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ЗОРИЛТ

• Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр

хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто

замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн авто

замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ;

• Байгаль орчинд ээлтэй, эрэлтэд нийцсэн тогтвортой,

хүртээмжтэй, аюулгүй тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021-2024 оны үйл

ажиллагааны хөтөлбөрт:
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Зам, тээврийн салбарт цахим шилжилт хийх ажлын хүрээнд

баримталжбуй бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрүүд:

1. Засгийн газрын 2018 оны 259 дүгээр тогтоолоор “Төрийн

үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх тухай”, 2019 оны 73 дугаар

тогтоолоор “Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр” батлагдсан;

2. Засгийн газрын 2019 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан

“Төрийн байгууллагаас төрийн болон бусад байгууллагатай

цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх,

ашиглах журам”;

3. Засгийн газрын 2020 оны 171 дүгээр тогтоолоор батлагдсан

“Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”;

4. УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын

хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлого;

5. УИХ-ын 2020 оны 24 дүгаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол

Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны

хөтөлбөр”;

6. Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний

зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр тогтоол;
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САЛБАРЫН ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

№ Чиг үүрэг Арга хэмжээ тоо
Биелэлт, %

100 90 70 30

1 ЗТХЯ 7 2 2 2 1

2 Нийслэл 5 2 1 1 1

3 Автотээвэр 13 9 1 2 1

4 Авто зам 2 - - 1 1

5 Төмөр зам 6 5 - 1 -

6 Агаарын тээвэр 5 5 - - -

7 Хувийн хэвшил 6 5 - 1 -

32

54

3

57

Үйлчилгээний тоо

Цахимжсан Цахимжих боломжтой Цахимжих боломжгүй

2019-2020 онд хийгдсэн ажлын биелэлт
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1. САЛБАРТ ЦАХИМ ШИЛЖИЛТИЙН ХҮРЭЭНД 

ХИЙГДСЭН АЖЛУУД

• Монгол Улсын Тээврийн ухаалаг системийн бодлого,

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

MON:9131 төсөл /АХБ-ны техник туслалцаа/

• Засгийн газрын 2020 оны 171 дүгээр тогтоолоор

“Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх үндэсний

хөтөлбөр” батлуулсан;

• ЗГХЭГ-ын “Ухаалаг засаг” төслийн хүрээнд “Төрийн

энтерпрайз архитектур” боловсруулах төсөл хэрэгжүүлж

байна /Төсөл үргэлжилж байна/;

• Автотээвэр, Агаарын тээвэр, Төмөр замын тээврийн

зорчигчийн тасалбарыг цахимаар захиалах боломжтой;

• Дотоод удирдлагын Эйбл систем дээр шинээр Хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний дэд системийг нэвтрүүлсэн.

• Яамны нийт албан хаагчдад тоон гарын үсгийн гэрчилгээ,

төхөөрөмж олгосон
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2. САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АЖЛУУД

1. “Цахим яам” болох зорилтын хүрээнд салбарын “Төрийн энтерпрайз 

архитектур”-ын платформ хөгжүүлэх; /Төсөл үргэлжилж байна/

2. Зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлтийн програм;

3. Салбарын шагнал олгох бүртгэлийн програм;

4. RFID технологи нэвтрүүлэн тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, хяналтыг 
сайжруулж, авто замын төлбөр хураах ажлыг цахимжуулах төсөл;

5. Төслийн удирдлагын програм; /Хөгжүүлсэн/

7. Салбарт цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэх /259 дүгээр тогтоолоор 28

үйлчилгээ цахимжуулах/

8. “Зам, тээврийн салбарт цахим шилжилт хийх дэд хөтөлбөр”

батлуулах;

9. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 365 дугаар тогтоолоор
RFID технологи дээр суурилсан “Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний

загвар” батлагдсан;

10. Авто замын орон зайн мэдээллийн системийг хөгжүүлж байна.

11. ТЭА-ын мэдээллийн аюулгүй байдлын архитектур, ISO 27001 МАБУТ

сургалт явуулсан.
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3. САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖЛУУД

1. АХБ-ны техник туслалцааны хүрээнд “Үндэсний тээврийн мэдээллийн 

нэгдсэн төв”-ийн ТЭЗҮ хийлгэх;

2. БНСУ-ын Эксим банкны техник туслалцааны хүрээнд “Зам, тээврийн 

салбарын мэдээллийн нэгдсэн систем хөгжүүлэх” судалгааг хийх;

3. “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн 
систем” хөгжүүлэх;

4. “Тоон гарын үсэгт шилжих тухай” ЗТСайдын 2020 оны А/160 

тушаалаар 2020.01.01-нээс албан хэрэг хөтлөлтөд нэвтрүүлнэ;

5. Е-Mongolia, Е-barimt платформуудад үйлчилгээ нэмэх
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ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
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ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

1. Автотээврийн салбарын зөвшөөрөл;

• Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг

• Тээврийн хэрэгслийн дугаарын үйлдвэр

• Ачаа тээврийн С зөвшөөрөлолголт

2. Авто замын салбарын зөвшөөрөл;

• Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах

ажлын тусгай зөвшөөрөл

• Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, арчлах ажлын тусгай зөвшөөрөл;

• Техник, технологийн хяналт тавих, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл;

3. Төмөр замын тээврийн тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлт;

• Тусгай зөвшөөрөл– 3

• Гэрчилгээжүүлэлт– 9

4. Усан замын тээврийн зөвшөөрөл;

• Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлолгох;

• Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох, хугацааг

сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох

5. Иргэний нисэхийн салбарын зөвшөөрөл;

• Агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх;
• Аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх;

• Агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ хийх
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ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

1. МУ-ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

2. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

3. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4. МУ-ын нийгэм, эдийн засгийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

5. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр

6. Сайдын тушаал

7. Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

8. ЗГ-ын хуралдаанд оруулах асуудлын төлөвлөгөө

9. Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр

10. Нийслэлийн засаг даргатай байгуулсан гэрээ

11. Ил тод нээлттэй байдлын үнэлгээ

12. Шилэн дансны хөтлөлийн үнэлгээ

13. Нэмэлт ажил, үйлчилгээ

14. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

1. Яамных

2. Газрынх

3. Албан хаагчийн

file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/Copy%20of%203tulguurt-bielelt2019-final-1.xlsx
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/ЗГҮАХ%202019-4-1%20Нэгтгэсэн.docx
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/ЗГҮАХ%202019-4-1%20Нэгтгэсэн.docx
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/Үндсэн%20чиглэл%202020%201-р%20улирал.docx
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/Хууль%20тогтоомж%202019-III%20zassan%20IV%20ruu%20TZUG.xlsx
mailto:11
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/2019-III%20zassan%20IV%20ruu%20ТНБД%20-ТЗУГ%20Shaariibuu.xlsx
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/ЗГХХАТ%202018-4.docx
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/2-Загвар-БИЕЛЭЛТ-2019-4%20улирал.docx
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/Хамтарсан%20төлөвлөгөө%202018%20үүргийн%20биелэлт.pdf
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/БИЕЛЭЛТ-ТЗУГ-Ил%20тод%20биелэлт-IV%20улирал.docx
mailto:erdenetuya@mrtd.gov.mn
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/төвтэй%20төрийн%20үйлчилгээний%20жилийн%20төлөвлөгөө.pdf
file:///F:/2019%20Ajil/ХШҮДАГ-т%20програм%20нэвтрүүлэх%20ажил/ZTHY-nii%202020%20onii%20guitsetgeliin%20tuluvluguu%20-2019-01-09-Hynasan.docx
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ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН ПРОГРАМ

Товч танилцуулга:

МТЗ ТӨХК-ний хөгжүүлсэн “Прайм прожект” нь бүтээн

байгуулалтын төслүүдийн төлөвлөгөөг боловсруулах,

ажлын гүйцэтгэлийн мэдээнд тулгуурлаж цаг хугацааны

тооцоолол хийх зориулалттай програм хангамж юм.

Зорилго:

Төслийн мэдээллийг онлайн горимд нэгэн зэрэг олон

хэрэглэгч боловсруулж мэдээлэл хуваалцах үндсэн

зорилготой.

Ач холбогдол:

Програм хангамжийг ашигласнаар төслийг зайнаас

удирдах, ажлын гүйцэтгэлийн хоцролт түрүүлэлтийг

хянах боломжтой.
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САЛБАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАМ

Төслийн зорилго: Зам, тээврийн салбарын болон

төрийн дээд шагналаар иргэдийг шагнах

процессийг боловсронгуй болгож, бүртгэлжүүлэн

цахимжуулах. Ингэснээр үйлчилгээний чанар

сайжирч, хугацаа хэмнэнэ.

Төслийн хугацаа: 2019.09.01-2020.09.01

Төслийн явц: Програмын кодчилолтын ажил

бүрэн хийгдэж дууссан. Суурилуулалт,

тохируулгын ажил хийгдэж байна. Биелэлт 70 хувь
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ТӨРИЙН ЭНТЕРПРАЙЗ АРХИТЕКТУРЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ

Төслийн зорилго: Засгийн газрын хэмжээнд илүү сайн стратеги,

процесс, төлөвлөлт, бүтэц, технологи, системийг бий болгохын

тулд Төрийн Энтерпрайз Архитектурыг загварчлах, хөгжүүлэх,

нэвтрүүлэх, ашиглахад нь Монгол Улсын Засгийн газарт Засгийн

газрын Хэрэг эрхлэх газраар дамжуулан дэмжлэг үзүүлэх.

Төслийн хугацаа: 2019.04.27-оос 2020.10.27

Төсөлд хамрагдах байгууллагууд:

● Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар,

● Зам, Тээврийн Хөгжлийн Яам (харьяа агентлаг - ИНЕГ, УБТЗ,

АТҮТ),

● Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар
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ТООН ГАРЫН ҮСЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ

✓ 2019 онд яамны нийт албан хаагчид тоон гарын үсгийн 

токен өгсөн. Эйбл системд тоон гарын үсэг зурах 

боломж гаргуулав.

✓ Харьяа байгууллагуудын хүрээнд 2021 оноос тоон гарын 

үсэгт нэвтрүүлэхээр сайдын тушаал батлагдсан.
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АХБ-ны техник туслалцааны хүрээнд “Үндэсний 

тээврийн мэдээллийн нэгдсэн төв”-ийн ТЭЗҮ хийлгэх

✓ ЗТХЯ, Сангийн яам, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, АХБ гэсэн 4 

байгууллага “Тээврийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх тухай” харилцан 

ойлголцлын санамж бичигт 2019 оны 11 дүгээр сард гарын үсэг зурсан. 

✓ Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 1,1 сая ам.доллар

✓ 2021 оноос төсөл хэрэгжинэ.
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БНСУ-ын Эксим банкны техник туслалцааны хүрээнд

“Зам, тээврийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн систем

хөгжүүлэх” судалгааг хийх

✓ БНСУ-ын Эксим банкны санхүүжилтээр “Зам, тээврийн салбарын 

мэдээллийн нэгдсэн систем хөгжүүлэх” судалгааг хийлгэх төсөл 

шалгарсан. 

