ЦАХИМ АРХИВЫН
ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, ЦАХИМ
САН ҮҮСГЭХ ТУХАЙ

1

Цахим баримт – Цахим(тоон тоног төхөөрөмж)
төхөөрөмжинд үүсч, баталгаажсан, цахим(тоон
тоног төхөөрөмж) төхөөрөмжөөр уншигдаж,
шийдвэрлэгддэг, мэдээллийн сүлжээгээр
дамжуулагддаг баримт.

2

Цахим баримтанд тавигдах шаардлага:
- программын тусламжтайгаар боловсруулалт хийгдэж,
хадгалагдана
- албажуулна
- баталгаажуулна
- мэдээллийн системд хэрэглэгч ашиглахад хялбар
байна.
- мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулагдана

Цахим архив- Баримт бичгийн
дижитал хувийг, тодорхойлон
бичсэн бүтэцтэйгээр төрөлжүүлэн
хадгалсан нэгдсэн системийг
хэлнэ.

Цахим архивт тавигдах шаардлага
-

тодорхой технологи загварын дагуу хийгдэнэ

-

программ хангамжтай байна

-

цаасан суурьтай болон тусгай төрлийн тээгч дээрх баримтыг
хуулбарлаж, скан-копи хийнэ

-

сканердаж хуулбарласан баримтыг тодорхойлж бичнэ

-

хуулбарласан баримтыг, тодорхойлон бичилттэй холбоно

-

төрөлжүүлэн хадгална

-

эрэл хайлтын нэгдсэн систем бүрдүүлнэ

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2006.04.03-ны өдрийн 64
дүгээр тогтоол. “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн
үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх
үндэсний хөтөлбөр” 1-р үе шат
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2010.10.06-ны өдрийн 261
дүгээр тогтоол. “Үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх арга
хэмжээний тухай” 2-р үе шат
3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013.09.06-ны өдрийн 313
дугаар тогтоол. “Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
тухай”. 3-р үе шат.
4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017.01.04-ны өдрийн 04
дүгээр тогтоол. “Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
тухай”. 4-р үе шат.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

5.4.11 Архивын баримт бичгийн 30 хувийг цахим хэлбэрт
шилжүүлж, төрийн албан хэрэг хөтлөлтөд тоон гарын үсэг
нэвтрүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн систем бүрдүүлэх
замаар төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагааг сайжруулна.

Улсын үзлэгийн үндсэн үзүүлэлт
(мэдээллийн технологи)

1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн
технологи
нэвтрүүлэх МУ-ын Засгийн газрын тогтоолыг
хэрэгжүүлэхээр удирдлагаас авсан арга хэмжээ, үр дүн
2. Цахим албан хэрэг хөтлөлтийн программ хангамж, ашиглалт
3. Байгууллагын архивын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэлт,
ашиглалт
4. Цахим баримтын хадгалалт, хамгаалалт

5. Цахим баримтын бүртгэл, мэдээ, тайлан

Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам
Эрх зүйн баримт бичиг:
1. “Цахим гарын үсгийн тухай” хууль 2011 он
2. УИХ-ын “Цахим гарын үсгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга
хэмжээний тухай” 61 дүгээр тогтоол. 2011 он
3. “Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөр. 2012 он
4. Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоол. “Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай “ 2016 он
5. Засгийн газрын 111 дүгээр тогтоол “Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх
нийтлэг журам”. 2017 он
Дээрх эрх зүйн актуудын хүрээнд Цахим баримт бичгийн солилцоог
нэвтрүүлэхтэй холбогдсон зорилтууд тусгагдсанаас гадна Засгийн газрын 2016
оны 151 дүгээр тогтоолоор тоон гарын үсэг, түүний гэрчилгээг иргэний
үнэмлэхэд суулгах, уг гэрчилгээг төрийн албан хаагчдад 2016.04.01-ний өдрөөс
эхлэн олгож эхлэхээр тусгаж, төрийн албан хаагчид болон иргэн, хуулийн
этгээдэд тоон гарын үсэг ашиглан цахим хэлбэрээр албан бичиг солилцох
нөхцөл бүрдсэн.

ЦАХИМЖУУЛАХ АЖЛЫН ҮЕ ШАТ
-

сан хөмрөг дэх баримтандаа тооллого хийх

- иж бүрэн нягтлан шалгалт хийх
- дахин боловсруулалтын ажил хийх

- тоо бүртгэлийн үндсэн болон туслах баримт бичгүүдийг шинэчлэх
- архивын эрдэм шинжилгээний лавлахуудыг шинэчлэх

- шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах
- архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудыг сургалтанд хамруулах,
мэргэшүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах
- баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх
- баримтын тодорхойлон бичилт хийх
- цахим холболт хийх

Тоо бүртгэлийн үндсэн баримт бичигт:
-архивт хүлээн авсан баримтын бүртгэл
-байнга, түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл
-данс, дансыг 4 хувь үйлдэх бөгөөд нэг дансанд 3 оронтой
тооноос /999/ илүүгүй хадгаламжийн нэгж бүртгэнэ.
-дансны бүртгэл
-архивын гэрчилгээ, архивын төвлөрсөн тоо бүртгэлд зориулан
хөтөлнө.
-хадгаламжийн нэгжийн баталгааны хуудас хамаарагдана.
Тоо бүртгэлийн туслах баримт бичигт:
-хадгаламжийн нэгжийн дотоод товъёог
-эрж сурвалжлах хугацаа дууссан, олдоогүй баримтын акт
хамаарагдана.

Архивын эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан
7.1.1. Архивын баримтын эрэл хайлтыг шуурхай болгох, ашиглалтыг сайжруулах
зорилгоор эх баримтанд тусгагдсан анхдагч мэдээллийг нэгтгэн хураангуйлж,
баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн, байрлалын талаарх хоёрдогч мэдээллийг тодорхойлон
бичих замаар эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан бүрдүүлнэ.
7.1.2. Эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан нь баримтын талаарх хоёрдогч
мэдээллийг тодорхойлон бичсэн, өөр өөрийн бүтэц бүхий элементүүдийн цогц бөгөөд
архивын эрдэм шинжилгээний төрөл бүрийн лавлахтай байна.
7.1.3. Эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сангийн тогтолцоо нь арга зүйн нэгдсэн
зарчмын үндсэн дээр үйлдсэн, баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн, байрлалын талаар өөр
хоорондоо харилцан уялдаа бүхий архивын эрдэм шинжилгээний төрөл бүрийн
лавлахаас бүрдэнэ.
7.1.4. Эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сангийн бүрэлдэхүүн нь архивын
төрөл, хадгалагдаж буй баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн болон баримтын эрэл хайлтын
шинж, зорилт, ашиглалтын байдал зэргээр тодорхойлогдох бөгөөд төрийн архивын
эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан бүрдүүлэх нэгдсэн шаардлагад нийцсэн,
залгамж шинж чанартай байна.
7.1.5. Архив нь данс, түүхчилсэн лавлах заавал үйлдэнэ. Харин архивын эрдэм
шинжилгээний бусад лавлах /каталог, тойм гэх мэт/-ын хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан
тэдгээрийг “Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар”-ын дагуу үйлдэж болно.

