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Өмнөх үг 
 

Монгол улсын Авлигатай Тэмцэх Газрын захиалгаар “Хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн систем” төслийн ажлыг Мэдээлэл Технологийн 
“Ай Эн Ай” компаний гүйцэтгэж дууслаа. 

Дэлхийн банкны “Засаглалыг дэмжих төсөл”-ийн санхүүжилтээр 2010 онд Хөрөнгө 
Орлогын Мэдүүлгийн Систем (ХОМ) гэсэн нэртэйгээр анх хөгжүүлэгдэж дууссан боловч 
хуулийн өөрчлөлтийн улмаас дахин 2012 онд Хувийн Ашиг Сонирхлын Мэдүүлэг болон Хөрөнгө 
Орлогын Мэдүүлгийн (ХАСХОМ) Мэдээллийн Систем гэсэн нэртэйгээр дахин хөгжүүлэгдсэн. 

ХАСХОМ мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтийн явцад  өмнөх ХОМ систем нь нэмэлт 
шаардлагын дагуу 70%-ийн   шинэчлэлт, засвар хийгдсэн.  

ХАСХОМ-ийг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
91 дугаар тушаалыг үндэслэсэн.   

Энэхүү гарын авлага нь уг системийг анхлан ашиглах хэрэглэгчдэд зориулж системийн 
үндсэн үйлдэл, тэдгээрийг хэрхэн ашиглах тухай заавар, зөвлөгөөг тайлбарласан юм.  
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1. Програмын танилцуулга  
Хувийн Ашиг Сонирхол Болон Хөрөнгө Орлогын Мэдүүлэг (ХАСХОМ) -ийн мэдээллийн систем 
нь авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтны ХАСХОМ –ийг мэдээллийн 
нэгдсэн санд төвлөрүүлж, судалгаа шинжилгээ, харьцуулалт, статистик тайлан боловсруулахад 
зориулсан  цогц систем юм. 

Систем нь Mozilla firefox болон internet explorer зэрэг түгээмэл хөтөчүүдэд ашиглахад 
тохиромжтой байна. 

2. Хэрэглэгчийн төрөл  
Системийг ашиглах үндсэн 5 хэрэглэгч байна.  Тэдгээр нь системийг өөр өөрийн үүрэг 
хариуцлага, эрхийн дагуу ашиглана.  Хэрэглэгчийн эрх: 

1. Админ – системийн  удирдалага, хяналт, тохиргоо хийх, мастер өгөгдлүүд бүртгэх, 
хэрэглэгч нэмэх , ХАСХОМ нээх эрхтэй  

2. Шалгагч – Судалгаа шинилгээний програмтай ажиллах, ХАСХОМ харах, засах 
3. Шинжээч – Судалгаа шинилгээний програмтай ажиллах, ХАСХОМ харах, засах 
4. ЭБАТ – Салбарын ЭБАТ бүртгэх, ХАСХОМ бүртгэх, засварлах, тайлан гаргах 
5. Мэдүүлэгч – ХАСХОМ мэдүүлсэн еxcel файл хуулах, өөрийн ХАСХОМ мэдээллийн 

дэлгэрэнгүйг харах,  бүртгэх, засварлах, баталгаажуулах 

3. Тогтмол хэрэглэгдэх товчнууд 
Системд тогтмол хэрэглэгдэх товчнуудыг тайлбарлая. Эдгээр товчнууд нь системийн олонхи 
хуудсанд ашиглагддаг юм.  

№ Товчны зураг Тайлбар  

1  ХАСХОМ Мэдүүлэгч бүртгэх хуудсыг нээх 

2  

Зөвхөн баталгаажсан мэдүүлгийг сонгон 
зөрчил бүртгэх товч дарахад ХАСХОМ 
бүртгэх хуудас  руу шилжих 

3  
Шилжилт хөдлөгөөн бүртгэх хуудас  руу 
шилжих 

4  
ХАСХОМ мэдүүлэгчийн ХАСХОМ-ыг нээх 
болон хаах 

5 Харьцуулах төрөл хуудас руу шилжих 

6  Өмнөх хуудас руу шилжих 

7  
ХАСХОМ Мэдүүлэгч бүртгэх хуудас руу 
шилжих 

8  Устгах үйлдэл хийх 

9  Бөгдсөн мэдүүллүүдийг арилгах 
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10  PDF форматаар мэдүүлгийг гаргах 

11  Тухайн формыг хаах 

12  Зөрчлийн бүртгэлийг жагсаалтанд оруулах 

4. Системд нэвтрэх 
ХАСХОМ мэдээллийн системд нэвтрэхийн тулд www.meduuleg.iaac.mn гэсэн холбоосыг вэб  
хөтчийн хаягийн хэсэгт бичнэ (зураг 4.1). 

 

Зураг 4. 1 Системийн хаяг 

Хэрэглэгч системд нэвтрэхийн тулд нэвтрэх нэр ба нууц үгтэй байна. Нэвтрэх нэр нь 
хэрэглэгчийн  имэйл хаяг байна (зураг 4.2). Жишээ нь: user@iaac.mn  

 

Зураг 4. 2 Нэвтрэх хуудас  

Хэрэглэгч нэвтрэх нэр, нууц үгийг зөв оруулан нэвтрэх товч дарсанаар системийн үндсэн хуудас 
руу шилжинэ. Хэрэв нэвтрэх нэр, нууц үгийн аль нэг нь буруу оруулсан тохиолдолд хэрэглэгч 
системд нэвтрэх боломжгүй болно. (зураг 4.3)  

 

 Зураг 4. 3 Хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үг буруу тохиолдолд гарах алдаа 

http://www.meduuleg.iaac.mn/
mailto:user@iaac.mn
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5. Үндсэн хуудас 
Хэрэглэгч системд амжилттай нэвтэрсэн тохиолдолд үндсэн хуудас нээгдэх (зураг 5.1) ба үндсэн 
хуудсаар дамжуулан үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Үндсэн хуудас нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. 
Үүнд: 

1. Хэрэглэгчийн мэдээлэл  
2. Үндсэн цэс  
3. Үндсэн үйлдэл 
4. Мэдээ мэдээлэл 
5. Эксел файл татаж авах  

 

 

 

 

Зураг 5.  1 Үндсэн хуудас 

  

3. 
Үндсэн 
үйлдэл   

5.  Эксел файл татаж авах 
хэсэг 

4. 
Мэдээний 
хэсэг 

2. Үндсэн 
цэс  

1. Хэрэглэгчийн 
мэдээлэл 
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6. Хэрэглэгчийн мэдээлэл 
Үндсэн хуудасны баруун дээд буланд системд нэвтэрсэн идэвхтэй хэрэглэгчийн нэрийг 
харуулсан байна.  (зураг 6.1). 

 

Зураг 6.  1  Хэрэглэгчийн мэдээлэл 

7. Үндсэн цэс 
Үндсэн хуудасны дээд хэсэгт үндсэн цэсийн хэсэг байрлана ( зураг 7.1).  

 

Зураг 7.   1 Үндсэн цэс 

Үндсэн цэс нь  

- Үндсэн үйлдэл  
- Мэдээ мэдээлэл 
- ХАСХОМ-ын тайлан 
- ХАСХОМ 
- ЭБАТ  гэсэн цэсүүдээс бүрдэнэ.  

Эдгээр цэсүүдийн талаар тус бүрийн үүргийг  доор тайлбарлана.  

7.1 Үндсэн үйлдэл цэс 

Хэрэглэгч өөрийн нууц үгийг солих, системээс гарах үйлдлүүдийг хийхийг хүсвэл энэ цэсийг 
сонгоно. (зураг 7.2) 

 

Зураг 7.   2 Үндсэн үйлдэл цэс 

Нууц үг солих дэд цэсийг сонгоход “нууц үг солих” цонх нээгдэнэ (зураг 7.3). Хэрэглэгч нууц 
үгээ солихдоо одоогийн ашиглаж байгаа буюу өмнөх нууц үгийг оруулна. Шинээр солиж байгаа 
нууц үгийг баталгаажуулан шинэ нууц үг, давтан оруулах гэсэн талбаруудад давхар оруулж өгнө.  
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Зураг 7.   3 Нууц үг солих хуудас 

Хэрэглэгчийн нууц үг амжилттай солигдвол “Бичлэг амжилттай хадгалагдлаа” гэсэн мессеж нууц 
үг солих хэсгийн дээр гарч ирнэ (зураг 7.4). 

 

Зураг 7.   4 Нууц үг солигдоход гарах мессеж 

Хэрэв өмнөх нууц үгээ буруу оруулсан эсвэл шинэ нууц үгийг дахин оруулахдаа алдаатай 
оруулсан тохиолдолд “Нууц үгээ зөв оруулна уу” гэсэн алдааны мессеж гарна (зураг 7.5).   

 

Зураг 7.   5 Нууц үг буруу оруулахад гарах мессеж 
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7.2 Мэдээ мэдээлэл  

Системд шинээр мэдээ мэдээлэл оруулах, оруулсан мэдээг өөрчлөх, засварлах үйлдлүүдийг хийнэ 
(зураг 7. 6).  

 

Зураг 7.   6 Мэдээ мэдээлэлтэй ажиллах цэс 

Мэдээ өөрчлөх дэд цэс дээр дарсанаар “мэдээ өөрчлөх” хуудас руу шилжинэ.  

