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СиСтемийн ач холбогдол

Интерактив Сонгуулийн автоматжуулсан систем нь иргэний бүртгэлийн сүүлийн үеийн технологийг ашиглан 

биеийн давтагдашгүй өгөгдөл дээр ту

лгуурласан сонгогчийн бүртгэлийн цогц шийдэл бүхий систем юм. Уг систем нь ардчилалын тод илэрхийлэл 

болох сонгуулийн үйл явцыг илүү нээлттэй, аюулгүй, шуурхай орчинд явуулах боломжоор хангаж, ард 

иргэдийн дунд сонгуулийн үйл явц болон үр дүнд итгэх итгэлийг бататгах болно.
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СИСтемИйн ашИг тУС 
болон давУУ талУУд

бүртгэлийн үйл ажиллагааны 

нэгдмэл, харилцан уялдаатай, 

байнга сайжирч байх үндсэн 

зармыг хэрэгжүүлэх

Сонгуультай холбоотой 

тайлан, статистикийг үнэн 

бодитоор гаргах

бүх төрлийн сонгуульд 

ашиглаж болохуйц нэгдсэн 

нэг системтэй болох

Сонгогчдын сонгуульд 

оролцсон түүхийг бий болгох

Сонгуулийн явцыг цаг тухайд 

нь мэдээллэх, хянах

мэдээллийн аюулгүй орчинг 

үүсгэх 

олон хэлийг дэмжих

Цаг хугацаа, хүн хүч хэмнэх

Сонгогчийн ирцийн мэдээг 

утасны сүлжээ ашиглан 

дамжуулах

Хэрэглэхэд хялбар програмын 

интерфэйс 

Сонгогчдын сонгох эрхийг 

эдлүүлэх

Улсын хэмжээнд сонгогчдын 

нэгдсэн бүртгэлийг үүсгэх

Хурууны хээгээр сонгогчийн 

мэдээллийг түргэн шуурхай 

хайж олж, бүртгэл хийх

Сонгуулийн үеэр гардаг 

аливаа будлиан, зөрчлийг 

арилгах

Сонгогчдын нэрийн 

жагсаалтыг үйлдэх, 

сонгогчдийн ирц бүртгэх, ирц 

тоолох, сонгуулийн дүнг гаргах 

зэрэг сонгуулийн үе шатны 

ажиллагааг боловсронгуй, 

шуурхай болгох

автоматжуулсан систем 

нь хүний гар ажиллагааг 

багасгаж, хүний 

ажиллагаанаас гарч болох 

алдааг арилгах

Сонгуулийн автоматжуулсан систем 



4

СонгогчИйн УдИрдлагын 
програм

СиСтемийн бүрэлдэхүүн хэСгүүд
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Сонгуулийн ирцийн бүртгэлийг нэгдсэн удирдлаганд 

оруулж, сонгуулийн явцын мэдээг олон нийтэд 

онлайн орчинд хүргэнэ. Сонгогчдын нэрийн 

жагсаалтын нэгдсэн сан бүрдүүлж, түүнийг удирдах, 

хэсгийн хороо бүрийн сонгогчийн жагсаалтыг 

үүсгэж, нэгжийн сонгогчийн ирц бүртгэлийн 

програмд экспортлоно. мөн сонгуулийн ирцийн 

нэгдсэн тайланг боловсруулан гаргана.

Чухал ач холбогдол:

Сонгууль, тойрог, хэсэг, хэсгийн хорооны хаяг, 

хэсгийн хорооны бүртгэгч зэрэг сонгуультай 

холбогдолтой мэдээллийн нэгдсэн удирдлага, 

тохиргоо

давхардалгүй, хуулийн дагуу боловсруулагдсан, 

иргэдийн үнэн зөв мэдээллэл бүхий сонгогчдын 

нэрийн жагсаалт 

Улсын хэмжээнд аюулгүй байдлыг хангасан 

сонгогчдын хувийн мэдээлэл болон сонгуулийн 

ирцийн мэдээ дамжуулалт
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ИнтерактИв СонгУУлИйн автоматжУУлСан СИСтем нь 

СонгогчИйн УдИрдлагын програм болон СонгогчИйн 

ИрЦ бүртгэлИйн програм гэСэн Хоёр ХэСгээС бүрдэнэ.

СонгогчИйн ИрЦ 
бүртгэлИйн програм

Уг систем нь санал хураалтын газарт байрлаж, 

сонгуулийн өдөр сонгогчдын ирцийг биеийн 

давтагдашгүй өгөгдөл болон иргэний цахим үнэмлэх 

ашиглан бүртгэх бөгөөд тухайн хэсгийн хорооны 

сонгогчдын ирцийн мэдээг автоматаар сонгогчийн 

төв удирдлагын систем рүү явуулж байна. 

Уг системийн чухал 
функциональ ажиллагаанууд

Сонгогчийн давхцахгүй өгөгдлийг сонгогчийн 

баазтай тулгаж хянах

Сонгогчийн хурууны хээ танигдахгүй болон 

байхгүй тохиолдолд сонгогчийг регистрийн 

дугаар, цахим үнэмлэхээр давхардалгүй таних

танисан сонгогчийн тасалбар хэвлэж ирцийг 

бүртгэх

Санал өгсөн, нэрийн жагсаалтанд байхгүй 

сонгогчийг мэдээлж санал өгөх боломжгүй болгох

Ирц бүртгэлийн ажиллагааны бүх шаардлагатай 

тайлан гаргаж хадгалах, дамжуулах

Сонгуулийн явцыг нээлттэй байлгах үүднээс, 

бүртгүүлсэн сонгогч бүрийн зураг болон хувийн 

мэдээллийг тухайн хэсгийн хороон дээр том 

дэлгэцээр харуулдаг. Сонгуулийн ирц бүртгэлд 

хууль зөрчсөн үйлдэл гарахаас сэргийлж 

хэрэглэгчийн түвшинг хязгаарласнаас гадна 

програм хангамжийн хэрэглэгчийн хийсэн үйлдлүүд 

түүх болж хадгалагддаг.

Сонгуулийн автоматжуулсан систем 
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Сонгуулийн үйл явц
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Сонгуулийн өмнөх үе
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Сонгуулийн өдөр

Сонгуулийн дараах үе
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Сонгуулийн автоматжуулСан СиСтем 
монгол улСад нэвтрүүлСэн нь

04

програм хангамжийн хэрэгцээ шаардлагыг 

нарийвчлан тодорхойлох

програм хангамжийг архитектур, дизайн, 

нууцлалын механизмыг боловсруулж, батлуулах

Системийг боловсруулах

Системийг шалган баталгаажуулж, хүлээлгэн 

өгөх

3000 компьютерт програм хангамжийг 

суурилуулж, сертификатжуулах

Сургагч багш нарын болон эцсийн хэрэглэгчийн 

сургалт зохион байгуулах

Сонгуулийн өдрийн дэмжлэг, үйлчилгээ

монгол Улс түүхэндээ 2012 оны УИХ-
ын, орон нутгийн болон Улаанбаатар 
хотын даргын, 2013 оны ерөнхийлөгчийн 
сонгуулиудад санал тооллогын автомат 
машин ашигласнаас гадна биеийн 
давхцахгүй өгөгдөл болох хурууны хээгээр 
сонгогчийг таньж, бүртгэснээрээ онцлогтой. 
Сонгуулийн ерөнхий хорооноос зарласан 
„Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим 
сангаас сонгогчийн хувийн мэдээллийг 
нягтлан шалгах, баталгаажуулах“ төсөлд 
Интерактив компани шалгарч, захиалагчийн 
шаардлагын дагуу дараах ажлыг маш 
богино хугацаанд (24 хоногт) амжилттай 
хийж гүйцэтгэсэн юм. үүнд:
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бүх хэсгийн хороонд 

автоматаар сонгогчдыг 

бүртгэсэн

автомат сонгуулийн системийг 

3750 гаран компьютерт 

суурилуулсан

3000 орчим бүртгэлийн 

итгэмжлэгдсэн ажилтны 

сургалт явуулсан

Сонгуулийн ирцийн мэдээг 

2000-с ч дээш км хол 

алслагдсан газруудаас 

утасны сүлжээ ашиглан хүлээн 

авч, цаг алдалгүй хянаж 

байсан

Хэсгийн хороодын 30 % 

орчимд байнгын эрчим 

хүчээр хангагдаагүйг хэдий ч 

нэгдсэн системээр сонгогчдыг 

бүртгэсэн

2013 оны ерөнХИйлөгчИйн 
СонгУУлИйн тойм

монгол улСын Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 
ч.Содномцэрэн энэ Сонгуулийн талаар

Сонгуулийн автоматжуулсан систем 

“монгол Улсын төрийн тэргүүнээ сонгосон зургаа дахь сонголт нь техник, технологийн шинэ дэвшлийн  

цаг үеийг нарийн мэдэрсэн, сонгогчдын эрх ашигт бүрэн нийцсэн, олон улсад өндөр үнэлэгдэхүйц жинхэнэ 

ардчилсан сонгууль болсон бөгөөд өмнөх сонгуулиудаар эцэс төгсгөлгүй маргалдаан сөргөлдөөн, хардлага 

сэрдлэг үүсгэж улмаар сонгуулийн мөн чанар, утга агуулга, нэр хүндийг нь унагаж байсан олон асуудлын 

учиг зангилааг тайлсан” гэдгийг онцлон дурджээ.

1 864 337 сонгогч нэрийн 

жагсаалтад багтсан

1 239 784 сонгогч санал 

өгсөн

1 564 116 км² талбайг эзлэх 

өргөн уудам нутагтай монгол 

улсын өнцөг булан бүрт 

нэгдсэн автомат сонгуулийн 

систем ашиглагдсан

нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 

аймгийн нийт 1896 сонгуулийн 

2
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компанИй тУХай

05

Весь наш ежедневный 
процесс соответствует 
международному 
стандарту качества ISO 
9001:2008 

Интерактив компани нь дэлхийд датабаазын бүтээгдэхүүнээр тэргүүлдэг 
оракл корпорацийн албан ёсны түнш бөгөөд монголд ораклийн технологийн 
бүтээгдэхүүнийг дагалдах сервис үйлчилгээний хамт худалдан борлуулах эрх бүхий 
алтан түнш байгууллага юм.

Интерактив компани нь програм хангамж 

боловсруулах, системийн интеграци болон 

мэдээллийн системийн цогц шийдлийг зах зээлд 

нийлүүлэн ажиллахаар 1996 онд байгуулагдсан 

бөгөөд монголын мэдээлэл технологийн салбарын 

шилдэг компаниудын нэг билээ. байгуулагдсан 

цагаасаа хойш чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

зах зээлд нийлүүлж үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл 

ханамжийг өндөр байлгахыг зорилгоо болгон 

ажиллаж, монголдоо “анхдагч” хэмээх тодотгол 

бүхий системийн шийдлүүд болон програм 

хангамжийн олон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд 

нийлүүлж байгаагаараа бид бахархдаг. манай 

хамт олон компани 16 жилийн турш дараах салбарт 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нийлүүлжээ.

Засгийн газрын:

Харилцаа холбоо

боловсрол

Хөдөө аж ахуй

Санхүү, татвар

Иргэний бүртгэл

Хууль, шүүх

Хүний нөөц

Бизнесийн салбарын:

ERP, CRM , HRM , SCM

нягтлан бодох бүртгэл

нефть, шатахуун

Худалдаа, үйлчилгээ
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Сангийн Яам

төрийн албаны Зөвлөл

Хууль зүй, дотоод хэргийн Яам

Сонгуулийн ерөнхий Хороо

мтшХХг

үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яам

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо

МАНАЙ ХАРИЛЦАГЧИД

олон улСын байгууллагууд бизнеС ийн байгууллага

World Bank
Asian Development Bank
UNDP
GTZ
Millennium Challenge Account Mongolia

мүХаүт
Unitel Group
Skytel Group
петровис ХХк
тес петролиум

Засгийн газрын байгууллагууд

Сонгуулийн автоматжуулсан систем 



Хаяг:  монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, бага тойруу-49,
          мэдээлэл технологийн үндэсний парк, 109 тоот.| ш/Х-46/440
 
Утас:           +976.98182633
Факс:          +976.11.320334
И-Мэйл:      contact@interactive.mn
Вэб сайт:     www.interactive.mn


