
 

 

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэх эрх олгох үйл ажиллагаа нь 7-р сарын 

3-наас 7-р сарын 9-ныг дуустал орон даяар http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар явагдана. Элсэх эрх 

олгох үйл ажиллагаа нь дараах дарааллын дагуу системд явагдана. Үүнд: 

1. Системд нэвтрэх, ЭЕШ-ын оноо харах 

2. Элсэгчийг шалгаруулах ба мэдэгдэх 

3. Элсэх эрхээ баталгаажуулах,татгалзах 

4. Элсэх эрхээ баталгаажуулах төлбөр төлөх 

5. Элсэх эрх баталгаажсан эсэхийг шалгах 

 

1. СИСТЕМД НЭВТРЭХ, ЭЕШ-ЫН ОНОО ХАРАХ 

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн системд нэвтрэхдээ Үндсэн 

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

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

кодыг том жижиг үсгийн ялгаатайгаар оруулж Нэвтрэх товч дээр дарна. 

 

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлт хааснаас хойш системд нэвтрэн 

орж Үндсэн нүүрний зүүн доод хэсгээс өөрийн ЭЕШ өгсөн хичээлийн оноо, гүйцэтгэлийг харна. 

 

https://burtgel.num.edu.mn/bachelor/modules/body/help/bakalavr/Newtopic.html


 
Санамж: 

 МУИС-ийн элсэлтийн системд нэвтрэхгүй байгаа тохиолдолд БҮТ-ийн системд 

нэвтэрч үзнэ. Хэрвээ БҮТ-ийн систем рүү нэвтрэхгүй байгаа тохиолдолд БҮТ-д хандана. 

Хэрвээ БҮТ-ийн системд нэвтэрч байгаа боловч МУИС-ийн элсэлтийн системд 

нэвтрэхгүй байгаа тохиолдолд МУИС-ийн Мэдээллийн Технологийн Газар /77307730-

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

 Бүртгүүлэгчийн хувийн мэдээлэл алдаатай байвал БҮТ-д хандана. 

 Бүртгүүлэгчийн цахим шуудан, утасны дугаар өөрчлөгдсөн бол заавал шинэчилж 

хадгална. 

 ЭЕШ-ын оноог БҮТ-өөс татаж авдаг учраас ЭЕШ-н оноотой холбоотой асуудлыг БҮТ-

ээс лавлана уу. 

 

2. ЭЛСЭГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ БА МЭДЭГДЭХ 

МУИС-н бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлт хааснаас 1 өдрийн дараа элсэлтийн 

журмын дагуу нийлбэр онооны тооцооллыг бодож бүртгүүлэгчийн бүртгүүлсэн 

бүрэлдэхүүн/салбар сургууль тус бүрээр жагсаалт гаргана. Нийлбэр оноог бодохдоо бүртгүүлсэн 

бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн элсэлтийн шалгалтын хувилбарт таарах, босго онооны болзлыг 

хангасан хичээлүүдээс хамгийн өндөр оноотой хичээлүүдийг авч тооцоолол 

хийнэ (Бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн хувилбарт хамаарах "суурь" болон "дагалдах"  хичээлийг 

харгалзах коэффициентоор үржүүлж хооронд нь нэмнэ). Хэрэв бүртгүүлэгчийн ЭЕШ-д өгсөн 

шалгалтын оноо нь тухайн бүртгүүлсэн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн элсэлтийн шалгалтын 

хамаарах хувилбарт таараагүй, босго оноо даваагүй бол одоогийн эзэлж буй 

байр талбарт "Болзол хангаагүй" гэсэн утга гарна. Онооны жагсаалт гарсны дараа Нүүр хуудас 

дараах хэлбэртэйгээр харагдана. 

 

 



 

Бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн бүрэлдэхүүн/салбар сургууль тус бүрдээ онооны жагсаалтад эзэлж буй 

байраа харахын тулд харгалзах Жагсаалт харах товч дээр дарна. 