 

Зураг 7.   7 Мэдээ мэдээлэлтэй ажиллах цонх 

Мэдээ өөрчлөх хуудас хэрэглэгчийн нийт оруулсан мэдээний жагсаалт (зураг 7.8), шинэ мэдээ 
оруулах мэдээний агуулга (зураг 7.8) -тай ажиллах хэсгүүдүүдээс бүрдэнэ. 

Мэдээний гарчиг, зураг, мэдээний агуулга оруулаад шинээр нэмэх товч 
дарахад мэдээ жагсаалтанд орж (зураг 7.8) үндсэн хуудасны мэдээний хэсэгт шинээр нэмэгдэнэ 
(зураг 7.9).  

Мэдээнд өөрчлөлт оруулах бол мэдээний жагсаалтаас өөрчлөлт оруулах мэдээг сонгоход 
мэдээний агуулга засварлах боломжтой болно. Засвар оруулсаны дараа хадгалах

 товч дарсанаар мэдээний агуулга өөрчлөгдөнө.  

Мэдээг устгахдаа мэдээний жагсаалтаас мэдээ сонгож устгах  товч  
дарсанаар мэдээ жагсаалтаас хасагдана.  
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Хуудасны буцах  товч дарсанаар өмнөх хуудас руу шилжинэ.  

 

 

Зураг 7.   8 Мэдээ шинээр оруулж байгаа хэсэг 

  

Зураг 7.   9 Шинээр нэмэгдсэн мэдээ үндсэн хуудсанд харагдах байдал 
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Үндсэн хуудасны мэдээний жагсаалтаас сонгон мэдээний гарчиг дээр дарах эсвэл дэлгэрэнгүй 
товч дарахад сонгогдсон мэдээний дэлгэрэнгүй агуулга бүрэн эхээрээ дэлгэцэнд гарна. (зураг7.10)  

 

Зураг 7.   10 Мэдээний дэлгэрэнгүй  

  

7.3 ХАСХОМ-ын тайлан цэс 

Үндсэн хуудасны ХАСХОМ-ын тайлан цэсний ХАСХОМ тайлангууд дэд цэсийг 
сонгоход тайлан сонгох хуудас руу шилжинэ (зураг 7.11). 

 

Зураг 7.   11 ХАСХОМ тайлан сонгох хуудас  
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Тайлан харахдаа байгууллага талбарын  байгууллага хайх хуудаснаас байгууллага сонгоно. 
(зураг7.12 ). Тайланг PDF форматаар гаргаж харахад Тайлан үзэх товч дарна. (зураг 7.13). 

 

Зураг 7.   12 Байгууллагын нэр хайх 

 

Зураг 7.   13 Тайланг PDF файлаар татаж авах  
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7.4 ХАСХОМ мэдүүлэгч хайх  

ХАСХОМ үндсэн цэснээс ХАСХОМ мэдүүлэгч хайх дэд цэсийг сонгон ХАСХОМ 
мэдүүлэгчийг хайх хуудас руу шилжинэ. Хайлтын хуудас нь хайлтын нөхцөл болон 
жагсаалтаас бүрдэнэ. Хайлтын нөхцөл нь дараах талбаруудыг агуулсан байна (зураг 714).  

- Эцэг/эх –ийн нэр  - Аймаг/Нийслэл - ХАСХОМ мэдүүлсэн он 
- Нэр  - Байгууллагын нэр - ХАСХОМ мэдүүлсэн 

хэлбэр - Регистерийн дугаар  

 

 

- Албан тушаал 
 
 
 
 

- ХАСХОМ мэдүүлсэн 
шалтгаан  

 

 
Зураг 7.   14 ХАСХОМ мэдүүлэгчийг хайх хуудас  

Дээрх талбаруудад тохирох нөхцөлөө оруулаад хайх  товч дарахад 
хайлтын нөхцөлд тохирох үр дүн жагсаалтанд гарна.  (зураг 7.15) 

Хэрэв хайлтын нөхцөлийг өөрчилж хайх тохиолдолд арилгах  товч дарж 
хайлтын нөхцөлийн талбаруудын утгыг хоосон болгоно.  

Хайлтын нөхцөл оруулалгүй хайх товчийг дарахад системд хадгалагдаж буй бүх үр дүнг 
жагсаалтанд гаргана. 
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Зураг 7.   15 ХАСХОМ мэдүүлэгчийн жагсаалт 

Хайлтын жагсаалт нь дараах талбаруудаар үр дүнг харуулна. Үүнд:  

- Регистрийн дугаар 
- Мэдүүлэгчийн эцэг/эхийн нэр 
- Мэдүүлэгчийн нэр 
- Байгууллага  
- Албан тушаал  
- ХАСХОМ мэдүүлсэн он 
- Баталгаажсан эсэх  
- Нээлт хаалт  
- Үйлдэл  

зэрэг талбаруудаар жагсаалтыг ангилж харуулна. Дээрх талбаруудаас сүүлийн гурван 
талбарыг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.  

