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1. ТАНИЛЦУУЛГА 
 

1.1. Зорилго 
Энэхүү системийн зорилго нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын 

нэгдсэн зайн сургалтын системийг бий болгох.  
 

1.2. Хамрах хүрээ 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа агентлаг болон 

байгууллагууд, орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс бусад холбогдох шаардлагатай төрийн, төрийн бус 
байгууллагууд болон салбарын үйлчилгээг авдаг иргэдийг хамарна.  

 
2. ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА 
2.1. Удирдлагын хэсэг 

Удирдлагын хэсэг 

1 
Системүүдийн дэд 
хэсгүүдийг тохируулах 
удирдах хэсэгтэй байна 

1. Бүртгэлийн хэсгийг удирдах 
2. Сургалтын хэсгийг удирдах 
3. Шалгалтын хэсгийг удирдах 
4. Видео хурлын хэсгийг удирдах 
5. Санал асуулгын хэсгийг удирдах 
6. Харилцаа холбооны хэсгийг удирдах 
7. Бусад системтэй холбогдох хэсгийг 

удирдах 
8. Хэрэглэгчийн хандах эрхийн тохиргооны 

хэсгийг удирдах 
9. Аудит лог бүртгэлийн хэсгийг удирдах 
10. Тайлангийн хэсгийг удирдах 

2 

Удирдах хэсэгт ДАН болон 
өөрийн бие даасан нэвтрэх 
хэсгээр баталгаажиж 
нэвтрэх боломжтой байна 

1. Нэвтрэх хэсэгт ДАН системийг дэмждэг 
байх 

2. Өөрийн бие даасан нэвтрэх системтэй 
байна. 

 

2.2. Бүртгэлийн хэсэг 
Бүртгэлийн хэсэг 

1 
Хэрэглэгчийг бүртгэдэг 
байна 

1. Хэрэглэгчийг бүртгэхдээ Төрийн албаны 
Хүний нөөцийн системээс мэдээллийг 
татаж авч бүртгэнэ. 

2. Мөн өөрийн бие даасан бүртгэлийн 
хэсэгтэй байна. 

3. Бэлэн хэрэглэгчийн санг харьяа 
байгууллагаас авч үүсгэн хөрвүүлж болно. 

 
2.3. Сургалтын хэсэг 

Сургалтын хэсэг 

1 
Хичээлийг бүх төрлийн 
файлын форматаар 
оруулж болдог байх. 

1. Видео (mp4, avi, mpg), аудио (mp3, wav), 
текст (txt,rtf) файл татах хэлбэрээр 
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 2. pptx, docx, xslx pdf файлуудыг татаж 
авалгүйгээр онлайн орчинд нээж үзэх  

3. Youtube болон нийгмийн сүлжээний 
видеонуудыг холбож оруулдаг байх 

4. Тухайн хичээлийн файлыг татах эрхийг 
багш тохируулж өгдөг байх 

2 
Хичээлийн төлөвлөгөөг 
урьдчилан төлөвлөдөг 
байх 

1. Багш тухайн хичээлийн төлөвлөгөөг 
оруулах боломжтой байна. 

2. Хичээлийн агуулга дээр сурагчид болон 
бусад хандалтын эрхтэй хэрэглэгч нар 
санал бодлоо хуваалцдаг байх. 

3 
Анги, сургалтууд үүсгэх 
 

1. Хамрагдах суралцагчдыг сонгох ингэхдээ 
байгууллагаа эсвэл ганцаарчилж сонгодог 
байх. (Бүлгээр болон ганцаарчилсан 
сонголт) 

2. Иргэдэд чиглэсэн сургалтуудыг үүсгэх 
боломжтой байх ба тус сургалтуудад 
нэвтрэлт хийлгүйгээр иргэд хандаж болдог 
байх. 

