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1. НҮҮР ХУУДАС ХЭСЭГ
ЭБМЗ-ийн бүртгэлийн цахим системд https://st-mpc.itc.gov.mn хаягаар нэвтрэн орно. Нүүр
хуудас хэсэг системд ямар нэгэн бүртгүүлэх, нэвтрэх шаардлагагүйгээр нийтэд ил тод байдлаар
нээлттэй байх хэсэг юм.

Нүүр хуудас хэсэг дараах үндсэн хэсгүүдтэй байна. Үүнд:
Нээлттэй мэдээлэл
Хуралд орох хүсэлтүүд, Хуралд орсон хүсэлт, батлагдсан хүсэлт, статистик мэдээлэл харах
боломжтой хэсэг юм.
1.1.

Бүртгүүлэх
Энэ хэсэгт хэрэглэгч системд анх нэвтэрч орох үед бүртгүүлэх шаардлагатай. ААН -ийг
захирал төлөөлж системд бүртгэл үүсгэнэ. БҮРТГҮҮЛЭХ товч дээр дарж гарч ирсэн цонхонд
харгалзах мэдээллүүдийг оруулж БҮРТГҮҮЛЭХ товч дээр дарснаар амжилттай бүртгэгдэнэ.
1.2.
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Нэвтрэх
Хэрэглэгч НЭВТРЭХ товч дээр дарж гарч ирсэн цонхны “Байгууллага” хэсгийг сонгоно.
Бүртгүүлсэн регистрийн дугаар болон нууц үгийг оруулж НЭВТРЭХ товч дээр дарна.
1.3.

Салбар зөвлөл
Энэ хэсэгт Улсын төсвийн тайлан, Хувийн хөрөнгийн хайгуулын тайлан, Ашигт малтмалын
орд ашиглах ТЭЗҮ, Боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ, Газрын тосны ТЭЗҮ гэсэн 5 салбар зөвлөл
тэдгээртэй холбоотой түгээмэл асуулт, хариултын сан, дэлгэрэнгүй мэдээллүүд байна. Салбар
зөвлөлийн явц, салбар зөвлөл бүрд хийгдэх алхмуудыг тайлбарласан тайлбар мэдээлэл байна.
1.4.
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Түгээмэл асуулт хариултын сан

ЭБМЗ -тэй холбоотой мэдээллүүд, төлбөрийн мэдээлэл, хууль, дүрэм журмууд, системд бүртгүүлэх
заавар гэх мэдээллийг авах боломжтой.
1.6.
Системийн танилцуулга
Энэ хэсэгт системийн танилцуулга видео болон постер байна.
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2. АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХЭСЭГ
2.1.
Байгууллага холбох
Хэрэглэгч энэ зааврын 1.2 болон 1.3 дагуу бүртгэл үүсгэн нэвтэрч орсны дараа
БАЙГУУЛЛАГА ХОЛБОХ товч дээр дарж байгууллагын холболт хийнэ. Гарч ирсэн цонхны
эхний мөрд байгууллагын регистрийн дугаарыг оруулж ХАЙХ товч дарснаар тухайн
байгууллагын мэдээлэл гарч ирсэн нөхцөлд ХОЛБОХ товч дээр дарна.

Байгууллагын холболт 2 төрөлтэй байна. Үүнд:


Гүйцэтгэгч: Захиалагч талыг төлөөлж ТЭЗҮ хүсэлт илгээх үйл ажиллагааг хийнэ.
6
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Захиалагч: Гүйцэтгэгч тал ордны мэдээлэл бүртгэхдээ захиалагч талын мэдээллийг
системд бүртгүүлнэ. Захиалагч талыг төлөөлж захирал системийн бүртгүүлэх хэсэгт
ААН бүртгүүлнэ. ТЭЗҮ хүсэлтийн явцыг хянах боломжтой.