✓ Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 270,000 ам.доллар

✓ 2020-2021 онд төсөл хэрэгжинэ.
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Засгийн газрын 2018 оны 259 дүгээр тогтоолоор Зам, 

тээврийн салбарт цахимжуулах төрийн үйлчилгээ

1. Улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах 

2. Агаарын тээвэр, төмөр замын тээврийн олон улсын тасалбар захиалах 

3. Агаарын тээвэр, төмөр замын тээврийн орон нутгийн тасалбар захиалах 

4. Улс, хот хооронд, орон нутгийн нийтийн тээврийн тасалбар олгох 

5. Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн баримт бичиг олгох 

6. Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох 

7. Авто тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн хийх 

8. Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа 

9. Явуулын дугаар олгох 

10. Авто тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний түүхийн лавлагаа 

11. Авто засварын үйлчилгээний байгууллагуудын мэдээллээр үйлчлэх 

12. Авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг нөхөн олгох, солих 

13. Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргах 

14. Торгуулийн мэдээлэл, түүх харах, онлайнаар төлөх 

15. Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах 

16. Ачиж журамлагдсан тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл хүргэх 

17. Жолоодох эрхийн оноо шалгах 

18. Иргэд замын хөдөлгөөний зөрчлийг мэдээлэх 

19. Төлбөртэй зогсоолын мэдээлэл хүргэх 

20. Төмөр замаар ачааны вагон хайх 

21. Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах 
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ДЭД САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭ 

Автотээврийн салбарт:

• Галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээллийн төв байгуулах

• Төмөр замын хяналт удирдлагын аюулгүй байдлын нэгдсэн систем бий 
болгоно

Авто замын салбарт:

• Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний цахим систем

• Салбарын төлбөр тооцоотой үйлчилгээг цахимжуулах

• “Жолооч таньд” аппликейшны дизайн, архитектурыг боловсруулах

• Даатгалын үйлчилгээг цахимжуулах

• Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

• Ачаа тээврийн “Цахим бирж” байгуулах

Төмөр замын салбарт:

• Авто замын орон зайн мэдээллийн систем хөгжүүлж, нэвтрүүлэх

• RFID технологи ашиглан авто зам, зогсоолын төлбөрийг цахимаар хураах

• Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн систем 

хөгжүүлнэ

• Холбоо, навигаци, ажиглалтын системд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, 
нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлнэ;

• Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын цогц системийг 
нэвтрүүлнэ

Агаарын тээврийн салбарт:
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“Жолооч таньд” аппликейшны дизайн, архитектурыг 

боловсруулах

Төрийн албаны зөвлөл, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх

газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй "Монгол Улсад

мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" төсөл хамтран

хэрэгжүүлж буй “Бодлогын инноваци 2020” хөтөлбөрийн хүрээнд БТГ-ын

шинжээч Угтахбаяр, мэргэжилтэн Бодьсайхан, Нэмэхжаргал болон
ИНЕГ-ын мэдээллийн технологийн ахлах мэргэжилтэн Ган-Эрдэнэ

нарын хамтарсан багийн “Жолооч таньд аппликейшний дизайн

архитектур боловсруулах” төсөл шалгарсан. Төслийн ажиллах

нарийвчилсан төлөвлөгөөг ТНБД-аар батлуулан ажиллаж байна.
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Даатгалын үйлчилгээг цахимжуулах

Албан журмын даатгагчдын холбоо, Гэрэгэ системс компанитай хамтран

2020 онд Жолоочийн даатгалыг цахим хэлбэрээр Гэрэгэ киоскоор

хүргүүлэх боломжтой болгосон. Цаашид улам боловсронгуй болгож,

олон нийтэд хүртээмжтэй болгох шаардлагатай байна.
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Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

• Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020 оны 05 

дугаар сарын 13-нд Засгийн газрын хуралдаанаар батлагдсан. Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулна. 



ЗАМ, ТЭЭВРИЙН 

ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ

www.mrtd.gov.mn

RFID АШИГЛАН АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛЫН 

ТӨЛБӨР АВАХ

Татвар, даатгал, тээврийн хэрэгслийн бүртгэл,

хяналтын үзлэг, авто замын төлбөр хураах, гэмт

хэргийн мэдээлэл, иргэний бүртгэл,

Хяналтын програм хангамж

Мэдээлэл

Сервер програм хангамж

RFID шошготой машин

RFID уншигч
Илгээгч

Зам, тээврийн ухаалаг системийг 
нэвтрүүлснээр цаг хугацаа, эдийн 

засгийн хэмнэлт гарна.
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RFID ЯЛТАС НААХ, БҮРТГЭХ

