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Сургалтын зорилго

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль УИХ-
аар 2014 оны 7 дугаар сарын 1-нд батлагдсан.

Сургалтын зорилго:
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах дугаарыг цахимаар
олгож эхлэх болсонтой холбогдуулан өргөдөл гаргагч аж ахуйн нэгжүүдэд
цахим системд яаж нэвтрэх, ямар ажиллагаа хийж өргөдлийн дугаар авах
талаар мэдээлэхэд оршино.

Цахим систем:
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах дугаарыг цахимаар олгох
систем /www.login.mram.gov.mn/.

Өргөдлийн дугаар:
Цахим системд нэвтрэн аж ахуйн нэгжийн болон талбайн мэдээллийг үнэн
зөв, алдаагүй оруулж авсан өргөдөл гаргах дугаар.
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Цахим системд нэвтрэх

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн хуулийн этгээд VPN төхөөрөмжөөр
www.login.mram.gov.mn хаягаар хандан өргөдлийн дугаар олгох цахим системд
нэвтэрнэ.

Байгууллагын регистрийн дугаар:
өргөдөл гаргагч аж ахуйн нэгжийн
регистрийн дугаар
Нууц үг: VPN төхөөрөмж худалдан
авахад хуулийн этгээдэд өгсөн нууц үг
Төхөөрөмжийн нууц үг: гэсэн цонхонд
VPN төхөөрөмжийн ногоон гэрэлтэй
товчийг дарж программчилсан нууц үг.
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Цахим системд мэдээлэл бүртгэх

.
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Зарим бөглөгдөөгүй үлдсэн
мэдээллийг өргөдөл гаргагч
заавал нэмж оруулах
шаардлагатай



Цахим системд мэдээлэл бүртгэх

.

“ * ” тэмдэг бүхий
талбаруудыг өргөдөл
гаргагч та заавал бөглөх
шаардлагатай.
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VPN төхөөрөмжийн ногоон
гэрэлтэй товчийг дарж
программчилсан нууц үгийг
оруулна

Шаардлагатай бүх мэдээллийг үнэн зөв
оруулсны дараа [Илгээх] товчийг

дарж мэдээллийг илгээнэ.



Цахим системээс өргөдлийн дугаар авах
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[Дугаар авах]
товчийг дарна.



Өргөдлийн маягт бөглөх

өргөдөл гаргах талбай
аймаг, сумын нутаг
дамнасан бол аймаг,

сумын нутаг дамнасан
эсэхийг идэвхжүүлэн

нэмэлт мэдээллийг
оруулна

автоматаар
бөглөгдөнө

автоматаар
бөглөгдөнө
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өргөдөл гаргах талбай
аймаг, сумын нутаг
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сумын нутаг дамнасан
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Өргөдлийн маягт бөглөх

Солбицол оруулахдаа
буруу оруулбал системээс

анхааруулгын мэдээлэл
өгнө

Энэ товчоор
солбицол нэмж

бүртгэх боломжтой
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Санамж: Өргөдөл гаргах талбайн солбицлын мэдээллийг дэлгэрэнгүй
оруулахаас гадна координатын мэдээллээ үнэн, зөв эсэхийг нягтлан
шалгах шаардлагатай.

Энэ товчоор
солбицол нэмж

бүртгэх боломжтой



Өргөдлийн маягт бөглөх

Та мэдээллээ анхааралтай нягтлан шалгаад илгээх товчийг дарахаас өмнө нэг удаагийн
нууц үгийг VPN төхөөрөмжийн ногоон гэрэлтэй товчин дээр дарж авна.
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Шаардлагатай бүх
мэдээллийг үнэн зөв
бөглөсний дараа Та
[Илгээх] товчийг

дарна.

Та мэдээллээ анхааралтай нягтлан шалгаад илгээх товчийг дарахаас өмнө нэг удаагийн
нууц үгийг VPN төхөөрөмжийн ногоон гэрэлтэй товчин дээр дарж авна.



Цахим системээс хариу илгээх

Санамж:
Та и-мэйл болон дэлгэцэн дээрх
холбоосоор орж Маягт К-1, К-4-
ыг хэвлэн Маягт К-1 дээрх
өргөдөл гаргах цагаас  15
минутын өмнө АМГ-ийн “нэг”
цэгийн үйлчилгээний өрөөнд
хүрэлцэн ирж өргөдлөө гаргана
уу.
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Цахим системээс хариу илгээх
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Санамж:
Та и-мэйл болон дэлгэцэн дээрх холбоосоор
орж Маягт К-1, К-4-ыг хэвлэн Маягт К-1 дээрх
өргөдөл гаргах цагаас  15 минутын өмнө АМГ-
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хүрэлцэн ирж өргөдлөө гаргана уу.

Цахим системд
нэвтэрсэн цаг

АМГ-т өргөдөл
гаргах сар, өдөр, цаг,

минут



Өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг

11

Санамж: Хэрэв Та өргөдлийн маягтад хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэн өргөдөл
хүлээн авах ЦАХИМ СИСТЕМД ЗААСАН ХУГАЦААНД ИРЭЭГҮЙ тохиолдолд тухайн
өргөдөл хүлээн авах ЦАХИМ ДУГААРЫГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦНО.



маягт К-1

Өргөдөл хүлээн авах дугаар, огноо,
цаг олгогдсон тохиолдолд
өргөдлийн мэдээлэл болон К-1
маягтыг хэвлэн авч  шаардлагатай
баримт бичгийг бүрдүүлэн АМГ-т
өргөдлийг гаргана.
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Өргөдлийн дугаарыг дахин авах
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АНХААРУУЛГА

 Аж ахуйн нэгжийн зүгээс санаатайгаар цахим системд халдаж системийн

хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулсан, алдагдуулахыг оролдсон, зүй бусаар

системээс дугаар авсан, авахыг оролдсон зэрэг үйлдэл нь нотлогдсон тохиолдолд

тухайн аж ахуйн нэгж болон түүнтэй хамаарал бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн

цахим системд хандах эрхийг 1 жилийн хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.

 Цахим системийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс холбогдох

байгууллагуудын өгсөн зөвлөмжийн дагуу 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны

өдрийн 08.00 цагаас эхлэн систем ажиллах болсныг мэдэгдье.

Үүнээс өмнө системд нэвтрэх эрх идэвхжихгүй болохыг анхааруулж байна.
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа


