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АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТООН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛСЭН НЭГДСЭН 

СИСТЕМ (DIGITAL ARCHIVE COMPLEX SYSTEM - ARCHIVE eDOC)

- Албан хэрэг хөтлөлтийн систем АХХС

- Төрийн архивын систем ТАС

- Байгууллагын архивын систем БАС

- Онлайн лавлагааны систем ОЛС

- Архивын хөрвүүлэлтийн систем ХС

гэсэн 5 дэд системийг нэгтгэж нийслэлийн 

хэмжээнд Төрийн байгууллагуудын 

нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх зорилго 

бүхий програм хангамж юм.

АХХС Ап

ТАС Ап

БАС Ап

ОЛС 
Вэб

ХС
Ап



• Баримт бичгийг ХХНЖ-ын дагуу зохион бүрдүүлнэ.
• Төрийн албан хаагчидаас үүсч буй цахим баримтыг 

байгууллагын архивт эмх цэгцтэй хадгална. 
• Төрийн ажлын залгамж чанар алдагдахгүй.
• Стандартын зөрчилгүй баримт бичиг.
• Баримт бичиг боловсруулах, хянуулах, батлуулах үйл 

ажиллагаанд тоон гарын үсэг нэвтрүүлснээр цаг хугацаа, 
цаас хэмнэнэ. 

• Нэг баримтад багаар ажиллах боломж 
• Хоорондоо нягт уялдсан нэгдсэн систем
• Үнэн зөв, яв цав тоон тайлангууд



• Байгууллагын баримт архивт бүрэн хадгалагдана
• Байнга шинэчлэгдэх хууль эрх зүйн сан
• Ажлын давхардалгүй ажлын байр



Системийн цар хүрээ
Нэгдсэн системийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 
болон тэдгээрийн харьяа 1100 гаруй байгууллагын 25 000 
гаруй төрийн албан хаагч өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа ашиглана.

Технологийн цар хүрээ
13 TB цахим баримтын сан
28 GB өгөгдлийн тогтмол урсгал
3 Gbps зурвасын өргөн



Програм хангамж 

нэвтрүүлэх байгууллагууд

БАС АХХС ТАС ОЛС

ТҮНТөвүүдэд үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагууд 

/Дүнжингарав г.м/

4-6 сар

Програм

хангамжийн 

хөгжүүлэлтэд 

санал өгч 

ажиллах 

Дүүргүүдийн ЗДТГ
4 сар 10 сар 3 сар

Нийслэлийн нутгийн захиргаа

болон тэдгээрийн харьяа нийт 

байгууллагууд

4 сар

АХХ-ийн

програм 

хангамжгүй 

байгууллагууд











1. Ирсэн бичгийн шилжүүлэлт, шийдвэрлэлт

2. Баримт бичиг боловсруулалт

1. Боловсруулах

2. Танилцах

3. Хянах

4. Зөвшөөрөх(Батлах)

3. Баримт бичиг явуулах

4. ХХНЖ-нд холбогдох цахим баримтууд ажилтны компьютерт 
архивлагдана. 

5. Ажлын байрны тодорхойлолт оруулах

6. Байгууллага, албан хаагчийн бүртгэл



http://edoc.ub.gov.mn

Нэгдсэн системийн танилцуулга цахим 

хуудас:

• Програм татах

• Програмтай холбоотой хичээлүүд 

(видео, танилцуулга)

• Шинэ мэдээ мэдээлэл гэх мэт































• БАРИМТЫГ 
ҮҮСГЭЖ БУЙ 

АЖИЛТАН

БОЛОВСРУУЛСАН

• ХЭЛТЭС, 
НЭГЖИЙН 

ДАРГА

ХЯНАСАН
• ТАНИЛЦАХ 

ШААРДЛАГАТАЙ 
АЖИЛТНУУД

Танилцсан

• БАРИМТ 
ЭЦЭСЛЭН 

БАТЛАГДАНА.

ЗӨВШӨӨРСӨН

АЛБАН БИЧИГ:              Боловсруулсан: Ажилтан, Хянасан: Хэлтсийн дарга, Зөвшөөрсөн: Хэлтсийн 

дарга

ТУШААЛ:                        Боловсруулсан: Ажилтан, Хянасан: Хэлтсийн дарга, Зөвшөөрсөн: Газрын дарга

АЖЛЫН МЭДЭЭ:           Боловсруулсан: Ажилтан,  Зөвшөөрсөн: Хэлтсийн дарга 

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ: Зөвшөөрсөн: Хэлтсийн дарга

(Танилцсан: Бусад ажилтан (Эх баримтыг засварлах 

эрхгүй.))

Баримтын анхлан  

үүсгэнэ.

Баримтын эх 

хувилбарыг засварлаж, 

санал өгч болно.  

Эх баримт өөрчлөхгүй 

зөвхөн санал өгнө.

Баримт эцэслэгдэж, 

өөрчлөлт хийх 

боломжгүй болно. 

















Системийн нэмэлт хөгжүүлэлт

• Сүлжээгүй үед ажиллах боломжтой /Offline горим/

• Интернэт хөтөчөөр орох боломжтой буюу цахим систем

болно /Web Based technology-цахим хуудас/

• E-office буюу дотоод мэдээлэл солилцооны систем

• Гар утасны аппликэшин



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

АРХИВЫН ГАЗАР

Нийслэлийн Архивын газрын цахим хуудас: www.archive.ulaanbaatar.mn

Төрийн нэгдсэн системийн танилцуулга цахим хуудас: www.edoc.ub.gov.mn