3. Системд оруулсан контентыг бусад 
сургалт, хичээлд дахин холболт хийж 
ашиглах боломжтой байх 

4 Багш 

1. Сургалтын төлөвлөгөөг оруулах, удирдах 
2. Зар, мэдээллийг сурагчдын бүлэг, эсвэл 

нийт сурагчдад түгээх (notifiction хэсэгтэй 
байна) 

3. Өөрт хамаарагдах сургалт курсийн 
шалгалтын дүн, идэвх оролцоо, сурагчийн 
дүн, идэвх оролцоог хардаг байх 

4. Хичээлүүд оруулах, удирдах 
5. Өөрт хамааралтай анги бүлгүүдэд 

мэдээлэл, зар түгээх, сурагчидтай чат 
үүсгэх 

6. Асуулт хариултын санд хариулт өгөх 
7. Хэлэлцүүлгийн сэдэв үүсгэх сурагчдаар 

хэлэлцүүлэх  

5 Суралцагч 

1. Нээлттэй байгаа сургалтуудаас сонгон 
бүртгүүлж, сургалтад хамрагдах 
боломжтой байх 

2. Өөрийн эрхээр нэвтэрч ороход зөвхөн 
тухайн сурагчийн оролцож буй хичээл, 
шалгалт болон мэдээ контентууд 
харагдана 

3. Багшаас тохируулж өгсний дагуу татаж 
авах боломжтой контентыг татаж авах 

4. Өөрийгөө сорих байдлаар тестийн нийт 
сангуудаас санамсаргүй сонголтоор, эсвэл 
сонгосон бүлгүүдээс санамсаргүй 
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сонголтоор тест бөглөх, үр дүнг харах, 
хадгалах  

5. Асуулт хариултын сан. 
6. Сурагч багш болон бусад системийн 

хэрэглэгчид хичээл, сэдвүүдийн хүрээнд 
асуулт асуух, хариулах. 

7. Суралцагч бүр хэзээ, хэдэн цагийн, ямар 
сургалтад хамрагдсан талаар түүх үүссэн 
байх, хадгалагддаг байх.  

8. Суралцагчийн мэдээллийг бүлэглэн 
нэгтгэж, тайлан гаргах боломжтой байх. 

 
 
2.4. Шалгалтын хэсэг 

Шалгалтын хэсэг 

 
Нэг хэрэглэгч олон төхөөрөмжөөс зэрэг орохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
байх ба залилан, хууран мэхлэх үйл ажиллагаанаас ангид байх боломжийг 
бүрдүүлэх.  

1 Шалгалтыг нээх 

1. Зөвхөн тохируулж өгсөн хугацааны туршид 
шалгалт нээгддэг байна. 

2. Тухайн хугацаанд өгч амжаагүй 
хэрэглэгчдэд шалгалтыг админ 
хэрэглэгчийн зөвшөөрлөөр нөхөж өгөх 
боломжийг бүрдүүлэх 

3. Шалгалт авах хэсэгт үлдсэн хугацааг /цаг, 
мин, сек/ дэлгэцэд харуулсан байх ба тус 
хугацаа 0 болж дуусахад шалгалтын цонх 
автоматаар түгжигдэх 

2 
Тестийн хэлбэрүүд 
 

1. Олон хариултаас нэгийг сонгох 
2. Олон хариултаас олныг сонгох 
3. Бөглөх /Хэрэглэгч хариуг өөрөө бичиж 

оруулах/ 
4. Сонгох хариултын хэлбэрүүд зураг, видео, 

текст байж болно 
5. Сонсох болон үзэх хэлбэр байх. 

3 
Тестийн санг үүсгэх, засах 
удирдах 
 

1. Урьдчилан үүсгэсэн тестийн санг  docx, 
xlsx, txt, csv  файлын форматаар импорт 
(import) хийж  оруулдаг байх. 

2. Тестийн санг docx, xlsx, txt, csv, pdf 
форматаар экспорт хийдэг байх. 

3. import export хийх эрхийг тохируулдаг байх.

4 
Шалгалт үүсгэх 
 

1. Нийт тестийн сангаас санамсаргүй сонголт 
хийх 

2. Сонгосон тестийн сангийн бүлгүүд дотроос 
санамсаргүй сонголт хийх 

3. Шалгалт өгч буй суралцагчдад 
хамааралтай тестийн бүлгүүдээс 
санамсаргүй сонголт хийх 
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4. Санамсаргүй сонголтод оруулахгүй бүлэг, 
эсвэл тестийг тухайн үед оруулж болдог 
байх 

5. Шалгалт өгч буй сурагчид асуулт болон 
хариулт санамсаргүй байдлаар холигдож 
очдог байх 