Баталгаажсан эсэх  

ХАСХОМ мэдүүлэгчийн мэдээллийг хариуцсан ЭБАТ баталгаажуулна. Хэрэв 
баталгаажсан тохиолдолд  тэмдэгттэй байна. Баталгаажсан мэдээлэл гэдэг нь мэдүүлэг 
албан ёсоор баталгаажсаныг илэрхийлнэ. Мөн мэдүүлгийг дахин өөрчлөх боломжгүй 
болсон байна.  

Баталгаажаагүй тохиолдолд   тэмдэгтэй байна. Баталгаажаагүй мэдээлэл гэдэг нь 
хариуцсан ЭБАТ шалгаж байгаа буюу албан ёсоор мэдүүлгийг баталгаажуулаагүйг 
илэрхийлнэ.  
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Үйлдэл 

Үйлдэлд гурван төрлийн үйлдэл байна.  

o Дэлгэрэнгүй   товч дарсанаар  ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
агуулсан хуудас руу шилжиж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна.  

o Засварлах   товч дарсанаар ХАСХОМ мэдүүлэгчийн мэдээлэлд өөрчлөлт, засвар 
оруулна.  

o Устгах  товч дарсанаар ХАСХОМ мэдүүлэгчийн мэдээллийг идэвхгүй болгоно.  

7.5 Мэдүүлэг гарагч бүртгэх  

Шинээр мэдүүлэг гаргагч бүртгэхийн тулд ХАСХОМ мэдүүлэгчийг хайх хуудаснаас 

ХАСХОМ мэдүүлэгч шинээр бүртгэх  товчийг дарж 
“ХАСХОМ мэдүүлэгч бүртгэх” хуудас (зураг 7.16 ) руу шилжинэ.  

 

Зураг 7.   16 ХАСХОМ мэдүүлэгч бүртгэх 
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ХАСХОМ мэдүүлэгч бүртгэх хуудас “мэдүүлэг гаргагч” гэсэн нэг табтай байна. Эхний хуудсыг 
гүйцэт бөглөн “бүртгэх” товч дарсанаар дараагийн бүртгэлийн  табууд  руу хандах эрхтэй болно. 
ХАСХОМ нь дараах табуудад ангилагдсан байна.  Үүнд:  

- Мэдүүлэг гаргагч  
- Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн байдал 
- Мэдүүлэг гаргагчтай хамаарал бүхий этгээд  
- Мэдүүлэг гаргагчтай нэгдмэл сонирхолтой этгээд  
- Гишүүнчлэл, хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн гишүүн 
- Төлөөлөл хэрэгжүүлсэн байдал  
- Бэлэг, үйлчилгээ, өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт 
- Урьдчилсан мэдүүлэг, бусад мэдэгдэл, тайлбар гаргасан байдал  
- Орлого 
- Орон сууц, барилга, байгууламж 
- Тээврийн хэрэгсэл  
- Мал, аж ахуй  
- Газар  
- Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл 
- Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл 
- Авлага  
- Зээл  
- Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт  
- Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл  

Бүртгэлийн талбаруудын утгыг үнэн зөв бөглөж “бүртгэх” товч дарахад “бичлэг амжилттай 
нэмэгдлээ” гэсэн мессеж гарна. Мөн мэдүүлэгчийн бөглөвөл зохих бусад табуудыг бөглөх 
боломжтой болсон байна (зураг 7.17).  

 

Зураг 7.   17 Мэдүүлэг гаргагчийн бөглөвөл зохих бусад табууд идэвхижсэн байдал 

Бөглөх шаардлагатай табын мэдүүллүүдийг бөглөөд хадгалах үйлдэл ижил тул мэдүүлэг 
гаргагчийн гэр бүлийн байдал хуудсыг жишээ болгон тайлбарлъя. Мэдүүлэг гаргагчийн гэр 
бүлийн байдал хуудсанд мэдүүлэгчийн үндсэн мэдээлэл хэсэгт ерөнхий мэдээлэл харагдана 
(зураг7.18 ). Гэр бүлийн гишүүд хэсэгт бүртгэгдсэн гэр бүлийн гишүүдийн жагсаалтыг харуулсан 
байна. Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн байдлын бүртгэлийг гүйцэт бөглөсний дараа листийг 
өөрчлөх товч дарахад гэр бүлийн гишүүн жагсаалтанд нэмэгдэнэ (зураг 7.19).  
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Зураг 7.   18 Мэдүүлэгчийн үндсэн мэдээлэл  

 

 Зураг 7.   19 Гэр бүлийн гишүүдийн жагсаалт 

7.6 ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй хуудас  

ХАСХОМ мэдүүлэгчийг хайх хуудасны жагсаалтаас мэдүүлэгч сонгон харгалзах үйлдлээс 
дэлгэрэнгүй  товч дарсанаар тухайн мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулсан хуудас 
руу шилжинэ (зураг 7.20). Зураг 7.20 –д баталгаажсан мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй хуудасны тухай 
тайлбарлав. 