Цахимжуулах үйл ажиллагааны технологийн загвар

тогтож, цахимжуулах ажлын нормыг боловсруулан гаргаж
2014- оноос мөрдүүлсэн. Цахимжуулах ажил жигдэрсэн,
архивч-операторчдын мэргэшилийн түвшин сайжирсан.
2018 онд өссөн дүнгээр цахимжуулсан баримт нийт
баримтын 18,0%-д хүрсэн.

Анхаарах асуудал
1. Баримтыг цахимжуулах технологийн загвар тогтсон.(скан-копи)
2. Данс: Дансанд ЭШТБ хийх. Том эсвэл нэгдсэн данс үүсгэхгүй байх.
Үүссэн байгаа бол задлах, жижиг болгох. Цахим хөмрөг үүсгэгч
байгууллагууд жил жилээр данс хийх нь илүү тохиромжтой байгаа. Данс
дугаар давхардсан байна уу? гээд эхэлнэ. Тухайлбал, Боловсролын газар
гээд 1 том нэгдсэн хөмрөгт бүх сургууль, цэцэрлэгүүд он дараалаад
бүртгэлд орсон бол задлаж сургууль, цэцэрлэг тус бүрээр тус тусдаа данс
үйлдэх хэрэгтэй. Ингэж тухайн сургууль, цэцэрлэгийн аль оны баримт
эсвэл ямар нэр төрлийн баримт дутуу байгааг харж болно. Эрэл хайлт
хийхэд хялбар болно. Төрөлжүүлэн ангилах зарчмаар хадгална.Зарим
аймагт орон нутгийн хязгаараар нэгдсэн данс хийчихсэн байна. Ийм данс
бүртгэл байгаа бол задлаж зөв болгоно гэсэн үг.

3. Дансаа он цаг, байгууллага бүрээр салгаж ЭШТБ хийж дуусаад ,
ХН-д ЭШТБ хийнэ. Харин хуудасны дугаарыг дараад шинэ дугаар
бичээд явна гэхэд хугацаа их алдана. Хуучин дугаар ХН-ийн
товьёогт бичигдсэн байгаа. Тэхээр бас өөрчлөх болно гэх мэтээр
ажил их орж, хугацаа их алдана. Иймд хуучин хуудасны дугаарыг
дараад шинэ дугаар бичихгүйгээр хуучин дугаараар нь
цахимжуулна. Хуучин дугаар хуудасны баруун дээд өнцөгт нүүрэн
талдаа л бичигддэг. Ар талдаа бичвэртэй бол яах вэ? Скан хийхээр
хуудас 2 болно. Тэхээр “Баталгаажилтийн хуудас”-нд бичиглэл
бүртгэл хийнэ. Нэг ХН дотор ар талдаа бичвэртэй хэддүгээр хуудас
байгааг тэмдэглэж бичнэ. 10-р хуудас ар талдаа бичвэртэй бол 10/1
гэж хуудсыг дугаарлаж бичнэ. 10/1 гэхэд 10-р хуудасны арын бичвэр
буюу 10-р хуудасны үргэлжлэл байна гэж харагдана.

БАТАЛГААЖИЛТЫН ХУУДАС(Баталгааны хуудас)
. . . оны . . .сарын . . .
д/д
1

Н-ийн тодорхойлолт
Хуудасны тоо

Агуулга
Лавлах мэдээллийн хэсэг

Хуудасны дугаар

Үүнд:

2
Нийт хуудасны тоо(1+2)
Үүнээс:

Баталгаажилтын хуудас
Дотоод товьёг
Өмнөх үг
Товчилсон үгийн тайлал
Заагч
г.м
Үндсэн баримт

Алгассан дугаар
Давхардсан дугаар
А3, А2 хэмжээтэй хуудас
Дугтуй, уут савлагаатай хуудас
Гадны нөлөө, механик гэмтэлтэй хуудас
Сэлбэн засагдсан хуудас
2 талдаа бичвэртэй хуудас г.м

9

1-3, 4, 5-9

1
1

2
4

2

1-1a , 5-5a

11

1-9

Дүн
3

Цахимжуулсан хуудас

Үүнд:
PDF хөрвүүлэлт хийгдсэн
Тодорхойлон бичилт хийгдсэн
Цахим холболт хийгдсэн
г.м
Дүн

3
3

1-3, 4, 5-9
1-3, 4, 5-9
11

1-9

“Баталгаажилтын хуудас” төгсгөл бичвэр

Баталгаажилтын хуудас бичсэн: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . /
(албан тушаал, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал )

Шалгаж хүлээн авсан: . .. . . . . . . .. . . . . . . . . /. . . . . . . . . . /
(албан тушаал, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал )

/хэмжээ А4 /210х297мм/

4. PDF хуудас бол цахимжуулсан баримтын нийт хуудас болно. Энд алгасаж
дугаарласан, давхар дугаарласан, 2 талдаа бичвэртэй г.м хуудсыг тоо, дугаараар нь
“Баталгаажилтын хуудас”-ны Үндсэн баримт хэсэгт бичнэ. Өөрөөр хэлбэл ХН хэдэн
хуудастай, бодитоор цахим PDF хөрвүүлэхэд хэдэн хуудастайг нарийн тогтоож гаргана.
ХН-ийн дугаарласан хуудаснаас PDF хуудас заавал илүү байна. Харин зарим сонинг
дугаарлахдаа хуудас бүрээр нь дугаарлаад үдчихсэн байдаг. Ийм нөхцөлд дугаарласан
хуудас бүрээр тодорхойлон бичилт хийхгүй, 1 сонин 1 файл болгоод 1 тодорхойлон
бичлт хийж цахим холболт хийнэ. Дан сонингоор ХН бүрдүүлсэн, сонингийн хуудас
бүрийг дугаарласан бол харин PDF хөрвүүлэлт хийсэн хуудасны тоо, ХН-ийн хуудасны
тоо адил байна. Бусад үед PDF хөрвүүлэлт хийсэн хуудасны тоо заавал илүү гарна.
5.ХН-ийн ЭШТБ хийхдээ хамгийн түрүүнд ХН-ийн дотоод товьёогоо хуудастай нь тулгаж
шалгах ёстой. ХН-ийн хуудасны дугаарыг аль болох засахгүй байх нь чухал.
Цахимжуулна гээд хуудасны дугаарын дахин дахин засч дугаарласаар байгаад
сүүлдээ учир нь олдохгүй олон зассан дугаартай болчихно. Тэхээр хуудасны
мэдээллийг “Баталгаажилтын хуудас”-т л бичээд явах зарчмыг баримтална.
6.Товьёог, ХН-ийн хуудсаа тулгаж үзэж, “Баталгаажилтын хуудас”-т тэмдэглээ хийгээд,
сканердана. 1 хн-ийг 1 хүн хариуцаж аваад цахимжуулах ажлыг бүрэн хийж дуусгаад,
“Баталгаажилтын хуудас”-ны тодорхойлолтоо бичээд явах нь илүү үр дүнтэй харагдаж
байгаа.

7. Сканер: Баримтын сканерүүд ихэвчлэн минутад 80 хуудас татах техникийн үзүүлэлттэй
болчихсон. Гэхдээ энэ 80 хуудас гэсэн техникийн үзүүлэлтээр норм тогтоохгүй. 1990
оноос өмнөх баримтыг сканерт аль болох нэг нэг хуудсаар явуулна.
Сүүлийн үеийн 80гр-ын цаасан баримтыг 5 хүртэл хуудасаар нь сканерт оруулж
байгаа. Хэрэв өнгөтэй цаас бүхий баримт байвал түүнийг хурд удаантай 1 хуудсаар
сканердах, планшет сканераар сканердах шаардлагатай. Хурдан сканер өнгөний
нягтралыг алдагдуулаад ямар өнгөтэй тодорхойгүй болчихдог.
А3, А4 –ийг хоёуланг нь татдаг сканер шаардлагатай. Техник хангамж сайн
байж ажил хурдан явна. Хуудас бүрийн өнгө өөр өөр байдаг. Ийм учраас скан хийхэд нэг
л тохиргоогоор хийнэ гэсэн ойголт байхгүй. Хуудасны бичвэрийн тод, бүдэг, хуудасны
нимгэн зузаан, өнгө, бичгийн машины бичвэр(зарим тохиолдолд бичвэр нь цаасныхаа бүр
ирмэгт тулчихсан байдаг) зэргээс хамаараад контрастуудаа тохируулна.
Тухайлбал, нимгэн цаас бүхий хуудсыг скан хийхэд ар талдаа бичвэртэй бол нэвт
харваад арын бичвэртэйгээ холилдоод гарч ирнэ. Иймээс контрастаа зөв тохируулж скан
хийх хэрэгтэй. Мөн дээр үеийн хортой цаасны хорон хувь, факсын цаас гэх мэтээр скан
хийхэд хүндрэлтэй цааснууд бий. Энэ цаас нь удах тусмаа дээрх бичвэрүүд нь бүдгэрээд,
бүр арилчихдаг. Иймээс эдгээр баримт мэдээллийг шуурхай цахимжуулж скан хийж авах
шаардлагатай.DPI нь 300 түүнээс дээш нэг тохиргоо байж болно.

Цахимжуулж байгаагийн үндсэн зорилго нь мэдээллээ авч үлдэх. Скан
хийсний дараа бичвэрийн цахим хувь дээр цаасан дээр байснаас илүү тод байх
зарчмыг баримтална. Тэхээр Photoshop дээр ажиллахад, хуудас бүрийн шинж чанарыг
хараад контрастаа тохируулах туршлага суутлаа тодорхой хугацаа, ажилтны ур чадвар
шаардагдана.
8. 1990 оноос өмнөх баримтыг А4 цаасны тохиргоогоор скан хийж болохгүй. Учир нь
цаасны хэмжээ өөр . 216х310 орчим болгох байдлаар тохиргоог хийж скан хийнэ. А4
тохиргоогоор скан хийвэл үсэгүүд нь таслагдаад гарч ирнэ. Бичгийн машины бичвэр
цаасны ирмэг хүрээд үеэр таслаад дараагийн мөрнөөс эхэлсэн байдаг. Энийг скан
хийгээд харахад үеэр тасалсанаас хойших үсэг байхгүй болчихсон юм шиг харагддаг.
Скан хийхдээ цаасны ирмэгээс заавал зай авч хийнэ.
9. Нугалбарыг скан хийхэд ард нь заавар цагаан цаас тавьж скан хийнэ. Бичвэр нь нэвт
харваад гараад ирдэг.
10. Балын харандаагаар бичсэн, балын харандаагаар цохолт хийсэн бичвэрийг
гаргахад нилээд ур чадвар, тохиргоо шаардагдана.
11. Ер нь скан хийхэд баримтлах зарчим бол эхлээд хамгийн сүүлийн үеийн,бага нимгэн
ХН-ээс эхэлж, туршлагажих хэрэгтэй.