6. Шалгалтын үед давхар хандалтыг 
хориглох 

7. Шалгалтад орсон асуултын зөв хариултыг 
өөрчлөх боломжгүй байх 

 
2.5. Видео хурлын хэсэг 

Видео хурлын хэсэг 

1 Хурлыг төлөвлөдөг байх 

1. Урилга үүсгэж хурлыг төлөвлөдөг байх 
2. Урилга үүсгэсэн хурлуудыг жагсаалтаар 

хардаг байх 
3. Урилгыг админ эрхтэй хэрэглэгч үүсгэдэг 

байх 
4. Урилгыг үүсгэхдээ цаг хугацааг товлодог 

байх  
5. Урилга үүсгэхдээ хурлын ID болон нууц 

үгтэй үүсгэдэг байх. 

2 Хурлыг удирдах 

1. Админ хуралд нэвтэрсэн хэрэглэгчдийг 
жагсаалтаар хардаг байх 

2. Хэрэглэгчдийг хасдаг эрхтэй байх 
3. Хурлын өрөөг түгждэг байх 

3 Бичлэг хийх 

1. Хурлын бичлэгийг видео болон аудио 
хэлбэрээр хийдэг байх 

2. Бичлэгийг админ хийдэг байх 
3. Бичлэгийн файл нь mp3 болон mp4 

форматаар үүсдэг байх. 

4 
Гуравдагч хурлын 
системийг дэмждэг байх 

1. Zoom, Google meet, Blue jeans, Microsoft 
teams, Facebook messenger, Skype 
системүүдийн видео хурлын эрхийг 
холбож ажиллуулах боломжтой байна. 

 

2.6. Сургалтыг үнэлэх хэсэг 
Үнэлэх хэсэг 

1 Санал асуулгыг үүсгэх 

1. Санал асуулгыг админ үүсгэдэг байх 
2. Санал асуулгын асуулт болон хариултыг 
гараас оруулдаг байх 
3. Хариулт дээр нэг эсвэл хэдэн хариулт 
сонгож болдог тохиргооны хэсэгтэй байна. 
4. Нэг санал асуулга нь нэг эсвэл хэд, хэдэн 

асуултаас бүрддэг байна. 

2 Санал асуулгын дүн гаргах
1. Асуулгын дүнг үүсгэсэн асуулт хариултаар 
тайлан гаргадаг байна 
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1. Тайланг pdf, docx, excel форматаар 
экспорт(export) хийдэг байна 

 

2.7. Харилцаа, холбооны хэсэг 
Харилцаа, холбооны  хэсэг 

1 

Хэрэглэгчдэд сургалтын 
талаар болон бусад 
шаардлагатай мэдээллийг 
хүргэх боломжтой байна.   

1. Цахим шуудан болон гар утасны смс-ээр 
илгээх боломжтой байна 

2 
Файл солилцох 
 

1. Хэрэглэгчид хоорондоо зөвшөөрөгдсөн 
форматтай файлуудыг солилцдог байна. 

2. Солилцох файлын хэмжээг админ эрхтэй 
хэрэглэгчээс тохируулж өгдөг байна. 

3 

Notification - Системийн 
аль ч хэрэглэгчид тухайн 
хэрэглэгчтэй холбоотой 
мэдэгдлүүд шууд 
Notification хэлбэрээр 
харуулах 
 

1. Нэмэлт мэдээ, контент, шалгалтын 
хуваарь, асуулт, чат, хэлэлцүүлэг, 
хичээлийн хуваарийн талаар болон 
хэрэглэгчийн эрхийн тохиргоо хийгдсэн 
талаарх мэдээлэл гэх мэт өөрчлөлтүүдийг 
хэрэглэгчид мэдэгдэл хэлбэрээр хүргэдэг 
байна. 

 
2.8. Бусад системтэй холбогдох хэсэг 

Бусад системтэй холбогдох хэсэг 

1 

Төрийн мэдээлэл 
солилцооны системийг 
дэмждэг байх (ХУР) 
 

1. Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн 
системтэй мэдээлэл солилцох сервис 

2. Төрийн албаны хүний нөөцийн системтэй 
мэдээлэл солилцох сервис 

3. Динамик сервис үүсгэх боломжтой байна. 
4. REST болон SOAP аргачлал ашигласан 

байна. 
5. XML, JSON форматтай байна 

2 
Танилт нэвтрэлтийн 
систем (ДАН) 

1. Системийн админ болон бусад 
хэрэглэгчид , ДАН систем дээрх өөрийн 
эрхээр системд нэвтрэх боломжтой байх. 

3 
Нийтийн түлхүүрийн дэд 
бүтэц 

1. Шалгалтын дүн болон хичээлийн дүнг баг 
цахим гарын үсэг ашиглаж 
баталгаажуулах боломжийг дэмждэг 
байна.  

4 
Мэдэгдэл хүргэх систем 
 

1. Дэмждэг байх 

5 
Төлбөр тооцооны систем 
 

1. Дэмждэг байх 

 
2.9. Хэрэглэгчийн хандах эрхийн тохиргооны хэсэг 

Хэрэглэгчийн эрхийн тохиргооны хэсэг 

1 
Аль ч хэрэглэгчийг 
системийн аль ч хэсэгт 

1. Хандах эрхийн тохиргооны системийн 
үндсэн хэсгүүдтэй уялдсан байна 
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хандах боломжтойгоор 
хандах эрхийг тохируулах 
боломжтой байна 
 

2. Хандах эрх нь харах эсвэл засварлах 
эрхийн түвшинтэй байна.  

3. Хандах эрхийн тохиргоо нь уян хатан 
сонголттой байна.  

4. Хандах эрхийг хүчингүй болгоход 
хэрэглэгчид мэдээлэл очдог байна. 

2 

Танилт нэвтрэлтийн бие 
даасан болон ДАН 
системтэй хосолсон 
байдлаар дэмжиж 
ажилладаг байна 

1. Системийн админ болон бусад 
хэрэглэгчид ДАН систем дээрх өөрийн 
эрхээр системд нэвтрэх боломжтой байх. 

 

2.10. Аудит, лог бүртгэлийн хэсэг 
Аудит, лог бүртгэлийн хэсэг 

1 

Систем нь зайлшгүй 
шаардлагатай гэж үзсэн 
аливаа мэдээлэлд 
оруулсан өөрчлөлт, 
шинэчлэлтийн аудитын 
мэдээллийг хөтөлдөг 
байна  

1. Системд нэвтэрч байгаа хэрэглэгчдийн 
бүртгэл; 

2. Өөрчлөгдсөн талбаруудын бүртгэл; 
3. Эдгээр өөрчлөлтийн үр дүнгийн бүртгэл; 
4. Хандалтыг зөрчихийг оролдсон бүртгэл; 
5. Мэдээлэл засварлах эрхийн зөрчлийн 

бүртгэл 
6. Өөрчлөлт хийгдсэн огноо (timestamp) 

2 
Системийн аудитын 
тайлан гаргах боломжтой 
байна 

1. Тайланг дэлгэрэнгүй болон хураангуй 
хэлбэрээр гаргах боломжтой байна. 

2. Аудитын тайланг хэвлэх боломжтой байна.
3. Тайланг pdf, docx, xlsx, csv форматаар 

export хийх боломжтой байна. 
 
2.11. Тайлангийн хэсэг 

Тайлангийн хэсэг 

1 
Стандарт буюу урьдчилан 
бэлтгэсэн тайлан гаргадаг 
байна 

1. Урьдчилан бэлтгэсэн тайлангийн 
загваруудыг бэлтгэсэн байна 

2. Бэлтгэсэн загваруудыг сонгох замаар 
тайлан гаргадаг байна  

2 
Динамик тайлан гаргах 
боломжтой байна 

1. Хэрэглэгч тайлан гаргах талбараа сонгох 
замаар динамик байдлаар тайлан гаргадаг 
байна. 

3 
Жагсаалтаар болон 
хураангуй хэлбэрээр 
тайлан гаргадаг байна. 

1. Хэрэглэгч талбаруудаа сонгоод жагсаалт 
байдлаар тайлан гаргах боломжтой байна. 

2. Жагсаалтаар гаргаж байгаа тайланг 
хураангуйлсан байдлаар гаргах 
боломжтой байна 

4 

Мэдээлэл боловсруулах 
хэрэглээний 
программуудын файлын 
форматыг дэмждэг байна. 

1. Гарч байгаа тайлангууд нь pdf, docx, xlsx 
форматаар гардаг байна. 

2. Тайланг хэвлэх боломжтой байна. 
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3. ТЕХНОЛОГИЙН ШААРДЛАГА 
3.1. Программчлалын хэл 
Нээлттэй эхийн программчлалын хэл дээр бичигдсэн байна. 

3.2. Өгөгдлийн сан 
Нээлттэй эхийн эсхүл лицензтэй өгөгдлийн сангийн удирдах программ хангамж 
дээр суурилсан байна. Хэрэв платформыг хөгжүүлэхдээ гуравдагч тал болон 
лицензтэй мэдээллийн сангийн удирдлагын программ хангамж  ашиглах бол 
ХНХЯ нь аливаа лицензийн хураамж, төлбөрийг хариуцахгүй болно. 

3.3. Аюулгүй байдал 
Аюулгүй байдал 

1 
Систем нь SSL протоколыг 
дэмждэг байна 
 

1. Админ болон хэрэглэгчийн хэсгүүд нь SSL 
протокол дэмждэг байна. 

2. Web client–Web server-үүдийн хооронд SSL 
хэрэглэнэ 

3. Web server – Application server-үүдийн 
хооронд SSL хэрэглэнэ. 

2 
SQL injection-с 
хамгаалагдсан байна 

1. SQL injection-с хамгаалах технологийг 
хэрэгжүүлсэн байна 

3 
Өгөгдлийн сангийн 
шифрлэлтийг дэмждэг 
байх 

1. Өгөгдлийн сангийн удирдлагын системийн 
(DBMS) гадаад түвшний шифрлэлтийг 
дэмждэг байна 

4 
Хэрэглэгчийн нууц үгийн 
аюулгүй байдлыг хангасан 
байна. 

1. Өгөгдлийн санд нууц үгийг шифрлэлт хийж  
хадгалдаг байна 

2. Нууц үгийн бодлогыг тодорхойлох 
боломжтой байна 

5 
Өгөгдлийн сангийн 
нөөцлөлт хийдэг байна 

1. Өгөгдлийн санг FULL DUMP хийдэг байх 
2. Өгөгдлийн санг REAL TIME хуулбарладаг 

байх. 

6 
Мэдээллийг 
дамжуулахдаа аюулгүй 
байдлыг хангасан байна. 

1. Сүлжээгээр мэдээллийг дамжуулахдаа 
шифрлэсэн байна 

7 
Нууц үг сэргээх боломжтой 
байна 

1. Хэрэглэгч нууц үгээ мартсан тохиолдолд 
гар утас эсвэл бүртгэлтэй мэйлээр дамжиж 
сэргээх боломжтой байна 

 

4. БУСАД ШААРДЛАГА 
 

4.1. Оюуны өмчийн зохицуулалт  
Программыг шууд худалдан авах нөхцөлөөр гэрээ байгуулах ба уг программыг 
түрээсийн төлбөргүйгээр, хууль тогтоомжид заасны дагуу бүтээлийн онцгой 
эрхэд халдахгүйгээр лицензийн гэрээ байгуулан ашиглаж болно.  

Тухайн байгууллага программаа шинэчилсэн үед худалдан авсан программын 
лиценз мөн адил шинэчлэгддэг байх ба лицензийн төлбөр төлөхгүйгээр 
хугацаагүй ашиглана. 
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Сургалтын систем нь нийлүүлэгчийн оюуны өмч бөгөөд программын эх кодын 
файлыг  нийлүүлэгч эзэмшинэ.  

4.2. Дизайны шаардлага 
Дизайны  шаардлага 

1 

Суралцагчийн хэсэгт гар, 
утас, таблет зэрэг 
төхөөрөмжөөс хандах 
боломжтой байна. 

1. Гар утас болон зөөврийн бусад 
төхөөрөмжөөс хандахад агуулгыг бүрэн 
харж ашиглаж болохуйц байна 

2. Цэсүүдэд хандах боломжтой байна 

2 
Хэрэглэгчийн эрхээс 
хамаарсан интерфейстэй 
байна 

1. Хандах эрхээс хамааран цэсүүд ялгаатай 
байна 

3 

Суралцагчийн интерфейс 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн хандах боломж 
бүхий байна 

1. Текст томруулах болон хэвийн болгох 
томруулах хэрэгсэлтэй байна. 

2. Өнгөний ялгарлын функц буюу contrast 
хийх боломжтой байна. 

3. Web Content Accessibility Guidelines-ийг 
хамгийн багадаа 80% хэрэгжүүлсэн байна.

4 
Богино холбооснуудыг 
хийдэг байна (shortcut) 

1. Цэс болон мэдээлэл оруулах хэсгүүдийн 
гараас шууд хандах нөхцөлийг бүрдүүлнэ 

2. Бүртгэлийн хэсэгт логик дарааллын дагуу 
TAB-аар шилждэг байна 

5 
Өгөгдлийн бүрэн бүтэн 
байдлыг хангах функцтэй 
байна 

1. Логик алдааны шалгалт хийдэг байна 
2. Өгөгдлийн баталгаажуулалтыг хийдэг 

байна. 

6 

Анх нэвтэрч байгаа 
хэрэглэгчид хийх 
үйлдлийн талаарх 
чиглүүлэг үзүүлдэг байна. 

1. Хэрэглэгчийн эрхэнд тохирсон чиглүүлгийг 
хийдэг байна 

2. Чиглүүлгийг дахин үзэх боломжтой байна. 

 

4.3. Гүйцэтгэл ба ачааллын хүчин чадлын шаардлага 
Гүйцэтгэл ба ачааллын хүчин чадлын шаардлага 

1 
Системийн ерөнхий 
ачаалал даах чадвар 
 

1. Нэг агшинд  хамгийн багадаа 500-1000 
хэрэглэгч зэрэг хандаж видео хичээл үзэх 
болон шалгалт өгөх ачааллыг даах 
чадвартай байна. 

2. Санах ойн cache аргачлалыг ашигладаг 
байна. 

2 Видео хурал  
1. Нэг агшинд 3-4 группээр тус бүр 30 цэгт 

нэг зэрэг холбогдох боломжтой байна 

3 
Ачааллыг хязгаарлах 
боломжтой байна 

1. Ачаалал хэт өндөр болсон тохиолдолд 
ачааллыг буруулах зорилгоор системд 
тохиргоо хийх функцтэй байна 
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4.4. Баталгаат хугацаа, сургалт 
 

 Баталгаат хугацаа системийг хүлээн авснаас хойш 24 сар байна. 
 Системийг суурилуулсны дараа нийлүүлэгч тал сургагч багшаараа 

дамжуулан захиалагч талын хэрэглэгчдэд (ХНХЯ болон ХХҮЕГ) сургалт 
зохион байгуулна. Яам, агентлагийн сургагч багш/хэрэглэгчдийн тоо 10-15 
орчим байна. ХНХЯ-аас системийн бусад хэрэглэгчдэд зориулсан 
сургалтыг дараа нь зохион байгуулна. ХНХЯ-наас платформын хэрэглэгч 
болон нэмэлт хэрэглэгчдэд зориулсан ямар нэгэн лицензийн хураамж 
төлөхгүй. Нийлүүлэгч талаас дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж, ХНХЯ -нд 
хүлээлгэн өгнө. 
 
 ХНХЯ-ны хэрэглэгч/сургагч багш нарт зориулсан сургалтын 

материал 
 Хэрэглэгчийн гарын авлага 

 
4.5 Нийлүүлэгч талаас хэрэгжүүлэх хугацаа 

 Гэрээний хэлэлцээр хийж гэрээг байгуулах хугацаа - 3 хоног 
 Захиалагч талын шаардлагын дагуу системийн хөгжүүлэлт хийх хугацаа 

гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш хуанлийн 45 хоног байна. 
 Системийг турших хугацаа - 14 хоног 
 ХНХЯ болон ХХҮЕГ-ын хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт - 3 өдөр 
 Системийг суурилуулах - 10 хоног 
Системийг нийлүүлэх нийт хугацаа хуанлийн 75 хоног байна. 

 
 
4.6  Тендерт оролцогч хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага 

 Мэдээллийн технологийн салбарт 5-аас доошгүй жил үйл ажиллагаагаа 
явуулсан туршлагатай байх. 

 Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ижил төрлийн 3-аас доошгүй программ 
хангамж нийлүүлж, амжилттай суурилуулсан туршлагатай байх. 

 Сүүлийн 2 жил (2019, 2020)-ийн борлуулалтын дундаж орлого 180 сая 
төгрөгөөс доошгүй байх.  

 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь тендерийн үнийн дүнгийн 30 хувиас 
багагүй байх. 