2.2.
Байгууллагын мэдээлэл
Хэрэглэгч байгууллагын мэдээлэл цэсэнд тухайн дараах мэдээллүүдийг бүртгэл, засвар хийнэ.
Үүнд:





Хуулийн этгээдийн мэдээлэл
Ерөнхий захирлын мэдээлэл
Хаяг байршлын мэдээлэл
Ордын мэдээлэл

2.2.1. Хуулийн этгээдийн мэдээлэл:
Системээс байгууллагын үндсэн мэдээллийг УБЕГ-т бүртгэгдсэн байдлаар харуулна.
Үндсэн мэдээлэл хэсэгт завсар хийх боломжгүй МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ товчоор УБЕГ-т
бүртгэгдсэн байгаа хамгийн сүүлийн байдлаар шинэчлэгдэнэ. Хэрэглэгч байгууллагын цахим хаяг,
цахим хуудас, товч танилцуулга, лого зэрэг нэмэлт мэдээллийг гараас оруулж ХАДГАЛАХ үйлдэл
хийнэ.
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2.2.2. Ерөнхий захирлын мэдээлэл:
Системээс ерөнхий захирлын үндсэн мэдээллийг УБЕГ-т бүртгэгдсэн байдлаар харуулна.
Үндсэн мэдээлэл хэсэгт завсар хийх боломжгүй МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ товчоор УБЕГ-т
бүртгэгдсэн байгаа хамгийн сүүлийн байдлаар шинэчлэгдэнэ. Харин шуудан, цахим хаяг, утас зэрэг
нэмэлт мэдээллийг гараас оруулж ХАДГАЛАХ үйлдэл хийнэ.

2.2.3. Ордын мэдээлэл
Зөвхөн гүйцэтгэгч байгууллага ордны мэдээллийг системд бүртгэнэ. ОРД БҮРТГЭХ товч
дээр дарснаар Орд бүртгэл цонхыг дуудна.
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Орд бүртгэл цонхонд улаан одоор тэмдэглэсэн талбаруудыг заавал мэдээлэл оруулж ХАДГАЛАХ
товч дээр дарна.

Бүртгэсэн ордны мэдээлэлд ТЭЗҮ хүсэлт гаргах тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг бүртгэнэ.
2.2.4.

Тусгай зөвшөөрөл бүртгэх

Ордын мэдээлэл хэсгийн үйлдэл баганад байрлах
ордны тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг бүртгэнэ. Устгах бол
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Тусгай зөвшөөрлийг НЭМЭХ товч дээр дарж “Тусгай зөвшөөрөл нэмэх” цонхыг дуудна.
Нэг орд дээр нэг ба түүнээс олон тусгай зөвшөөрөл нэмэх боломжтой.

Гарч ирсэн цонхонд харгалзах талбаруудыг бүрэн оруулж ХАДГАЛАХ товч дээр дарна.
Тусгай зөвшөөрөл идэвхтэй төлөвтэй нөхцөлд хүсэлт гаргах боломжтой.

Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл амжилттай бүртгэгдсэн үед дараах байдалтай харагдах ба
ХАДГАЛАХ товч дээр дарна. Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийг устгах бол
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ТЭЗҮ жагсаалт
Гүйцэтгэгч байгууллага ТЭЗҮ жагсаалт цэсэд ТЭЗҮ БҮРТГЭХ, шинжээч томилох, хүсэлт
гаргах болон устгах үйлдэл хийх боломжтой.
2.3.

2.3.1. ТЭЗҮ бүртгэх
АЛХАМ-1.
Гүйцэтгэгч байгууллага системд өөрийн эрхээр нэвтэрч ТЭЗҮ жагсаалт цэсэд нэвтэрч ТЭЗҮ
НЭМЭХ товч дээр дарж “ТЭЗҮ бүртгэл” цонхыг дуудна.

АЛХАМ-2
Уг цонхны салбар зөвлөл талбараас хүсэлт гаргах салбар зөвлөлийг сонгож, тайлбар
талбарыг оруулж ХАДГАЛАХ товч дээр дарна.

АЛХАМ-3
ТЭЗҮ хүсэлт гаргах ордыг гүйцэтгэгч байгууллага
устгах бол

товч дээр дарна.
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АЛХАМ-4
ТЭЗҮ бүртгэл цонхны НЭМЭХ товч дээр дарж “Тусгай зөвшөөрөл нэмэх” цонхыг дуудна.
Гарч ирсэн цонхны харгалзах талбаруудыг бүрэн оруулсан дараа ХАДГАЛАХ товч дээр дарна.

“Тусгай зөвшөөрөл нэмэх” цонх дараах мэдээллүүд байна. Үүнд:
№

Талбар

Тайлбар

1

Регистрээр хайх

Захиалагч байгууллагын регистрийн дугаарыг оруулж ХАЙХ товч
дээр дарна.

2

ААН регистр

Системээс автоматаар дуудна

3

Нэр

Захиалагч байгууллагын нэрийг системээс автоматаар дуудна.

4

Орд

ТЭЗҮ хүсэлт гаргах ордыг сонгоно

5

Тусгай зөвшөөрөл

6

Үндсэн тусгай зөвшөөрөл

Тухайн орд дээр бүртгэлтэй тусгай зөвшөөрлийг сонгоно. Олон
сонголттой байж болно.
Олон тусгай зөвшөөрөлтэй бол үндсэн тусгай зөвшөөрлийг
сонгоно. Нэг тусгай зөвшөөрөлтэй бол тухайн тусгай зөвшөөрлийг
сонгоно.
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АЛХАМ-5
Тусгай зөвшөөрөл амжилттай бүртгүүлсэн нөхцөлд “ТЭЗҮ бүртгэл” цонхны ордууд талбарт
харагдана. Тухайн бүртгэсэн ордуудаас ҮНДСЭН ОРД товч дээр дарж ордыг сонгох үйлдэл хийж
ХАДГАЛАХ товч дээр дарна.

2.3.2. Хүсэлт илгээх
АЛХАМ-1.
Гүйцэтгэгч байгууллагын бүртгэсэн ТЭЗҮ мэдээлэл ТЭЗҮ жагсаалт цэсэд харагдах бөгөөд
ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ амжилттай хийсэн нөхцөлд цэсэд нэвтэрч ТЭЗҮ НЭМЭХ товч дээр дарж “ТЭЗҮ
бүртгэл” цонхыг дуудна.

Хүсэлт гаргах цонхонд дараах мэдээллүүдийг агуулна.




Толгой хэсэгт: Захиалагч байгууллагын нэр, ордны мэдээлэл, сүүлийн шийдвэрлэлт,
зөвлөх инженежр холбох товч, хүсэлтийг түүхийг
Баруун хэсэгт: Хүсэлтийн явцыг шатлал бүрээр харуулна
Доод хэсэгт: Шаардлагатай бүрдүүлэх материалуудыг харуулна
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АЛХАМ -2
Гүйцэтгэгч байгууллага ТЭЗҮ хүсэлтэд шаардлагатай бүрдүүлэх материалууд нь 2 төрөлтэй
байна. Үүнд:


Системээс шалгана:

Хэрэглэгч
товч дээр дарснаар тухайн бүрдүүлэх материалыг системээс
автоматаар дуудаж харуулна. Гарч ирсэн мэдээлэл үнэн зөв бол ХҮЛЭЭН АВАХ товч дээр дарж
баталгаажуулалт хийнэ. Хүлээн авахдаа итгэлтэй байна уу? Гарч ирсэн асуултад ТИЙМ товчийг
сонгоно.
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Файл хавсаргах:

Тухайн бүрдүүлэх материалыг хэрэглэгч өөрийн компьютерт урьдчилан байршуулсан байх
шаардлагатай.
товч дээр дарж тухайн файлын замыг зааж хуулаад ХҮЛЭЭН АВАХ
товч дээр дарна. Хүлээн авахдаа итгэлтэй байна уу? Гарч ирсэн асуултад ТИЙМ товчийг сонгоно.
Хэрэв буруу файл хуулсан бол устгах боломжтой.

Бүх бүрдүүлэх материалуудыг бүрэн оруулсны дараа шинжээч томилох хүсэлт илгээнэ.
АЛХАМ-4
Шинжээч томилох хүсэлт илгээхийн тулд Зөвлөх инженер бүртгэнэ. Хэрэглэгч ЗӨВЛӨХ
ИНЖЕНЕР товч дээр “Зөвлөх инженерийн жагсаалт” цонхыг дуудна.
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АЛХАМ-5
Шинжээч нэмэх цонх гарч ирэх ба “Бүгд” талбар дээр дарж МЭРГЭШСЭН / ЗӨВЛӨХ
төрлүүдээс нэгийг сонгоно. Ингэснээр системд бүртгэлтэй инженерүүдийг жагсаалтыг хуудаслан
харуулна.

АЛХАМ-6
Жагсаалтаар гарч ирсэн инженерүүдээс сонгох инженерийн нэрийн ард байрлах НЭМЭХ
товч дээр дарна. Гарч ирсэн цонхонд тайлбар оруулж, шаардлагатай бол файл хавсаргаж нэмнэ.

АЛХАМ-7
Хүсэлт илгээх хэсэгт тайлбар оруулж, файл хавсарган ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛОХ ХҮСЭЛТ
ИЛГЭЭХ товч дээр дарснаар ТЭЗҮ хүсэлт амжилттай илгээгдэнэ.
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2.4.
Хүсэлтийн түүх
Хүсэлтийн түүх цэсэнд нэвтэрч орсноор УУХҮЯ-ны 5 салбар зөвлөлийн төрлөөр хүсэлтийн
явцыг хянана. Захиалагч болон гүйцэтгэгч байгууллагууд илгээсэн хүсэлтийн шийдвэрлэлтийг
явцыг төлөв болон дэлгэрэнгүй хэлбэрээр харах боломжтой.
АЛХАМ-1
5 салбар зөвлөлөөс хүсэлт гаргасанг сонгож “Үйлдэл” баганын
хүсэлтийн түүхийг дэлгэрэнгүйгээр харна.

товч дээр дарснаар

АЛХАМ-2
Дэлгэрэнгүй түүх харах цонхонд бүрдүүлсэн материалын жагсаалт, сүүлийн шийдвэрлэлтийн
төлөв, хүсэлт шийдвэрлэлтийн явцыг харна.
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Тойрох нээх хүсэлт гаргах
Шинжээч томилох хүсэлт Салбар зөвлөлийн дарга, ЭБМЗ-ийн даргаар баталгаажсанаар
ААН-д тойрох нээх хүсэлт гаргах эрх нээгдэнэ. Гүйцэтгэгч байгууллага өөрийн эрхээр системд
нэвтэрч “ТЭЗҮ жагсаалт” цэсэд хандахад хүсэлт ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛОГДСОН төлөвтэй
харагдана.
2.5.

АЛХАМ-1
Хэрэглэгч

товч дээр дарж шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргах цонхыг

дуудна.

АЛХАМ-2
Гарч ирсэн цонхонд шаардлагатай бүрдүүлэх материалыг хавсаргана.
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АЛХАМ-3
Бүрдүүлэх материал хавсаргасан нөхцөлд Тойрох нээх хүсэлт илгээх талбар гарч ирэх ба
“Хүсэлт илгээх” хэсэгт тайлбар оруулж, шаардлагатай бол нэмэлт материал хавсарган ТОЙРОХ
НЭЭХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ товч дээр дарснаар тухайн хүсэлт амжилттай илгээгдэнэ.

Гүйцэтгэгч болон захиалагч байгууллагууд “Хүсэлтийн түүх” цэсрүү нэвтэрч илгээсэн
хүсэлт “Тойрох зурах” шатанд явагдаж байгааг харах боломжтой.
Дүгнэлт оруулах
Тойрох хүсэлт баталгаажсанаар ААН-д дүгнэлт оруулах эрх нээгдэнэ. Гүйцэтгэгч
байгууллага өөрийн эрхээр системд нэвтэрч “ТЭЗҮ жагсаалт” цэс хандахад хүсэлт ХҮЛЭЭН
АВСАН төлөвтэй харагдана.
2.6.

АЛХАМ-1
Хэрэглэгч

товч дээр дарж шаардлагатай дүгнэлт хавсаргах цонхыг дуудна.
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АЛХАМ-2
Гарч ирсэн цонхонд “дүгнэлт тайлан”-г хавсаргана. Ингэснээр дүгнэлт тайлан илгээх
талбар нээгдэнэ.

АЛХАМ-3
“Хүсэлт илгээх” хэсэгт тайлбар оруулж, шаардлагатай бол нэмэлт материал хавсарган
ДҮГНЭЛТ ХЯНАХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ товч дээр дарна.
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2.7.
Буцаагдсан хүсэлт
ААН-ын гаргасан хүсэлтийг буцаасан нөхцөлд Гүйцэтгэгч байгууллага ТЭЗҮ жагсаалт цэсэд
нэвтэрч бүрдүүлсэн материалуудаа шинэчлэн дахин хүсэлт илгээнэ.
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