12. Хэдий үеийн ямар хөмрөгийн, ямар баримт скан хийх вэ. гэдгээс шалтгаалан
контраст тохиргоонуудыг хийхээс гадна хуучин хуудас бүхий нэгжүүд орох бол ажлын
төлөвлөгөөндөө хугацаагаа сайн тодорхой тавьж өгөх. Нугалбарын хуудас бүр
ижилхэн шаргал хуудсууд харагдах боловч хуудас бүрийн өнгөний ялгаа өөр. Мөн
хуучин балын харандааны бичвэр, цохолт сканаар орж ирэх.
15. Гэрэл зургын хувьд ар талд нь шифр биччихсэн байдаг. Энэ бичвэр нь харваад
гараад ирдэг. Мөн дээхэн үеийн зурагны ард тайлбар их бичсэн байдаг. Эдгээр
тэмдэглэл, бичвэрүүд угаасаа зурган дээрээ нэвчээд гарчихсан байдаг. Энэ
бичвэрүүдийг арилгаад, зургаа тодруулаад хадгалж, эх баримтаа сэргээн засварлаад
хадгаллаа гэсэн үг. Мөн урагдсан, нугаларсан зургыг сэргээн засварлаж хадгална. Ер
нь скан хийгээд фотошопоор тодруулж байгаа нь сэргээн засварлаж байгаа гэсэн үг.
Контраст илүү өгөхөд л шарлаад явчихдаг. Фотошопоор л скан хийнэ. Гэрл зурагт
хүний нэрийг Tag хийж хадгалах хэрэгтэй. Тагаар хайлт хийхгүй, зөвхөн үзэж л болно.
Өөр аргаар тухайлбал, програмын өөрийнх нь скан, adobe-аар скан хийхээр сайн
тодорч гардаггүй, мөн тодруулсан бичвэрүүд байхгүй болчих тохиолдол практик их
гардаг. Тэхээр Фотошопоор скан хийгээд дараа нь PDF болгоно. Скан хийхэд сэтгэл
хэрэгтэй. Хамаа намаагүй ямар ч байсан хамаагүй гээд скан хийгээд байвал хэцүү.
16. Соронзон хальсыг компьютер оруулах тусгай төхөөрмж бий. Шууд кассетаа
хийгээд хуулбарладаг.

17. Хамгийн их эргэлтэнд ордог хөмрөгийг эхэлж цахимжуулна. Хөмрөгөө зэрэглэж
зэргээр нь цахимжуулж эхлэнэ.
18. Сэргээн тодруулсан баримтуудаа вэб сайт олон нийтэд нээлттэй үзүүлэхэд
төрөлжүүлэн хадгална. Энэ бол цахим данс гэсэн үг. Баримт дээрээ ашиглалтын хувь
гээд бичсэн байна. Хориглоогүй бол олон нийтэд онлайн болгох зарчмыг барьж
байгаа. Хэвлээд, хувилаад эсвэл өөрийн компьютерт хадгалаад авч болно.

2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл
1. Архивын цахимжуулсан баримтын мэдээллийн сангаас эрэлт хайлт хийх, цахим
үйлчилгээг хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2. Хөмрөг үүсгэгч байгуулагуудын архивын баримтыг тодорхой төлөвлөгөө,
графикын дагуу цахимжуулсан хэлбэрээр авах. Үүний тулд төрийн архивууд
хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын архивын ажилтнуудад сургалт явуулж,
аппликейшн программуудыг эзэмшүүлэх.
3. Сар бүрийн “Цахимжуулсан баримтын статистик мэдээ”, хагас жил бүрийн
“Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн
технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр үе шат /2017-2020/нд гүйцэтгэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний биелэлтийг байгууллага дээрээ
танилцуулж баталгаажуулан ирүүлж байх

4. Төрийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн
хүрээнд байгууллагуудын мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг эрчимжүүлэх, тодорхой
хугацаатай зааварчилгаа өгөх

4-р үе шат (2017-2020 онд хэрэгжүүлнэ)

4-р үе шатыг цаашид 2017-2020 онд үргэлжлүүлнэ.
2017-2020 онд төрийн архивуудын нийт баримтын
30%-ийг цахимжуулж, лавлагаа, мэдээлэл, эрэлт хайлтын
сүлжээний тогтолцоог бий болгоно.
2021-2027 онд төрийн архивуудын баримтыг 100%ийг цахимжуулж, онлайн үйлчилгээний талбарыг бий
болгоно.

“ТӨРИЙН АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР“-ИЙГ
2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хариуцагч
байгууллага

Хамтрах
байгууллага

Архивын салбарт мөрдөгдөж буй арга зүйн
баримт бичгүүдийг мэдээллийн технологи
1
2017-2018
нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрт нийцүүлэн
шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлэх

АЕГ, ХЗДХЯ

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ, Төрийн
архивууд

Үндэсний төв архив, төрийн архивуудад
хадгалагдаж буй цаасан суурьтай баримт, кино,
гэрэл зураг, дуу авианы баримтаас мэдээллийн
2 эрэлт хэрэгцээ ихтэй болон хими, физик шинж 2016-2020
чанарын хувьд эхний ээлжинд цахимжуулах
шаардлагатай
хөмрөгүүдэд
сэдэвчилсэн
боловсруулалт хийх

АЕГ, Төрийн
архивууд

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ,

№

Гүйцэтгэх ажил

Гүйцэтгэх
хугацаа

АЕГ,ХЗДХЯ,
Яам, агентлагууд,
Төрийн архивын мэдээллийн нэгдсэн системийн
3
2017-2018 МХХТГ, Төрийн аймаг, нийслэлийн
программ хангамжийг боловсруулж, нэвтрүүлэх
архивууд
ЗДТГ,
Төрийн
архивт
хөмрөг
үүсгэгч
төрийн
АЕГ, ХЗДХЯ,
Яам, агентлагууд,
байгууллагуудад ашиглагдах архив, албан хэрэг
4
2019-2020 МХХТГ, Төрийн аймаг, нийслэлийн
хөтлөлтийн
нийтлэг
программ
хангамж
архивууд
ЗДТГ,
боловсруулж, нэвтрүүлэх

2000 оны хүн амын тооллогын баримтын
мэдээллийн сангийн програмыг боловсруулах,
5
мэдээллийг цахимжуулах, мэдээлэл лавлагаа,
магадлагаанд ашиглаж эхлэх.

2017

Архивын лавлагаа, магадлагааг үнэт цаасан
дээр мэдээллийн сангаас хэвлэх програмыг
6
2017-2020
нэвтрүүлж,
онлайн
үйлчилгээний
горимд
оруулах бэлтгэл ажлыг хангах

Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын 35
мм-ын хальсан дээрх 90 уран сайхны киног HD
7
2017-2020
формат руу хөрвүүлэх, тоо бүртгэл, эрэлт
хайлтын програмыг боловсруулж нэвтрүүлэх,
Дуу авианы 6,25 мм-ын соронзон хальсан
дээрх Монголын радиогийн алтан фондын 920
8
хадгаламжийн нэгж баримтыг тоон системд
хөрвүүлэх
Гэрэл зургийн 80000 хадгаламжийн нэгж
9 баримтыг цахимжуулах, мэдээлэл, лавлагаанд
ашиглах
Үндэсний төв архивт хадгалагдаж буй 50
байгууллагын 1970-2015 оны удирдлагын
10 баримтыг цахимжуулах, мэдээллийн бааз
үүсгэж, уншлагын танхим, лавлагаа мэдээлэлд
ашиглуулах.