RFID ялтас

Тээврийн хэрэгсэл

RFID уншигч

Улсын дугаар

Өгөгдлийн бааз

Уншина

Финтек 

апп 

Хэрэглэгч

Төлбөрийн карт Улсын дугаар

Бүртгэл

Бүртгэл програм

АТҮТ

Утасны дугаар
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АВТО ЗАМЫН ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

ЗТХТ ТӨҮГ дээр тендер зарлагдсан. “Танил санаа”

гэдэг компани шалгарсан. Систем хөгжүүлэлтээ хийж

байна. 1-р шатны тайлан ирүүлсэн.
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ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, “ХУР”, “ДАН” 

системийн холболтын ажлын явц  

Огноо ЗТХЯам Гүйцэтгэгч компани

2020-05

Хур системрүү холбогдох эрх 5 сард 

гэрээ дуусах үеээр нээгдсэн
Холбогдоход шаардлагатай мэдээлэл шаардсан

2020-05-27

Бидэнд Баттүшиг инженерээс Token 

болон mrtd.key файл ирсэн
VPN холбоход хэрэгтэй бусад мэдээллийг шаардсан

2020-06-11 VPN mrtd тохиргоонй мэдээлэл ирсэн
Шалгаж үзэхэд уг тохиргоогоор холбох боломжгүй байсан. Шалтгаан 

нь уг эрхийг өөр програм дээр хэрэглэж байгаа тул манай хөгжүүлж 

байгаа систем дээр холбох боломжгүй байсан. Игнээд дата төвөөр 

шинээр холбогдох эрх нээлгэхээр ЗТХЯ аас хүссэн

2020-07-20
Шинэ VPN тохиргоо ирсэн

Холбох ажил эхэлсэн. Энд Ирүүлсэн мэдээлэл дотор password.txt 

файл байхгүй байсан

2020-07-30
Ахин VPN тохиргоо ирсэн Үүнийг холбоход алдаа гарч үүнийг шалгуулах хүсэлт гаргасан

2020-08-24 Ахин VPN тохиргоо ирсэн

Уг тохиргоо ажиллаж ХУР сестемтэй холбогдох VPN холболт 

амжилттай болсон. Сервис дуудахад object(stdClass)[3]

public 'return' =>

object(stdClass)[4]

public 'resultCode' => int 3

public 'resultMessage' => string 'сертификатын алдаа.'

гэсэн алдаа заасан. Мөн иргэний мэдээлэл татах сервисийг 

дуудахад хуруунийн хээний мэдээлэл шаардаж байсан тул ДАН 

системээр дамжуулан дуудахаар тохиролцож ДАН системийн эрхийг 

нээлгэх хүсэлт гаргасан

2020-09-09 ДАН системийн эрх ирсэн
Дан системийн тохируулахдаа систем ажиллаж байгаа серверийг 

хаягийг домайн нэрийн ард тохируулж өгөөгүйгээс турших 

боломжгүй байсан

2020-09-14
Домайн нэрийг сервертэй холбосон

мэдэгдэл ирсэн
Сервисийг туршаад 2020-09-16 гарсан 4 төрлийн асуудлыг 

жагсаалтаар шийдвэрлүүлэхээр илгээсэн
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САН АЛ

1. Яам, агентлагуудад буй адил зарчмаар хэрэгжих үйлчилгээг нэг

системээр зохицуулах боломжийг бүрдүүлэх

2. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн шийдэл

3. Дотоод удирдлагын “ERP” системийн нэгдсэн шийдэл

4. “Үндэсний дата төв” УТҮГ-ын чадамжийг нэмэгдүүлэх

5. ХХМТГазар нь төрийн байгууллагуудын мэдээллийн технологийн

төсвийг нэгтгэж, нэгдсэн удирдлагаар хангах
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АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА


