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1.ОРШИЛ
Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн “Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн
эрх зүйн орчинг баталгаажуулах” төсөл болон Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлтэй хамтран
хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны “Иргэн 2014”
нэгдсэн системийг амжилттай нэвтрүүлээд байгаа билээ. Энэхүү нэгдсэн системийг улам
боловсронгуй болгох зорилгоор шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, шуурхай, ил тод
шудрага явуулах боломж бүрдүүлэх, шүүгчийн туслах, мэдээлэл лавлагааны ажилтны ажлыг
хөнгөвчлөх, цаг хугацаа хэмнэх, иргэд шүүхийн үүдэнд байрлах киоск болон интернетийн
тусламжтайгаар өөрийн хэргийн явцын тодорхой мэдээллийг чирэгдэлгүй харах, шүүхийн дотоод
үйл ажиллагаанд цаашид судалгаа, мониторинг хийхэд шаардлагатай өдөр тутмын нарийн
маягтуудыг гаргадаг болгох, уг маягтуудыг өргөдлөөр тухайн шүүх болон улсын хэмжээнд нэгтгэж
график дүрслэлээр харах явдал юм.
Бид вэбэд суурилсан шинэ системийг нэвтрүүлснээр тодорхой боломжуудыг хэрэглэгчдэд бий
болгоно.
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2.СИСТЕМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Мэдээлэл технологийн давуу талыг ашиглан дотоод болон гадаад сүлжээ, түүний орчинд
ажиллах програм хангамжийн тусламжтайгаар Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх “Иргэн
2014“ нэгдсэн системийг цогц боловсронгуй болгох, шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтаны ажлын
ачаалал багасч, иргэдэд хүнээс хамааралгүй түргэн шуурхай үйлчилгээг хүргэх ач холбогдолтой юм.
Мөн шүүхийн мэдээлэл лавлагааны ажилтаны ажлын ачааллыг хөнгөвчлөх юм. Өдөр тутмын
нарийн маягтууд, тухайн шүүх болон улсын хэмжээнд нэгтгэж график дүрслэлээр харах цаашид
шүүх, шүүгч, шүүгчийн туслахын ачааллыг бодитоор үнэлж Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ачааллыг
тэнцвэржүүлэхэд тус дөхөм болно.

2.1 СИСТЕМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ
“Иргэн 2014” нэгдсэн системийн нэмэлт ажил нь шүүхийн дотоод үйл ажиллагаанд цаашид
судалгаа, мониторинг хийхэд шаардлатай өдөр тутмын мэдээнүүдийг гарган авах, хэргийн
оролцогчид өөрийн хэргийн мэдээллийг шуурхай, ил тодоор онлайн орчинд авах, шүүхийн
мэдээллийг график дүрслэлээр цаг тухайд харах ажиллагаануудыг удирдан явуулах зэрэг
үйлдлүүдийг хийх боломжтой ба дараах модулиудыг агуулна.

Киоск
Иргэн 2014
системээс өдөр
тутмын
нарийвчилсан
мэдээнүүд

"Иргэн 2014"
нэгдсэн системийн
нэмэлт ажил

Дашбоард

2.2 ГАРАХ ҮР ДҮН
Энэхүү програм хангамжийг шүүхэд нэвтрүүлсэнээр дараах сайн талыг бий болгоно.
Үүнд:







Мэдээллийн давхардал, үрэгдлийг арилгах
Процессийн алдаа дутагдлыг багасгах, арилгах
Шүүх хоорондын мэдээлэл солилцоог сайжруулах
Хэргийн оролцогчдод ХХША-ны мэдээллийг шуурхай хүргэх
Статистик мэдээ, тайлан судалгааг үнэн зөв гаргах
Гар ажиллагааг багасгаж, цаг хугацааг хэмнэх
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2.3 НИЙТЛЭГ ХЭРЭГЛЭГДЭХ ТОВЧ
Дүрс зураг

Хийгдэх үйлдэл
Мэдээллийг хайх үүрэгтэй товч. Энэхүү товчыг дарсанаар таны
оруулсан мэдээллийн дагуу системээс хайж харуулна.
Талбарт оруулсан мэдээллийг арилгах үүрэгтэй товч.Энэхүү
товчыг дарсанаар хэрэглэгч өөрийн оруулсан мэдээллийг
цэвэрлэж дараагийн хайлтын утгыг талбарт оруулах хайх
боломжтой болно.
Тухайн ажиллагаа болон мэдээллийн цонхыг хаах үүрэгтэй товч.
Энэхүү товчыг дарсанаар тухайн үед нээгдсэн ажиллагааны
цонхноос гарна.

Тоон үзүүлэлтийн шүүхийн шатлал сонгох цонхноос буцах товч.
Энэхүү товчыг дарсанаар хэрэглэгч нүүр хуудасны хэсэгт буцна.

Цонхноос буцах товч.

Тохируулсан тоон үзүүлэлтээр хайх товч.
Хайлтын сонголтоос тохирох мэдээллийг тохируулах товч.
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3.КИОСК, ДАШБОАРД СИСТЕМИЙН ЕРӨНХИЙ АЖИЛЛАГАА
Энэхүү хэсэгт “Иргэн 2014 нэгдсэн систем”-н Нэмэлт ажлын хүрээнд хийгдсэн Киоск, Дашбоардын
ажиллагаануудыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. Хэргийн оролцогч өөрийн хэргийн явцыг киоск,
болон интернэтээр хардаг болох буюу иргэдэд зориулсан веб суурилсан домэйн хаягаар нэвтрэн
ажиллах ба энэхүү систем нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн сервер дээр байрлан ажиллана.
Интернэт орчинд болон шүүхийн нээлттэй танхимд киоск төхөөрөмжинд энэхүү системийг
ажиллуулна.
3.1 СИСТЕМД НЭВТРЭХ
Иргэд шүүхийн үүдэнд байрлах киоск болон интернэтийн тусламжтайгаар өөрийн хэргийн
явцын тодорхой мэдээллийг өөрөө харна.
ТЭМДЭГЛЭЛ
Таны интернэт хөтөч болох вэб броузер Chrome Browser-ын сүүлийн хувилбар
байвал илүү тохиромжтой.
Хэрэглэгч системийг хэрэглэх маш хялбар ба киоск төхөөрөмжинд системийг суурилуулан
тохируулсан байна. Мөн түүнчлэн интернэт орчноос системд хандан мэдээллийг авах
боломжтой.
ТЭМДЭГЛЭЛ
Системд нэвтрэхийн тулд та вэб броузерээ нээн харгалзах IP хаягаар хандана.
Irgen.civilcourt.mn
Хэрэглэгч нүүр хуудсанд харагдах дараах 2 сонголтоос тохирхыг сонгож нэвтрэх товчыг
дарна.
1. Хэргийн мэдээлэл
2. Тоон үзүүлэлт
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3.2 НҮҮР ХУУДАС
Хэрэглэгч системд нэвтрэх үед системийн нүүр хуудасны цонхыг автоматаар дуудна. Нүүр
хуудсанд системийн сонголтын товчнууд байрлах ба дараах мэдээллийг авах боломжтой.
Үүнд:
o
o
o
o
o
o

Хэргийн мэдээлэл
Тоон үзүүлэлт/Шүүхийн үйл ажиллагааны тоон үзүүлэлт/
Judcouncil page хуудасаас мэдээлэл авах /шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Facebook
page хуудас/
Иргэний шүүх мэдээллийн системийн ашиглах заавар видео
Shuukh.mn /Монгол улсын шүүхийн цахим сангийн веб хуудас/
Judcouncil.mn /Монгол улсын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн веб хуудас/

1

2

3,4,5,6

ТЭМДЭГЛЭЛ
Хэргийн оролцогч Шүүхэд иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцыг нэгдсэн
системээс киоск төхөөрөмж болон интернэт орчинд өөрийн эрхээр нэвтэрч доорх
холбогдох мэдээлэл авах боломжтой.
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3.2.1 Хэргийн мэдээлэл авах
Хэргийн оролцогч өөрт хамааралтай шүүн таслах ажиллагааны мэдээллийг хурдан шуурхай,
ил тодоор авах боломжийг бүрдүүлэх ажиллагааны хэсэг юм. Ажиллагааг дараах алхамын
дагуу хийнэ.

№

Тайлбар
Иргэний хэргийн оролцогч буюу иргэн өөрийн нэхэмжлэл, хэрэгтэй холбоотой
мэдээллийг энэхүү товчин дарж гарч ирэх хайлтын талбарт шүүхийн
мэдээлэл лавлагааны ажилтны иргэнд хэвлэн өгсөн киоскийн дугаарыг
оруулж хайх товчыг дарна.

1

Хэргийн дэлгэрэнгүй дараах мэдээллийг Календараар болон Жагсаалтаар харуулна.
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Үүнд:
Мэдэгдэх хуудас хүргэгдсэн эсэх
Хариуцагчид нэхэмжлэлийн хувийг хэзээ гардуулсан
Хариуцагч хариу тайлбар ирүүлсэн эсэх
Хэрэг хянан шийдвэрлэхажиллагааны хугацаа
Хэргийн оролцогчдоос хүсэлт гаргасан эсэх
Хэргийн оролцогчдоос нотлох баримт гаргасан эсэх
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажилалгааг түдгэлзүүлсэн эсэх
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг сэргээсэн эсэх
Шүүх хуралдаан товлогдсон эсэх
Хэргийн материалтай талууд танилцсан эсэх
Хэргийн оролцогчдод шүүх хуралдааны тов мэдэгдсэн эсэх
Шүүх хуралдаан дууссан буюу хойшилсон эсэх
Давж заалдах гомдол гаргасан болон хүргүүлсэн эсэх
Хяналтын гомдол гаргасан болон хүргүүлсэн эсэх
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг жагсаалтаас хэвлэхдээ хэвлэх мөрийг сонгон
хэвлэх товчыг дарна.

Календараар харуулах үед дээрхтэй мөн адил зарчмаар мэдээллийг хэвлэнэ. Хэвлэх
мэдээллийг календараас сонгон мэдээллийн доор харагдах линк дээр дарна.
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3.2.2 Тоон үзүүлэлт/Шүүхийн үйл ажиллагааны тоон үзүүлэлт/
Иргэний хэргийн шүүхүүдийн үйл ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийг тоон үзүүлэлт, график
зэргээр мэдээллийг авах ажиллагааны хэсэг юм. Ажиллагааг дараах алхамын дагуу хийнэ.

№

Тайлбар
Иргэний хэргийн шүүхүүдийн үйл ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийг тоон үзүүлэлт,
график зэргээр мэдээллийг авахдаа уг товчин дээр дарна. Гарч ирэх
товчнуудаас тоон үзүүлэлт харах шүүхийн шатыг сонгон тохирох товчыг
дарна.

1

Доорх үзүүлэлт харуулсан байдал нь иргэний хэргийн анхан шатны бүх шүүхүүдийн
үйл ажиллагааны мэдээллийг улсын хэмжээнд тоон үзүүлэлтээр харуулсан байдал.
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Үзүүлэлтийн дээр байрлах хайлтын хэсгийн тусламжтайгаар хэрэглэгч мэдээллийг
шүүх тус бүрээр хайж харах бүрэн боломтой юм.
Хайлтын хэсэг дараах сонголтуудаар хайна.
Үүнд:
-Шүүхээр
-Хугацаагаар /Өнөөдөр, 7 хоног,Сар, Хагас жил, Бүтэн жил, Хугацааны интервал/
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