2017-2020

2017-2020

2017-2020

АЕГ, ХЗДХЯ

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ, Төрийн
архивууд

АЕГ, ХЗДХЯ

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ, Төрийн
архивууд

АЕГ, ХЗДХЯ

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ, Төрийн
архивууд

АЕГ, ХЗДХЯ

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ, Төрийн
архивууд

АЕГ, ХЗДХЯ

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ, Төрийн
архивууд

АЕГ, ХЗДХЯ

Яам, агентлагууд,
аймаг, нийслэлийн
ЗДТГ, Төрийн
архивууд

Төрийн архивуудад хадгалагдаж буй
Яам, агентлагууд,
нийт баримтын 30%-ийг цахим хэлбэрт
АЕГ, Төрийн
аймаг,
11
2016-2020
шилжүүлэн,
архивын хоёрдогч цахим
архивууд
нийслэлийн
мэдээллийн сан үүсгэх
ЗДТГ,

Архивын
цахимжуулсан
баримтын
Яам, агентлагууд,
мэдээллийн сан үүсгэж, эрэлт хайлтын
АЕГ, Төрийн
аймаг,
12 тогтолцоо, цахим үйлчилгээг хэрэглээнд 2016-2020
архивууд
нийслэлийн
нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээг түргэн
ЗДТГ,
шуурхай, хүртээмжтэй болгох
Цахим
албан
хэрэг
хөтлөлтийн
тогтолцоог нэвтрүүлэх, цахим архивын
Яам, агентлагууд,
мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглээнд
аймаг,
нэвтрүүлэхэд
шаардлагатай
гэрээт
нийслэлийн
13
2017-2020 СЯ,ХЗЯ, АЕГ
архивч-операторчын
цалингийн
сан,
ЗДТГ, төрийн
техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр
байгууллагууд
хангах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгах

1.Өгөгдлийн сан
2.Тоон-Дижитал хэлбэр
3.Цахим хэлбэр
4.Цахим холболтмэдээллийн сан буюу цахим
архив

Хяналтын тактикыг зохион байгуулах журам
Цахим архив нь “Бодит нөөцийн архив + Виртуаль нөөцийн
архив” –ын нэгдлээс бүрэлдэнэ.
Иймд “Цахим архив”-ын тогтолцоо нь:
1.Бодит нөөцийн архивыг зохион байгуулах. (Энэ нь
цахимжуулсан баримтын мэдээллийн сан- мэдээллийн бааз-сан
хөмрөг, цахимжуулсан баримтын хөмрөг-контент-бүрэлдэхүүн, тоон
баримтын сан хөмрөг,
цахимжуулсан баримтын нөөцийн
төрөлжүүлэн ангилсан сан хөмрөгүүд байна).
2.Виртуаль нөөцийн архивыг зохион байгуулах. (Цахим
баримтын амьдралын циклийг бүхэлд нь хамруулна).
гэсэн хоёр үндсэн том хөмрөгт хуваагдана.
32

Цахим архивын зорилго нь:
1. Мэдээллийн эх сурвалж болон түүнтэй холбогдох мэдээллүүдийг
нэгтгэж, нэгдсэн цахим баримтын сан бүрдүүлэх.
Нэгдсэн цахим баримтын сан нь мультимедиа бүрдүүлэлт бүхий,
Хэрэглэгч ашиглахад маш хялбар мэдээлэл, үйлчилгээний цахим
хэрэглээний талбар байна.
2. Архивын удирдлага, мэдээлэл-лавлагаанд бодит хэрэглээний
орчинг бүрдүүлэн бий болгох.
Цахим үйлчилгээг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.
33

ЦАХИМЖУУЛАХ НОРМ
№

Хийгдэх ажил

1 ажилтаны өдөрт хийх
норм
360 хн-ийн гарчиг

2

Хадгаламжийн нэгжийн түвшинд
тодорхойлон бичилт
Баримтын түвшинд тодорхойлон бичилт

3

Мастер хувь, ашиглалтын хувь /скан/

4
5

Photoshop сэргээн тодотгох
Мэдээллийг ашиглалтын хувьтай холбох

Fujitsu-3230 /А4/
2000 хуудас
200 хуудас
300 хуудас холболт

6

2000 оны тооллогын бүртгэл

555 хүн+45=600

1

Захирамжлалын баримт
бичиг:
- 100 заалт
- 1000 хүний нэр
- 150 байгууллагын нэр
- 70 газар зүйн нэр
Нийт 1320.

АЕГ Маягт №1
. . . . . . . . . . . . . . . . АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН НИЙТ БАРИМТ,
ҮҮНЭЭС ЦАХИМЖУУЛСАН БАРИМТЫН
ДҮН ТОО
2019 оны . . . дугаар сар.
Тодорхойлолт

Нийт баримт

Хөмрөгийн тоо

221

Дансны тоо

Хн-ийн тоо Хуудасны тоо

Архангай
216
51513
Үүнээс цахимжуулсан:
2017 оны байдлаар

Тодорхойлон бичсэн
Сканердсан (PDF хөрвүүлэлт)
Цахим холболт хийсэн
Photoshop-д сэргээн тодруулсан
2018 оны байдлаар
(өссөн дүн)
Тодорхойлон бичсэн
Сканердсан (PDF хөрвүүлэлт)
Цахим холболт хийсэн
Photoshop-д сэргээн тодруулсан
2019 оны 01 дүгээр сарын байдлаар
(өссөн дүн)

Тодорхойлон бичсэн
Сканердсан (PDF хөрвүүлэлт)
Цахим холболт хийсэн
Photoshop-д сэргээн тодруулсан

6181560

Тэмдэглэл

АЕГ Маягт № 2
. . . . . . . . . . . . . . . . ПРОГРАМД ТОДОРХОЙЛОН БИЧИЛТ ХИЙСЭН БАРИМТЫН
ДҮН ТОО (ЦАХИМ ХЭЛБЭР)
(сарын болон оны эхнээс өссөн дүн)
2019 оны . . . сар
№

