
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛД 

ХЭРХЭН БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ? 

 

АЛХАМ 1. СИСТЕМД НЭВТРЭХ ЭРХ АВАХ /БҮРТГҮҮЛЭХ/ 

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн системд нэвтрэх эрх 

авахдаа ҮНДСЭН НҮҮР цэс дэх БҮРТГҮҮЛЭХ товчийг дарна. Үүний дараа бүртгүүлэгчийн 

бүртгэлийн хуудас гарч ирнэ. 

 

Шинээр бүртгүүлэгч нь элсэлтийн системд нэвтрэх мэдээлэл болон шаардлагатай бусад 

мэдээллээ оруулан баталгаажуулж системд нэвтрэх эрх авна. Нэвтрэх мэдээлэл нь БҮТ-н 

системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээс бүрдсэн байна. 

 

Дарах 



 

Бүртгэлийн хуудсыг бөглөн ХАДГАЛАХ товч дарсны дараа элсэлтийн системээс 

бүртгүүлэгчийн бүртгүүлсэн цахим шууданд баталгаажуулах 4 оронтой код илгээгдэж, бүртгэл 

баталгаажуулах хэсэг рүү шилжинэ. 

 



Бүртгэл баталгаажуулах хэсэгт элсэлтийн системээс бүртгүүлэгчийн бүртгүүлсэн цахим 

шууданд ирсэн баталгаажуулах 4 оронтой кодыг оруулж бүртгэлээ баталгаажуулна. 

 

Цахим шууданд ирсэн кодыг зөв оруулж баталгаажуулснаар бүртгэл амжилттай 

хадгалагдана. 

 

Санамж: 

• Бүртгүүлэгч нь нэвтрэх мэдээлэл болон хувийн мэдээллээ үнэн зөв оруулах 

шаардлагатай. 

• Нэвтрэх мэдээлэл нь БҮТ-н системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үг байна. 

• МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн системд нэвтрэх эрх авах үед 

үүссэн асуудал гарвал МУИС-ийн Мэдээллийн Технологийн Газар / 77307730-1153,1151 

МУИС-н номын сангийн 514 тоот / -тай холбоо барина уу. 

Анхааруулга: 



Бүртгэлийн хуудсыг бөглөн ХАДГАЛАХ товч дарсны дараа элсэлтийн системээс 

бүртгүүлэгчийн бүртгүүлсэн цахим шууданд баталгаажуулах 4 оронтой код илгээгдэж, 

бүртгэл баталгаажуулах хэсэг рүү шилжинэ. Тухайн хэсэгт элсэлтийн системээс 

бүртгүүлэгчийн бүртгүүлсэн цахим шууданд ирсэн баталгаажуулах 4 оронтой кодыг оруулж 

бүртгэлээ баталгаажуулахыг анхаарна уу! 

Нэвтрэх эрх авсны дараа системд нэвтрэх хувийн мэдээллээ хянах хэсэг рүү шилжинэ. 

АЛХАМ 2. СИСТЕМД НЭВТРЭХ, ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ ХЯНАХ 

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн системд нэвтрэхдээ Үндсэн 

нүүр цэс дэх нэвтрэх хэсэгт системд бүртгүүлсэн Боловсролын үнэлгээний Төв /БҮТ/-ийн 

бүртгэлийн дугаар, нууц үг ашиглан нэвтэрнэ. Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн дугаар, нууц үг, зурган 

кодыг том жижиг үсгийн ялгаатайгаар оруулж Нэвтрэх товч дээр дарна. 

 

 

 

Системд бүртгүүлсэн 

бүртгэлийн дугаар /БҮТ/ 

Системд бүртгүүлсэн 

нууц дугаар /БҮТ/ 

Зурган код 

оруулах 

Дарах 



Элсэлтийн системд амжилттай нэвтэрсэн тохиолдолд дараах үндсэн хуудас гарч ирнэ. 

Хуудасны зүүн хэсэгт бүртгүүлэгчийн хувийн мэдээлэл, элсэлтийн шалгалтын дүнгийн 

мэдээлэл /ЭШ-ийн дүн гарсан тохиолдолд/ харагдана. Хуудасны баруун хэсэгт элсэх хүсэлт 

гаргах, элсэх эрх олгохтой холбогдолтой үйл ажиллагааны хэсэг байна. 

 

Санамж: 

• МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн системд нэвтрэхгүй байгаа 

тохиолдолд МУИС-ийн Мэдээллийн Технологийн Газар / 77307730-1153,1151 МУИС-н 

номын сангийн 514 тоот / -тай холбоо барина уу. 

• Хувийн мэдээллээ шалгаж хянасны дараа БҮРТГҮҮЛЭХ товч дээр дарч 

бүрэлдэхүүн/салбар сургууль сонгох хэсэг рүү шилжинэ. 

 

  



АЛХАМ 3. БҮРТГҮҮЛЭХ БҮРЭЛДЭХҮҮН/ САЛБАР СУРГУУЛЬ СОНГОХ 

Бүртгүүлэгч хувийн мэдээллээ хянасны дараа сонирхсон бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа 

сонгоно. Үндсэн хуудсанд байрлах БҮРТГҮҮЛЭХ товч дээр дарахад элсэлтийн журам, гарын 

авлагатай танилцсан эсэх талаарх баталгаажуулах хуудас гарч Танилцсан гэсэн сонголтыг 

хийсний үндсэн дээр Үргэлжлүүлэх товч гарч ирэн дараагийн үйлдэл хийх боломж нээгдэнэ. 

Үргэлжлүүлэх товч дээр дарсны дараа МУИС-н бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн 

жагсаалтаас сонирхсон бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн өмнөх сонголтыг хийж Бүртгүүлэх 

>> товчийг даран дараагийн алхамд шилжинэ. 

 

 



 

Бүртгүүлэх бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа сонгож Бүртгүүлэх >> товч дээр дарсны дараа 

улсын олимпиадад оролцсон эсэх талаар асуултыг асууна. Хэрвээ бүртгүүлэгч нь улсын 

олимпиадад оролцож тухайн хуудсанд байрлах хүснэгтэд байгаа олимпиадын чиглэлээр эзлэх 

байрын нөхцөлийг хангасан бол Тийм эсрэг тохиолдолд Үгүй товчийг даран дараагийн алхамд 

шилжинэ. 



 

Бүртгүүлэх бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа сонгосны дараа бүртгэлийн хураамжаа төлж 

баталгаажуулах хэсэг рүү шилжинэ. 

 

 



АЛХАМ 4. БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ 

Бүртгүүлэх бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа сонгосны дараа элсэлтийн журамд заасны 

дагуу бүртгэлийн хураамжийг тооцоолж мөнгөн дүнг төлбөрийн мэдээллийн хураамж хэсэгт 

гаргана. Төлбөл зохих мөнгөн дүнг төлөх дараах 2 боломжтой. Үүнд: 

  

Боломж 1. Онлайн буюу цахим хэлбэр 

Боломж 2. PayBill үйлчилгээ 

 

 
Боломж 1. Онлайн буюу цахим хэлбэрээр бүртгэлийн хураамж төлөх 

 

Бүртгэлийн хураамжийг 

онлайн буюу цахим хэлбэрээр 

төлөх бол танд  ХААН, 

ГОЛОМТ банкны онлайн 

гүйлгээ хийх эрхтэй карт 

байх хэрэгтэй. Эдгээр банкны 

онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй 

карттай бол Онлайнаар 

төлөх товч дээр дарахад 

ХААН, ГОЛОМТ банкны 

сонголт гарч ирнэ.  Хэрэв 

ХААН банкны карт ашиглан 

төлбөр төлөх бол Хаан, 

ГОЛОМТ банкны карт ашиглан 

төлбөр төлөх 

бол Голомт гэсэн товч дээр 

дарж сонгосон банкны онлайн 

банкны системд шилжинэ. 

 



Сонгосон банкны онлайн системд шилжсэний дараа банкны системийн шаардсан 

мэдээллүүдийг үнэн зөв бөглөж төлбөрийн гүйлгээг хийнэ. 

 
Боломж 2. PayBill үйлчилгээгээр бүртгэлийн хураамж төлөх 

PayBill үйлчилгээгээр бүртгэлийн хураамж төлөх нь МУИС-ийн дансанд мөнгө 

шилжүүлэхийг хэлнэ. 

Энэ үйлчилгээний давуу тал нь: 

• Бүртгүүлэгч заавал карт ашиглах шаардлагагүй 

• Бүртгүүлэгч аль ч банкаар үйлчлүүлэн төлбөрөө төлж болно 

• Бүртгүүлэгч банк хоорондын гүйлгээ хийх боломжтой 

• Бүртгүүлэгч өөрийн биеэр банкны теллерээр үйлчлүүлэхээс гадна төлбөр төлөх бусад 

хэлбэрүүдийг ашиглаж болно. Үүнд: интернет банк, смарт банк, mobile банк гэх мэт 

Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага: 

• Бүртгүүлэгч МУИС-ийн ХААН болон ГОЛОМТ банк дахь харилцах дансны дугаарыг мэддэг 

байх шаардлагатай 

 

МУИС-ийн ХААН болон ГОЛОМТ банктай харилцах данс: 