 

Зураг 7.   20 Баталгаажсан ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй хуудас 

ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй хуудас нь “мэдүүлэгчийн мэдээлэл” гэсэн ерөнхий хэсэгтэй 
байна. Мэдүүлэгчийн мэдээлэлд дараах мэдээллүүдийг агуулна.  

- Эцэг/эхийн нэр  
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- Нэр  
- Регистрийн дугаар  
- Байгууллага  
- Албан тушаал   

зэрэг мэдээллүүдийг харуулсан байна.  

Дэлгэрэнгүй хуудасруу нэвтэрсэн шалтгаан дараах төлвүүдээс сонгож хадгалах 

  товч дарж хадгална. (зураг 7. 21) 

 

Зураг 7.   21 Дэлгэрэнгүй хуудасыг харсан шалтгаан 

Мэдүүлэг гаргагчтай холбоотой аливаа зөрчил мэдээлэл байгаа тохиолдолд дэлгэрэнгүй хуудсан 

дахь зөрчил бүртгэх  товчийг дарж зөрчил бүртгэх хуудас руу шилжинэ.  Зөрчил 
бүртгэх хуудасны тухай дараагийн бүлэгт дэлгэрэнгүй тайлбарлана.  

Баталгаажаагүй мэдүүлэг гаргагчийн дэлгэрэнгүй хуудас руу шилжихэд засварлах, 
баталгаажуулах товч нэмэгдэж зөрчил бүртгэх товч байхгүй болсон байна (зураг 7.22). Учир нь 
баталгаажаагүй мэдүүлэгчийн мэдээллийг засварлах боломжтой ба хариуцсан ЭБАТ шалгасны 
дараа баталгаажуулах товч дарж баталгаажуулна. Мэдүүлэг гаргагчийн мэдээллийг 
баталгаажуулсаны дараа зөрчил бүртгэх боломжтой болох тул зөрчил бүртгэх товч байхгүй 
байна.  

 

Зураг 7.   22 Баталгаажаагүй ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй хуудас 
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7.7 Мэдүүлэг гаргагчийн мэдээлэл засварлах 

ХАСХОМ мэдүүлэгчийг хайх хуудасны жагсаалтаас мэдүүлэг гаргагч сонгон үйлдэл баганаас 
засварлах  товч дарсанаар тухайн мэдүүлэг гаргагчийн засварлах хуудас руу шилжинэ 
(зураг7.23).  Засварлах хуудас нээгдэхэд хуудасны талбарууд өмнөх мэдээллээр бөглөгдсөн байх 
ба хуудасны эхний таб болох мэдүүлэг гаргагч табын мэдээллүүд засварлах боломжгүй буюу 
идэвхгүй хэлбэрт байна. Энэ нь тухайн мэдүүлэг гаргагчтай холбоотой бусад мэдээллүүдийг 
засах боломжтой гэдгийг илэрхийлж байна.  

 

Зураг 7.   23 Мэдүүлэг гаргагчийн мэдээллийг засварлах хуудас 
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Зураг 7.   24 Мэдүүлэг гаргагчаас бусад засварлах боломжтой хуудас 

7.8 Зөрчил бүртгэх 

Зөрчил бүртгэх хуудас руу шилжихийн тулд ХАСХОМ мэдүүлэгчийн хайлт хуудасны 
жагсаалтаас баталгаажсан мэдүүлэгч сонгон зөрчил бүртгэх товч дарсанаар хуудас руу шилжинэ.  