Төрийн
архивын нэр

Х№

Д№

ХН№

Оны
хязгаар

Нийт
хуудасны тоо

1-р сар
1

Архангай

1-р сарын дүн

17,

17-1,2

24,
88

24-3
88-1

3

4

17-1-№20,21,22,23
2-№15,14,13,
24-3-№12,13
88-1-№120

1990-1980
2010-1990
2012
1987

9
2-р сар

2-р сарын дүн
Оны эхнээс өссөн дүн

Захирамжлалын баримт бичгийн нэр
Заалтын
тоо

Хүний нэр

Байгууллагын нэр

Газарзүйн нэр

Тэмдэглэл

АЕГ Маягт №3
. . . . . . . . . . . . . ТӨРИЙН АРХИВЫН СКАЙНЕРДСАН, ЦАХИМ ХОЛБОЛТ ХИЙСЭН, PHOTOSHOP ПРОГРАМД СЭРГЭЭН ТОДОТГОСОН
БАРИМТЫН ДҮН ТОО
(сарын болон оны эхнээс өссөн дүн)
2019 оны . . . сар
№

Аймаг

Скайнердсан баримт
Х№

Д№

ХН№

Цахим холболт хийсэн баримт
Хуудасны
тоо

Х№

1-р сар

1

Архангай

1-р сарын
нийт дүн

17,

17-1,2

24,
88

24-3
88-1

3

4

17-1-20,21,22,23
2-№15,14,13,
24-3-№12,13
88-1-№120

9
2-р сар

2-р сарын нийт дүн

Оны эхнээс өссөн дүн

Д№

ХН№

Хуудасны
тоо

Photoshop программд сэргээн
тодотгосон
Х№
Д№
ХН№ Хуудасны тоо

. . . . . . . . . . . . архивч-операторуудын хөдөлмөрийн нормын биелэлт
2019 оны . . . сар

д/д

Ажилтны нэр

Ажилласан хоног Гүйцэтгэсэн ажил /сараар/
/тухайн сард/

Нэр

1

2

3

Тоо хэмжээ

Өдөрт хийх
ажлын норм

Гүйцэтгэсэн
ажилд
ноогдох
ажлын хоног

Нормын
биелэлт

Тайлбар,
тэмдэглэл

Загвар №25
БАТЛАВ
...................................
ЗАХИРАЛ
А.ГАНТӨМӨР

ЗӨВШӨӨРӨВ.
ҮТА- ЫН ББНШАЗК-ЫН
..........ОНЫ...ДУГААР САРЫН
....НЫ.....ӨДРИЙН......ДУГААР
ХУРЛААР ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨВ

. . . . . . . . . . . . . . . . ДҮРС БИЧЛЭГИЙН БАЙНГА ХАДГАЛАХ БАРИМТЫН ДАНС
(байгууллага, нэгжийн нэр, дүрс бичлэгийн нэр төрөл) (2013-2014 он)
Х№. . .
Д№. . .
20... оны ... сарын ...

Улаанбаатар хот

Налайхын нүүрсний уурхайн
70 жилийн ойн баяр

Монгол
телевиз

1

1

04

1985.09.18
Налайх хот.

05

1хуурцаг/60мин

а) 70 жилийн ойн
баярын хурал - 20 мин
б) Баярын концерт – 30
мин

1

2

PAL

08

09

Тэмдэглэл

07

Тоон хэлбэрт хөрвүүлсэн

06

Хальсны төрөл

Тээгчийн төрөл, багтаамж

Бичлэг хийсэн огноо,үйл явдал болсон газар

03

Бичигдсэн систем

02

Сэдэв, сэдвийн үргэлжилэх
хугацаа

01

1

Зохиогч, бичлэг хийсэн байгууллага, хүний
нэр

ХН-ийн дугаар

Дүрс бичлэгийн нэр, товч
агуулга

10

VHS

2

Нийт дүн

1

2

г.м

Энэ дансанд 1 – ээс 2 дугаар бүхий 2 ( хоёр ) хадгаламжийн нэгж дүрс бичлэгийн баримт
бүртгэв.
Нийт 2 (хоёр) хн дүрс бичлэгийн баримтаас 2 (хоёр) хн баримтыг тоон хэлбэрт хөрвүүлсэн.
Данс үйлдсэн: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . ./
(ажилтны албан тушаал, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал)

Дээрх байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн дансыг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
газрын ББНШК (Баримт бичиг нягтлан шинжлэх/шалгах/ комисс)-ын 20... оны ... дугаар сарын
.... өдрийн ....дугаар хурлаар хэлэлцэн, төслийг ҮТА (Үндэсний төв архив)-ын ББНШАЗК (Баримт
бичиг нягтлан шинжлэх/шалгах/ арга зүйн
комисс)-ын хуралд танилцуулан хянуулж ,
байгууллагын даргаар батлуулав.
ББНШК-ын дарга: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . ./
Нарийн бичгийн дарга: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . ./

Гишүүд: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . ./
(ажилтны албан тушаал, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал)

Байгууллага эхний ээлжинд юу хийх вэ?
1. МУИХ, МУЗГ, АЕГ-аас баталсан мэдээллийн технологийн талаархи хууль, хөтөлбөр, стандарт, гарын авлагуудыг судлах
2.

ААХХ-ийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг дээрх баримт бичгүүдтэй харьцуулан судалсны үндсэн
дээр өөрийн байгууллага дээр хэрэгжүүлж болох асуудлуудыг томьёолон тусдаа төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авна.

3.

Боломжтой бол дэд хөтөлбөр, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Холбогдох журам, заавар, гарын авлага гаргаж мөрдүүлэх

4.

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийсний үндсэн дээр орчин үеийн мэдээллийн техник хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.

Мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх найдвартай дэд бүтцийг бий болгох

6.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программ хангамжтай болох /Одоо ашиглаж буйгаа сайжруулах, шинээр авах, зохиох/

7.

Мэдээллийн цахим сан, цахим архив байгуулах, мэдээллийн хадгалалт, урсгалыг сүлжээний хэлбэрт оруулах загвар, журмыг боловсруулан
нэвтрүүлэх

8.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд цахим шуудан, интернет, интранетийг нэвтрүүлж, хэрэглэх

9.

