
  
 

ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД 
 

2022-2023 оны хичээлийн жилд шинээр карт 
захиалах болон сунгалтаа хийлгэж амжаагүй 
оюутнууд дараах мэдээлэлтэй танилцана уу.  

 
Жич: 8 сарын 25-наас 11 сарын 7-ыг хүртэлх 

автобусны 1-5-р ээлжийн картууд олгож байгаа тул авч 
амжаагүй бол 2-110 тоотоос ирж авна уу. 
 

Автобусны карт шинэ захиалга энэ намрын улиралд 
авсаар байна. 6-р ээлжийн захиалга явагдаж байна. 
Оюутны дотуур байранд амьдардаг болон ахисан 
түвшний суралцагчид бүртгүүлэх боломжтой тул та 
яараарай. 
 
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2022 оны 11 дүгээр сарын 27-
ны өдрийг хүртэл цахимаар бүртгэнэ.  

 
Дараах холбоосоор орж цахимаар бүртгэлээ 
заавал хийнэ.  https://www.u-money.mn/m/shine- 
 

**Цахим бүртгэлийн дата мэдээлэл нэгтгэн явуулах зэрэг 
ажил гүйцэтгэх тул хугацаандаа мэдүүлгээ үнэн зөв 
бөглөн бүртгүүлэхийг хүсье. 6-р ээлжийн картыг 11 сарын 
30-наас олгох болно.  
 

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС 

https://www.u-money.mn/m/shine-


Холбоосоор ороод дараах анкет бөглөнө маш 
хялбархан болсон тул ямарч төвөггүй. 

 

АНКЕТЫГ ЗААВАЛ БӨГЛӨСӨН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ: 

СУРАГЧ, ОЮУТАН НИЙТИЙН 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗОРЧИХ 

"ЦАХИМ ТӨЛБӨРИЙН КАРТ" ЗАХИАЛАХ 

МЭДҮҮЛЭГ 
Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/740 дүгээр 

захирамжийн 1 дүгээр хавсралт 

* Required 

Ургын овог 

* 

Зөвхөн крилл үсгээр бөглөнө үү. 

 

Your answer 

Эцэг/эхийн нэр 

* 

Зөвхөн крилл үсгээр бөглөнө үү. 

 

Your answer 

Нэр 

* 

Зөвхөн крилл үсгээр бөглөнө үү. 

 

Your answer 



Регистрийн дугаар 

* 

Зөвхөн крилл үсгээр бөглөнө үү. 

 

Your answer 

Төрсөн он сар өдөр* 

Date 

Курс* 

Choose 

Нийт суралцах жил* 

Choose 

Имэйл хаяг* 

 

Your answer 

Утасны дугаар* 

 

Your answer 

Оршин суугаа газрын хаяг* 

 

Your answer 

Иргэний үнэмлэхний зураг хавсаргана* 

Add file 

Сургуулийн нэр* 

Choose 

Салбар сургуулийн нэр* 

 

Your answer 



Суралцах эрхийн бичиг/ сургуульд элсэн орсон томилолтын дугаар 

сиси дугаар  

Your answer 

Сургуулийн ойролцоо байгаа автобусны буудлын нэр 

 

Your answer 

Сургуулийн ойролцоо байгаа автобусны чиглэл 

 

Your answer 

Гэртээ хамгийн ойр байгаа автобусны буудал 

 

Your answer 

Гэртээ хамгийн ойр байгаа автобусны чиглэл 

 

Your answer 

Карт болон сунгалтын төлбөр 4600₮ -ийг ЭНД ДАРЖ Qpay уншуулан төлөх бөгөөд мөнгө 

шилжүүлсэн гүйлгээний хуулгыг оруулсны дараа доорх Submit товч дарж Амжилттай 

илгээгдлээ гэсэн бичиг гарч ирснээр мэдүүлэг баталгаажих болохыг анхаарна уу! 

* 

Гүйлгээний утга дээр өөрийн Регистрийн дугаар бичин төлбөр төлж гүйлгээ амжилттай 
хийгдсэн бол Чеклэнэ үү. 

Submit 

Clear form 

 

 
 
 

Жишээ 22B1NUM0123 

Анкетаа бүрэн бөглөөд 

дарснаар датад мэдээлэл нь 

орно  

https://www.cardcentre.mn/eapp/request/18756


ШИНЭ КАРТ ЗАХИАЛГЫН ТӨЛБӨР 

 

Шинэ захиалгын 4,600 төгрөг ба үүнд картын үнэ, 
сунгалтын төлбөр багтсан болно. Оюутны Umoney карт 
захиалгын төлбөрийг доорх дансруу онлайнаар төлнө. 
Онлайнаар төлбөрөө төлөөд гүйлгээний зургийг 
баримтжуулаад анкет бөглөхдөө хавсаргахаа мартуузай.  

 

Хүлээн авсан данс: Худалдаа хөгжлийн банкны 475 014 869 

Данс эзэмшигч: Улаанбаатар Смарт карт ХХК 

Картын төлбөр: 3600+1000 төгрөг 

Гүйлгээний утга: Регистрын дугаар бичих 

 

АНХААРАХ ЗҮЙЛС: 

 

Хэрэв картаа шинээр аваад гээж, гэмтээх юм бол 
Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвийн салбаруудад 
хандан картаа дахин авах боломжтой. Өөр ойр байрлах 
төвүүдийн мэдээлэл, байршлыг доорх холбоосоор орж 
хараарай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТ СУНГУУЛАХ 
 
2022-2023 оны хичээлийн шинэ жилээс эхэлсэн оюутны 
Umoney картыг төгсөх анги хүртэл хугацаагаар сунгаж 
байна. Мөн сунгалтын төлбөрийг онлайнаар төлж 
гүйлгээний баримтыг харуулан картаа 2-110 тоотод 
идэвхжүүлнэ үү.  
 

U Money карт өөрийн нэр дээр авч байсан бол сунгалт 
хийлгэн ашиглах боломжтой.  
Өмнө нь оюутны карт сунгалт хийлгээгүй бол сунгалтын 
төлбөрөө доорх дансанд хийж сунгалтаа хийлгээрэй.  
 
СУНГАЛТЫГ 2022-11-30-ыг ХҮРТЭЛ ИДЭВХЖҮҮЛНЭ. 
 

Хүлээн авсан данс: Худалдаа хөгжлийн банкны 475 014 869 

Данс эзэмшигч: Улаанбаатар Смарт карт ХХК 

Картын төлбөр: 1000 төгрөг 

Гүйлгээний утга: U Money картын 16 оронтой дугаар + Утасны дугаар бичих 

 

Картаа хаяж, гээсэн тохиолдолд дараах Нийслэлийн 
үйлчилгээний Нэгдсэн Төвийн салбаруудад хандан 
картаа сэргээлгэн идэвхжүүлэн ашиглаарай.  
 
 
Хэрэглэгчийн төвтэй хобогдох утас: 7015 1289 
 
МУИС-ийн ОТХ-ийн цахим үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэнтэй холбогдох утас: 77307730 + 1512 

 

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС 

 
 
 



Нийслэлийн үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдийн байршил 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Хэрэглэгчийн төвтэй хобогдох утас: 7015 1289 

https://goo.gl/maps/qAVB1ysT7i4396Zr7
https://goo.gl/maps/Suqf3mpm8xQsx4v9A
https://goo.gl/maps/BUFrMnBWq6HdsmfW7
https://goo.gl/maps/FcF7WUUGSLPs1w76A
https://goo.gl/maps/VyL3HUxYm5AXkMxm9
https://goo.gl/maps/u1uNLZiEkfxCDLmDA