Мөн баталгаажсан мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй хуудасны зөрчил бүртгэх товчийг дарсанаар зөрчил 
бүртгэх хуудас руу шилжинэ. (зураг 7.25) 
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Зураг 7.   25 Зөрчил бүртгэх хуудас 

Хэрэв ХАСХОМ мэдүүлэгчийн хайлт хуудасны жагсаалтаас баталгаажаагүй мэдүүлэгч сонгон 
зөрчил бүртгэх товч дарах үед “Мэдүүлэг баталгаажаагүй байна. Зөрчил бүртгэх боломжгүй 
байна” гэсэн алдааны мессеж гарна. (зураг 7.26) 
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Зураг 7.   26 Баталгаажаагүй мэдүүлэгч сонгон “зөрчил бүртгэх” товч дарах үед гарах алдаа 

7.9 Шилжилт хөдөлгөөн бүртгэх 

ХАСХОМ мэдүүлэгчийг хайх хуудасны жагсаалтаас мэдүүлэг гаргагчийн сонгож шилжилт 
хөдөлгөөн товчийг дарсанаар шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх хуудас руу шилжинэ.  Шилжилт 
хөдөлгөөний бүртгэл хуудасны талбаруудыг үнэн зөв бөглөөд бүртгэх товч дарна (Зураг 7.27). 

Шилжилт хөдөлгөөн оруулахын тулд бүртгэлтэй байгаа мэдүүлэгчийн мэдээллийг жагсаалтаас 
сонгож шилжилт хөдөлгөөн товч дарна.  

Шилжилт хөдөлгөөн оруулж буй мэдүүлэгчийн мэдээлэл заавал баталгаажсан, хаагдсан байна. 
Үүний дараа дэлгэрэнгүй хуудас дээрээс хасалт хийх товчийг дарж хасалт хийсэн байх 
шаардлагатайг анхаарна.  
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Зураг 7.   27 Өмнөх ХАСХОМ хаагдаагүй үед шилжилт хөдөлгөөн бүртгэх үеийн алдаа 

Шилжилт хөдөлгөөн хийхийн өмнө мэдүүлэг гаргагчийн өмнөх ХАСХОМ –ийг хаах 
шаардлагатай. Хэрэв хаагаагүй тохиолдолд бүртгэх товч дарахад шилжилт хөдөлгөөн 
хийгдэхболомжгүй буюу “ХАСХОМ мэдүүлэгчийн өмнөх ХАСХОМ хаагдаагүй байна” гэсэн 
алдааны мессеж гарна. (зураг 7.28) 

 

Зураг 7.   28 Өмнөх ХАСХОМ хаагдаагүй үед шилжилт хөдөлгөөн бүртгэх үеийн алдаа 

Өмнөх ХАСХОМ –ийн дэлгэрэнгүй хуудас руу орж хасалт хийх товчийг дарж хасалт хийгээгүй 
тохиолдолд “ХАСХОМ –ийн дэлгэрэнгүй форм уу орж ХАСХОМ мэдээллийг хасалт хийнэ үү” 
гэсэн  алдааны мессеж гарна. (зураг 7.29) 
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Зураг 7.   29 Өмнөх ХАСХОМ мэдээллийг хасалт хийгээгүй үед шилжилт хөдөлгөөн бүртгэх үеийн алдаа 

7.10 Нээх болон хаах 

ХАСХОМ мэдүүлэгчийн мэдээллийг баталгаажуулсан тохиолдолд хаалттай  төлөвт шилжиж  
тэмдэгттэй болно. Энэ тохиолдолд мэдүүлгийг албан ёсоор баталгаажсаныг илэрхийлнэ.  

ХАСХОМ мэдүүлэгчийн мэдээлэл баталгаажаагүй тохиолдолд нээлттэй төлөвт шилжиж 
тэмдэгттэй болно. 

7.11 Харьцуулах  

ХАСХОМ мэдүүлэгчийг хайх хуудасны жагсаалтаас мэдүүлэг гаргагч сонгон харьцуулах товч 
дарсанаар “бусад онтой харьцуулах” эсвэл “бусад албан хаагчтай харьцуулах” гэсэн хоёр 
сонголттой харьцуулах форм руу шилжинэ (зураг 7.30).  

 

Зураг 7.   30 Харьцуулах төрөл сонгох хуудас  

“Бусад онтой харьцуулах” сонголтыг сонгож харьцуулах товч дарсанаар  “Нэг хүний ХОМ-ын 
сүүлийн 5 жилийн мэдээлэл” хуудас (зураг 7.31) руу шилжинэ. Энэ хуудаст сүүлийн 5 жилийн 
мэдүүлгийг тайлбар, хөрөнгийн мэдүүлгийг нэгтгэсэн байдлаар харуулна.  Мэдээллийг 

хадгалахын тулд “Excel руу гаргах”  товч дарж хадгалж авна.  
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Зураг 7.   31 Нэг хүний ХОМ-ын сүүлийн 5 жилийн мэдээлэл, 