 



Шилжүүлэх гүйлгээ хийхэд гүйлгээний утга/төлбөрийн зориулалт хэсэгт 

бүртгүүлэгчийн бүртгэлийн дугаар -аа заавал бичнэ. Бүртгэлийн дугаарын араас зай аваад 

дурын текст бичиж болно. Жишээ нь: 18ххххххх Регистрийн дугаар Овог Нэр 

 
• PayBill үйлчилгээгээр бүртгэлийн хураамжаа төлөхдөө гүйлгээний утга/төлбөрийн 

зориулалт хэсэгт системд нэвтэрдэг бүртгэлийн дугаар -аа зөв бичсэн тохиолдолд 10-

20 минутын дотор таны төлсөн хураамж МУИС-ийн данс руу орж ирж тухайн мөнгөн 

дүн Нүүр хуудасны Боломжит үлдэгдэл хэсэгт байрлана. 

 

 

 

 

 

• Боломжит үлдэгдэлд мөнгөн дүн орж ирсний дараа сонирхсон бүрэлдэхүүн/салбар 

сургуулиа сонгох алхмыг дахин ("Бүртгүүлэх бүрэлдэхүүн /салбар сургууль сонгох" 

заавартай танилцах) хийж Бүртгүүлэх >> товч дээр дарснаар хэрвээ таны төлсөн 



бүртгэлийн хураамж МУИС-ийн дансанд амжилттай орж ирсэн бол бүртгэл шууд 

баталгаажна. 

 

Таны сонгон баталгаажуулсан бүрэлдэхүүн/салбар сургууль дараах хэлбэртэй харагдана. 

 

 

 

 

• Харин Бүртгүүлэх >> товч дээр дарахад банкны сонголт дахин гарч ирвэл 

бүртгүүлэгч гүйлгээний утга/төлбөрийн зориулалт хэсэгт системд нэвтэрдэг 

бүртгэлийн дугаар-аа буруу бичсэн гэсэн үг. Энэ тохиолдолд МУИС-ийн Мэдээллийн 

Технологийн Газар / 77307730-1153,1151 МУИС-н номын сангийн 514 тоот / -тай заавал 

холбоо барих шаардлагатайг анхаарна уу. 

 

 

Санамж: 

• Хураамжийг онлайнаар төлөх бол заавал онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй картаар 

төлнө. /E-code заавал авсан байна / 

• Хураамж төлөх банкны карт нь заавал бүртгүүлэгчийн нэр дээрх карт байх албагүй. 

• Банкны системээс гүйлгээ амжилттай, амжилтгүй хийгдсэн эсэхэд хариу буцаах бөгөөд 

зөвхөн амжилттай хариу ирсэн тохиолдолд таны бүртгэл баталгаажна. 

• Бүртгэлийн хураамж төлсөн картаас мөнгө нь хасагдсан боловч бүртгэл нь 

баталгаажаагүй  тохиолдолд МУИС-ийн Мэдээллийн Технологийн Газар /77307730-

1153,1151 МУИС-н номын сангийн 514 тоот / -тай холбоо барина уу. 

• PayBill үйлчилгээгээр бүртгэлийн хураамжаа төлөх тохиолдолд гүйлгээний 

утга/төлбөрийн зориулалт хэсэгт системд нэвтэрдэг бүртгэлийн дугаар -аа 

заавал бичнэ. Хэрвээ бүртгэлийн дугаараа буруу бичсэн тохиолдолд МУИС-ийн 

Мэдээллийн Технологийн Газар / 77307730-1153,1151 МУИС-н номын сангийн 514 

тоот / -тай холбоо барина уу. 

• Бүртгэлийн хугацаанд бүртгүүлсэн бүрэлдэхүүн/салбар сургууль дээр нэмж өөр 

бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд бүртгүүлэх боломжтой. 

 

 

 

 



 

АЛХАМ 5. БҮРТГЭЛ БАТАЛГААЖСАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАХ 

Бүртгүүлэгч бүртгэлийн хураамжаа амжилттай төлж баталгаажсан тохиолдолд системийн 

үндсэн хуудсанд бүртгүүлсэн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиудын жагсаалт гарч ирнэ. 

 
 

Санамж: 

• Бүртгүүлэгч та бүртгүүлсэн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа баталгаажсан эсэхийг 

заавал шалгаарай. 

• Бүртгүүлэгч нь Онлайнаар төлбөрөө төлсөн боловч бүртгэл нь баталгаажаагүй бол 

МУИС-ийн Мэдээллийн Технологийн Газар /77307730-1153,1151 МУИС-н номын сангийн 

514 тоот/-тай холбоо барьж зөвлөгөө авна уу. 

 