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулах арга хэмжээ авах

10. Файлуудын эмх цэгц, хадгалалтыг сайжруулах
11. Архивын хоёрдогч мэдээллийг юуны түрүүнд цахим хэлбэрт оруулах
12. Ажилтнуудыг үе шаттай сургаж бэлтгэх
13. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэхэд шаардагдах зардлыг жил бүрийн

төсөвтөө тусгайлан тусгаж, зарцуулах
42

ЦАХИМ БАРИМТЫН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ
Тогтвортой, найдвартай сүлжээний орчинд байгууллага архивын баримтыг хадгалах дараах шаардлагыг хангасан байх
хэрэгтэй:

- Архивт авах тээгчийн хамгаалалтын асуудал шийдвэрлэгдсэн, тээгчийн уншигдах зам гэмтээгүй зурагдаагүй,
хадгалалтын орчин тоос шороогүй, тээгч аливаа хэлбэр дүрсийн өөрчлөлтөнд орохоос сэргийлэгдсэн, нарны гэрэл
шууд тусахааргүй байх.
- Дулаан 14-240С, харьцангуй чийгшилт 45-60% , хүчтэй соронзон орон, хор нөлөө үзүүлж болох хий, дулааны эх
үүсвэрээс хол хадгалах.
- Цахим баримтыг хадгалалтанд авахдаа хортой код болон удаан хугацаанд тээгчид хор учруулж болох хортон
шавьжаас цэвэрлэсэн, хамгаалагдсан эсэхийг зайлшгүй шалган үзсэн байх
- Цахим баримт бүхий тээгчийг, тухайлбал оптик дискыг хадгалахдаа 3 хуулбар хувь /мастер хувь А, хамгаалалтын
хувь В, ашиглалтын хувь C/ хийж зориулалтын савлагаа, хайрцагт хийж, зориулалтын шүүгээ тавиурт байрлуулж
хадгалах.
Цахим архивын хүчинтэй байх чанарыг дараах байдлаар баталгаажуулна:
Цахим баримт тээгч болон тоон өгөгдлийн сан хоцрогдох асуудал гарч ирвэл хамгийн дэвшилттэй, найдвартай, дээд
төвшиний технологид хөрвүүлэн хуулбарлах бөгөөд хуучин тээгч болон тоон өгөгдлийн санг 3 жил хадгалж, дараа нь
нягтлан шалгалт хийнэ.
43

Улсын үзлэгийн үндсэн үзүүлэлт
(мэдээллийн технологи)

1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн
технологи
нэвтрүүлэх МУ-ын Засгийн газрын тогтоолыг
хэрэгжүүлэхээр удирдлагаас авсан арга хэмжээ, үр дүн
2. Цахим албан хэрэг хөтлөлтийн программ хангамж, ашиглалт
3. Байгууллагын архивын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэлт,
ашиглалт
4. Цахим баримтын хадгалалт, хамгаалалт

5. Цахим баримтын бүртгэл, мэдээ, тайлан

Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам
Эрх зүйн баримт бичиг:
1. “Цахим гарын үсгийн тухай” хууль 2011 он
2. УИХ-ын “Цахим гарын үсгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга
хэмжээний тухай” 61 дүгээр тогтоол. 2011 он
3. “Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөр. 2012 он
4. Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоол. “Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай “ 2016 он
5. Засгийн газрын 111 дүгээр тогтоол “Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх
нийтлэг журам”. 2017 он
Дээрх эрх зүйн актуудын хүрээнд Цахим баримт бичгийн солилцоог
нэвтрүүлэхтэй холбогдсон зорилтууд тусгагдсанаас гадна Засгийн газрын 2016
оны 151 дүгээр тогтоолоор тоон гарын үсэг, түүний гэрчилгээг иргэний
үнэмлэхэд суулгах, уг гэрчилгээг төрийн албан хаагчдад 2016.04.01-ний өдрөөс
эхлэн олгож эхлэхээр тусгаж, төрийн албан хаагчид болон иргэн, хуулийн
этгээдэд тоон гарын үсэг ашиглан цахим хэлбэрээр албан бичиг солилцох
нөхцөл бүрдсэн.

I.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ, ЗОРИЛТУУД

МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030
Зорилт 7. . . . төрөөс иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээний 85-аас доошгүй хувийг цахим
хэлбэрт шилжүүлэх.
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
4.1.2.1. төрийн үйлчилгээг иргэнд цахим хэлбэрээр хүргэх тогтолцоог
цахим үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ бий болгож, бэхжүүлэх;

бүрдүүлэн,

ТӨРӨӨС МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ
БОДЛОГО 2017-2025
2.3.8. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх,
засаглалын ардчилсан, нээлттэй, хүнд сурталгүй, ил тод, хариуцлагатай байдлыг
идэвхижүүлэх, инновацийг дэмжиж, цахим засгийн хөгжлийг боловсронгуй болгох
замаар цахим засаглалыг хөгжүүлнэ.
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2016-2020:
5.1.17.Төрийн үйлчилгээнд тоон гарын үсгийг үе шаттай нэвтрүүлж, цахим хэлбэрт
шилжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, цаасгүй, хүнд
сурталгүй хүргэж цахим засгийг бодитой хэрэгжүүлнэ.

30.04.2019

46

Нэг платформ
“Цахим хэлбэрээр албан хэрэг
хөтлөх нийтлэг журам” батлах
тухай Засгийн газрын 2017 оны
04 дүгээр сарын 12-ны өдөр
111 дүгээр тогтоол
Төрийн цахим мэдээллийн санг
бүрдүүлэх, ашиглах тухай
Засгийн газрын 2017 оны 06
дугаар сарын 7-ны өдрийн 159
дүгээр тогтоол

“Төрийн үйлчилгээний цахим
системийн талаар авах зарим арга
хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2015
оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 254
дүгээр тогтоол (167 үйлчилгээ)
“Төрийн мэдээлэл солилцооны
системийн техник, програм хангамжийн
талаар баримтлах бодлогын чиглэл ХХМТГ-ын даргын 2016 оны 12 сарын 28ны өдрийн А/61 дүгээр тушаал

МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ
БАЙДАЛ

Байгууллага бүрт зориулж мэдээлэл бэлтгэдэг
Давхардсан дэд сүлжээ бий болсон
Ангилал, кодчилол таардаггүй

Цаг хугацааны хувьд хоцрогдолтой
Мэдээлэлийн систем харилцан адилгүйгээс хөрвүүлдэг
Мэдээллийн аюулгүй байдал хангалтгүй

30.04.2019
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ЦАХИМ ЗАСАГ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ
Төрийн үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод мэдээлэн үйлчилгээг түргэн шуурхай
хүргэх, иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагааг хангах,
тэдгээрийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи,
харилцаа холбооны дэвшилтэт технологийг ашиглах замаар цахим үйлчилгээг
тулгуур болгон улс орны дотоод, гадаад харилцаа, засаглалын үйл ажиллагааг
оновчтой зохион байгуулах үйл явцыг;

ЭРХ, ҮҮРЭГ

- төрийн цахим үйлчилгээний талаар бодлого боловсруулж, түүний тогтвортой ажиллагааг
хангахад чиглэсэн техник, технологи, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг
зохион байгуулан хяналт тавих;
- захиргааны байгууллагаас иргэн, байгууллагад үзүүлэх төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн
судалгаа хийх;
- төрийн цахим үйлчилгээ, цахим мэдээлэл солилцооны талаар захиргааны байгууллагад
мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөмж гаргах.

- төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр дамжих цахим мэдээлэл солилцооны
нууцлал, аюулгүй байдлын нэгдсэн шаардлагыг тодорхойлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр солилцох төрийн нууцад хамаарах
мэдээллийн жагсаалтыг гаргах;
- төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системд холбогдсон талуудад цахим мэдээлэл алдагдах,
үрэгдэх эрсдэлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;
- төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системийн түүхчилсэн нэгдсэн бичлэгт хандах.
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MЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Захиргааны байгууллага хооронд цахим мэдээллийг солилцохдоо хуульд өөрөөр
заагаагүй бол төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр дамжуулна.
Цахим үйлчилгээ авах хүсэлт нь төрийн нууцын жагсаалтад хамаарч байгаа тохиолдолд
Тагнуулын ерөнхий газраас зөвшөөрөл авна.
Төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр дамжих цахим мэдээлэл нь төрийн мэдээллийн
нэгдсэн сүлжээ, эсхүл нууцлалт, хамгаалалтын шаардлага хангасан (VPN) сүлжээгээр дамжина.
Төрийн цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох үүлэн тооцоолуурын дэд
бүтэц нь “Үндэсний дата төв”-д байршина.
Захиргааны байгууллага нь иргэн, байгууллагад үзүүлэх цахим үйлчилгээг “Үндэсний дата
төв”-д бүртгүүлж баталгаажуулсан байна.
Төрийн цахим мэдээлэл солилцооны систем болон захиргааны байгууллагын мэдээллийн
системийн цаг нь Үндэсний дата төвийн цагийн системтэй ижил тохируулгатай байна.
WWW.NTP.MN
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ЭРХ, ҮҮРЭГ
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр дамжуулан иргэдэд үйлчилгээ
үзүүлэх төрийн нэгдсэн үйлчилгээний порталын хөгжүүлэлт, тогтвортой
ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах;
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системд холбогдох техникийн нөхцөл,
шаардлагыг тодорхойлох;
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системд хандалтын болон бусад түүхчилсэн
нэгдсэн бичлэг (лог) үүсгэх, хадгалах, хамгаалах;
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системийн нэгдсэн түүхээс (лог) тайлан
мэдээ гаргах, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах;
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр дамжуулан иргэн, байгууллагад
үйлчлэх цахим үйлчилгээний нэр төрөл, тодорхойлолтыг нийтэд мэдээлэх;
захиргааны байгууллагын цахим мэдээллийн сангийн ангилал, кодчиллын тухай
нэгдсэн мэдээлэл (каталог) хөтлөх;
иргэн, байгууллагын мэдээлэлд хандсан талаар тухайн иргэн, байгууллагад мэдээлэх.
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системд холбогдох хүсэлт гаргаж шаардлага
хангасан байгууллагатай хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан уг системд
холбогдох, цахим мэдээлэл солилцох талаар гэрээ байгуулах;
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ЭРХ, ҮҮРЭГ
захиргааны бусад байгууллагаас цахим үйлчилгээ авах хүсэлтийг “ҮДТ”-д гаргах;
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системд өөрийн мэдээллийн системийг заавал
холбож, ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах;
төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системээр дамжуулж үйлчилгээ авахдаа
гэрээ “Үндэсний дата төв”-тэй байгуулах;

байгууллагаасаа гарсан үйлчилгээ, бусад байгууллагаас авсан үйлчилгээний
түүхчилсэн бичлэг (лог) хөтлөх;

төрийн цахим мэдээлэл солилцооны системд бүртгэгдсэн цахим үйлчилгээнд шинэчлэлт
өөрчлөлт хийх тохиолдолд “Үндэсний дата төв”-д урьдчилан мэдэгдэх;
мэдээллийн сангийн ангилал, кодчиллын тухай мэдээллийг “ҮДТ”-д жилд нэг удаа
гаргаж өгч байх;
нээлттэй өгөгдлийг мэдээллийн системд уншигдах хэлбэрээр иргэн, байгууллага
ашиглах боломжийг бүрдүүлэх;

төрийн цахим үйлчилгээ үзүүлэх ажилтан, албан тушаалтан тоон гарын үсэг
ашиглах боломжийг бүрдүүлэх.
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар журам боловсруулж мөрдөх, дотоод
аудит хийх, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг хоёр жил тутам хийлгэх;
30.04.2019

ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ
Захиргааны байгууллага хооронд цахим мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааны
хүрээнд төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалалт,
хамгаалалтыг сайжруулах, найдвартай ажиллагааг хангах, төрийн үйлчилгээг
иргэн, байгууллагад цахим хэлбэрээр шуурхай хүргэхэд оршино

“төрийн цахим мэдээлэл солилцох систем” - Олон төрлийн мэдээллийн систем
болон мэдээллийн сангийн эх үүсвэртэй холбогдон ажиллах чадвартай,
нийтийн түлхүүрийн дэд бүтэцтэй холбогдсон, байгууллага хооронд цахим
мэдээлэл солилцох зориулалт бүхий аюулгүй байдлыг хангасан “Үндэсний
дата төв” –д байрших мэдээлэл солилцох систем
“суурь цахим мэдээллийн сан” гэж иргэний бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэл, эд
хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хаягийн бүртгэл, газрын кадастрын мэдээллийн сан
“төрөлжсөн цахим мэдээллийн сан” гэж захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны
явцад бүрдэж бий болсон суурь цахим мэдээллийн сангаас бусад мэдээллийн санг;
“Tөрийн нэгдсэн үйлчилгээний портал” - захиргааны байгууллагаас төрийн цахим
мэдээлэл солилцох системд бүртгэгдсэн цахим хэлбэрээр иргэн, байгууллагад
үзүүлэх төрийн үйлчилгээний нэгдсэн вебсайт
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