“Бусад албан хаагчтай харьцуулах” сонголтыг сонгоход “Харьцуулалт хийх ХОМ мэдүүлэгчийг 
сонгох” хуудас руу шилжинэ. Хуудас нь хайлтын нөхцөл, хайлтын үр дүнгийн жагсаалт гэсэн 
хэсгүүдээс бүрдэнэ (зураг 7.32). Жагсаалтын доод хэсэгт Харьцуулах ХАСХОМ мэдүүлэгчийн 
нэр харагдана. ХАСХОМ мэдүүлэгч 1 талбарт харьцуулахаар сонгосон мэдүүлэгч, ХАСХОМ 
мэдүүлэгч 1 талбарт  хайлтын үр дүнгийн жагсаалтаас сонгосон мэдүүлэгчийн нэр тус тус 
харагдана. Харьцуулах мэдүүлэгчдийг сонгоод харьцуулах товч дарсанаар ХОМ мэдүүлэгчийн 
харьцуулалт хуудасруу шилжинэ. (зураг 7.33) 
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Зураг 7.   32 Харьцуулалт хийх ХАСХОМ мэдүүлэгчийг сонгох 
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Зураг 7.   33 ХАСХОМ мэдүүлэгчийн харьцуулалт хуудас 
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8. ХАСХОМ мэдүүлсэн огноогоор хайх цэс  
Үндсэн хуудасны ХАСХОМ цэсний ХАСХОМ огноогоор хайх дэд цэсийг сонгоход ХАСХОМ 
мэдүүлсэн огноогоор хайх хуудас руу шилжинэ (зураг 8.1) .  

Хуудас нь хайлтын нөхцөл болон хайлтын үр дүнгийн жагсаалт хэсгүүдээс бүрдэнэ.  

 

Зураг 8.  1 ХАСХОМ мэдүүлсэн огноогоор хайх хуудас 

Хайлтын нөхцөлд тохирох үр дүнг сонгон дэлгэрэнгүй товч дарахад ХАСХОМ мэдүүлэгчийн 
дэлгэрэнгүй хуудас руу шилжинэ. (зураг 8.2)  
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Зураг 8.  2 ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах хуудас 

 

Мөн ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах хуудсыг PDF форматаар гарган 

авахдаа  товчийг дарна. (Зураг 8.3) 
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Зураг 8.  3 ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг PDF форматаар  харах  хуудас 

9. ХАСХОМ мэдүүлсэн эксел файл 
9.1 ХАСХОМ мэдүүлсэн эксел файл хуулах 

ХАСХОМ мэдүүлсэн эскел файлыг хуулахын өмнө мэдүүлсэн файлыг баталгаажуулалт хийнэ.  

Үндсэн хуудасны ХАСХОМ цэсний ХАСХОМ мэдүүлсэн эксел файл хуулах (зураг 9.1) цэс рүү 
дарахад ХАСХОМ мэдүүлэх файлыг хуулах хуудас  руу шилжинэ. (зураг 9.2) 

 

Зураг 9.  1 ХАСХОМ мэдүүлсэн файл хуулах цэс 
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Зураг 9.  2 ХАСХОМ мэдүүлэх файлын хуулах хуудас  

 

ХАСХОМ мэдүүлэх эксэл файлыг  товч дарна хуулах эксэл, zip  

файлыг сонгоно.  Сонгосон файл руу хуулахад  товч дарахад хуулах үйлдэл 
хийгдэнэ. Хуулах үйлдэл амжилттай хийгдэхэд мэдүүлэгчийн мэдээлэл жагсаалтанд нэмэгдэж 
системийн өгөгдлийн санд өөрчлөлт хийгдэнэ (зураг 9.3). Амжилттай хийгдсэн мэдүүлсэн 
мэдээллийн өмнө  тэмдэглэгээтэй байна. 

Эксел, zip файл алдаатай бол жагсаалтанд нэмэгдсэн мэдээллийн өмнө   тэмдэглэгээтэй 
байна. (зураг 9.4) 

 

 

Зураг 9.  3 Амжилттай хуулагдсан эксел файл 
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Зураг 9.  4 Амжилтгүй хуулагдсан эксэл файл 

9.2 ХАСХОМ мэдүүлэх эксел файл татаж авах 

ХАСХОМ мэдүүлэх эксэл файл Үндсэн хуудасны баруун талд байрлах ХАСХОМ файл татаж 
авах цэсэд байрлана. (зураг 9.5) 

 
Зураг 9.  5 ХАСХОМ мэдүүлэх файл татаж авах 

ХАСХОМ мэдүүлэх файл татаж авах цэсний татаж авах линк дээр дарахад Excel файл  хадгалах, 
нээх цонх гарч ирнэ. (зураг 9.6 ) 

 

Зураг 9.  6 ХАСХОМ мэдүүлэх эксел файл нээх, хадгалах 
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10.  Зөрчлийн жагсаалт харах 
Үндсэн хуудасны ХАСХОМ цэсний зөрчлийн жагсаалт хайх дэд цэсийг сонгоход зөрчлийн 
жагсаалт харах хуудас гарч ирнэ.  (зураг 10.1) .  