 

Бүртгүүлэгчийн одоогийн эзэлсэн байр нь тухайн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн үлдсэн 

хяналтын тоонд багтсан бол тухайн бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд элсэх эрх нээгдэнэ. /ногоон 

дэвсгэртэй болно/ 

 

Санамж: 

 Үлдсэн хяналтын тоонд багтсан эсэхээ бүртгүүлэгч бүртгэлийн системд байнга 

нэвтрэн шалгах шаардлагатай. 

 Жагсаалтад таны эзэлсэн байр доогуур байсан ч та хяналтын тоонд багтах 

магадлалтай юм. Учир нь нэг элсэгч хэд хэдэн бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд зэрэг 

бүртгүүлсэн ч зөвхөн нэг л бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд элсэх боломжтой тул таны 



өмнөх бүртгүүлэгч өөр бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийг сонговол таны эзэлсэн байр 

дээшилж та үлдсэн хяналтын тоонд багтах боломжтой болно. 

 Жагсаалт дахь нийлбэр оноо тэнцсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлэх ба 

гүйцэтгэлийн хувь тэнцвэл боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана. 

3. ЭЛСЭХ ЭРХЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ 

Бүртгүүлэгч тухайн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн үлдсэн хяналтын тоонд багтсан, 

багтаагүй эсэх нь дараах өнгөөр ялгаран харагдана. 

 

Бүртгүүлэгч тухайн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн үлдсэн хяналтын тоонд багтсан бол 

дараах үйлдлийг хийх боломжтой. 

 Элсэх эрхээ баталгаажуулах 

Бүртгүүлэгч нь тухайн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн үлдсэн хяналтын тоонд багтаж 

элсэх эрх нээгдсэнээс хойш журамд заасан хугацаагаар бодогдсон баталгаажуулах эцсийн 

хугацааны дотор элсэх эрхээ баталгаажуулна. Баталгаажуулах эцсийн хугацаа нь элсэлтийн 

систем дэх баталгаажуулах эцсийн хугацаа талбарт харагдана. Хэрэв баталгаажуулах эцсийн 

хугацаанд элсэх эрхээ баталгаажуулаагүй бол элсэх эрхээсээ татгалзсан гэж үзэн тухайн 

бүртгүүлэгчийг уг жагсаалтаас хасаж жагсаалтын шугамын доор байгаа дараагийн бүртгүүлэгчид 

элсэх эрх шилжинэ. 

Бүртгүүлэгч элсэх эрхээ баталгаажуулах бол элсэх бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн 

өмнөх Сонгох талбарт байрлах харгалзах нүдийг сонгон /доорх зурагтай 

танилцах / Баталгаажуулах товчийг дарна. 

Баталгаажуулах товч дээр дарснаар бататгах асуултыг бүртгүүлэгчээс лавлан асууж 

зөвшөөрсөн тохиолдолд элсэх эрхээ баталгаажуулах үйлдэл нээгдэж Үргэлжлүүлэх товчийг 

дарж төлбөр төлөх хэсэгт шилжинэ. 

 



 

 

Санамж: 

 Үлдсэн хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгч элсэх эрх олгох үйл ажиллагаа эхэлснээс 

хойш журамд заасан хугацаагаар бодогдсон баталгаажуулах эцсийн хугацааны дотор элсэх 

эрхээ баталгаажуулна.  /заасан хугацаанд баталгаажуулаагүй тохиолдолд МУИС 

хариуцлага хүлээхгүй/. 

 Бүртгүүлэгч хэд хэдэн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн үлдсэн хяналтын тоонд багтсан 

бол зөвхөн нэг бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийг сонгож элсэх эрхээ баталгаажуулна. 

 Бүртгүүлэгч үлдсэн хяналтын тоонд багтсан бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд элсэх эрхээ 

баталгаажуулахын тулд тухайн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн 1 багц цагийн төлбөрийг 

төлнө. Энэ төлбөрийг суралцагчийн сургалтын төлбөрт тооцно. Элсэх эрхээ 

баталгаажуулах эцсийн хугацаандаа амжиж 1 багц цагийн төлбөрөө төлж 

баталгаажуулж чадаагүй бол элсэх эрхээсээ татгалзсан гэж үзнэ.   

 

 



4. ЭЛСЭХ ЭРХЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ 

Үргэлжлүүлэх товч дээр дарсны дараа бүртгүүлэгч элсэх эрхээ баталгаажуулахын тулд 

элсэн суралцах бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн нэг багц цагийн төлбөрийг төлж баталгаажуулалт 

хийнэ. Жишээ нь элсэгч Бизнесийн сургуульд элсэж байгаа бол Бизнесийн сургуулийн нэг багц 

цагийн төлбөрийг төлнө. Энэ төлбөр нь элсэн орсны дараа оюутны сургалтын төлбөрт тооцогдон 

орно. 

Элсэх эрхээ баталгаажуулах бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа сонгосны дараа элсэлтийн 

журамд заасны дагуу бодогдсон төлөх төлбөрийн мэдээллийн хураамж хэсэгт гарна. Төлбөл 

зохих мөнгөн дүнг төлөх дараах 2 боломжтой. Үүнд: 

 Боломж 1. Онлайн буюу цахим хэлбэр 

 Боломж 2. PayBill үйлчилгээ 

 

Төлбөрийн хураамжийг 

онлайн буюу цахим хэлбэрээр 

төлөх бол таньд  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. 

 

PayBill үйлчилгээгээр төлбөр 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: 

 



 Шилжүүлэхгүйлгээ хийхэд гүйлгээний утга/төлбөрийн 

зориулалт хэсэгт бүртгүүлэгчийн БҮТ-ийн бүртгэлийн дугаар -аа заавал бичнэ. 

Бүртгэлийн дугаарын араас зай аваад дурын текст бичиж болно. Жишээ нь: 17ххххххх 

Регистрийн дугаар Овог Нэр 

 

 PayBill үйлчилгээгээр төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга/төлбөрийн зориулалт хэсэгт БҮТ-

ийн системд нэвтэрдэг бүртгэлийн дугаар-аа зөв бичсэн тохиолдолд 10-20 минутын 

дотор таны төлсөн төлбөр МУИС-ийн дансанд орж ирж тухайн мөнгөн дүн Нүүр 

хуудасны Боломжит үлдэгдэл хэсэгт байрлана. 

 

 Боломжит үлдэгдэлд мөнгөн дүн орж ирсний дараа элсэх эрхээ баталгаажуулах 

бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа сонгон Баталгаажуулах товч дээр дарснаар хэрвээ таны 

төлсөн төлбөр МУИС-ийн дансанд амжилттай орж ирсэн бол элсэх эрх баталгаажуулалт 

шууд баталгаажна. 

 

 



Санамж: 

 Бүртгүүлэгч та элсэх эрхээ баталгаажуулсан бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа 

баталгаажсан эсэхийг заавал шалгаарай. 

 Баталгаажуулах төлбөрийг онлайнаар төлөх бол заавал онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй 

картаар төлнө. / E-code заавал авсан байна / 

 Баталгаажуулах төлбөр 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 элсэх эрх баталгаажна. 

 Баталгаажуулах төлбөр 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 төлбөр төлөх тохиолдолд гүйлгээний утга/төлбөрийн 

зориулалт хэсэгт БҮТ-ийн 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. 

 

5. ЭЛСЭХ ЭРХ БАТАЛГААЖСАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАХ 

Төлбөрөө төлж элсэх эрхээ баталгаажуулсан тохиолдолд дараах мэдэгдэх хэсэг гарч ирэх 

бөгөөд элсэгчийг бүртгэх мэдээлэлтэй танилцана. Элсэгч өөрийн элсэн орсон 

бүрэлдэхүүн/салбар сургуульдаа бүртгүүлэхээс өмнө Бүртгэлийн маягт бөглөх хэсэг дээр дарж 

маягтыг заавал бөглөсөн байх шаардлагатай. 

 



 

Санамж: 

 Бүртгүүлэгч та элсэх эрхтэй бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа баталгаажсан эсэхийг заавал 

шалгаарай. 

 