Хуудас нь хайлтын нөхцөл болон хайлтын үр дүнгийн жагсаалт хэсгүүдээс бүрдэнэ. Хайлтын 
нөхцлийг бичиж өгөн хайх гэсэн товчийг дарахад зөрчлийн жагсаалтын дэлгэрэнгүй хуудас руу 
шилжинэ. 

  

Зураг 10. 1 Зөрчлийн жагсаалт харах хуудас 

Хайлтын үр дүнгийн жагсаалтаас сонирхсон албан тушаалтныг сонгоод дэлгэрэнгүй товчийг 
дарснаар хувийн зөрчлийн жагсаалт харах хуудас руу шилжих бөгөөд эндээс тус албан 
тушаалтны гаргасан зөрчил болон түүнд авсан арга хэмжээнүүдийг  харах,  өөрчлөх,  устгах 
болон нэмж арга хэмжээ оруулах боломжтой юм.  
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Зураг 10. 2 Хувийн зөрчлийн жагсаалт харах хуудас 

Харин  зөрчил бүртгэх товчийг дарвал зөрчил  бүртгэх хуудас руу шилжинэ.  
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11.  ЭБАТ бүртгэх 
Үндсэн хуудасны ЭБАТ цэсний ЭБАТ бүртгэх дэд цэсийг сонгоход ЭБАТ бүртгэх хуудас гарч 
ирэх бөгөөд хуудас нь хайлтын нөхцөл,  хайлтын үр дүнгийн жагсаалт болон ЭБАТ бүртгэл 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. ЭБАТ бүртгэхийн тулд ЭБАТ бүртгэл хэсгийг бүрэн гүйцэд бөглөөд 

 товчийг дарж бүртгэнэ.  (зураг 11.1) .  

 

Зураг 11.  1 ЭБАТ бүртгэх хуудас 

12.   Мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтанг бүртгэх  
Үндсэн хуудасны ЭБАТ цэсний Мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтанг бүртгэх дэд цэсийг 
сонгоход мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтанг бүртгэх хуудас гарч ирэх бөгөөд хуудас нь 
хайлтын нөхцөл,  хайлтын үр дүнгийн жагсаалт болон гаргаж өгөөгүй, гаргахаас татгалзсан 
мэдүүлэг гаргагчийн бүртгэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтанг 

бүртгэхийн тулд бүртгэл хэсгийг бүрэн гүйцэд бөглөөд  товчийг дарж бүртгэнэ.  
(зураг 12.1) .  
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Зураг 12.  1 Мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтанг бүртгэх хуудас 

 

Мөн  мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтнуудын бүртгэлийг Excel рүү хэвлэн гарган авч болох 

бөгөөд үүний тулд  товчийг дарна. (Зураг 12.2) 

 

Зураг 12.  2 Мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтаны бүртгэлийг Excel файл руу  харах 
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13.  ХАС-н талаар бусад этгээдээс мэдээллэсэн мэдээ бүртгэх  
Үндсэн хуудасны ЭБАТ цэсний ХАС-н талаар бусад этгээдээс мэдээллэсэн мэдээ бүртгэх дэд 
цэсийг сонгоход ХАС-н талаар бусад этгээдээс мэдээллэсэн мэдээллийн бүртгэл хуудас гарч ирэх 
бөгөөд хуудас нь хайлтын нөхцөл,  хайлтын үр дүнгийн жагсаалт болон мэдээллэгчийн бүртгэл 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. Мэдээг бүртгэхдээ мэдээллэгчийн бүртгэл хэсгийг бүрэн гүйцэд бөглөөд 

 товчийг дарж бүртгэнэ.  (зураг 13.1) .  

 

Зураг 13.  1 ХАС-н талаар бусад этгээдээс мэдээллэсэн мэдээллийн бүртгэл хуудас 

ХАС-н талаар бусад этгээдээс мэдээллэсэн мэдээ бүртгэлийг Excel рүү хэвлэн гарган авахдаа

 товчийг дарна.  (Зураг 13.2) 

 

Зураг 13.  2 ХАС-н талаар бусад этгээдээс мэдээллэсэн мэдээллийн бүртгэлийг Excel файл руу  харах 
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14.   Цаасаар ирүүлсэнийг бүртгэх  
Үндсэн хуудасны ЭБАТ цэсний  Цаасаар ирүүлсэнийг бүртгэх дэд цэсийг сонгоход ХАСХОМ-
ийг цаасаар ирүүлснийг бүртгэх хуудас гарч ирэх бөгөөд хуудас нь хайлтын нөхцөл,  хайлтын үр 
дүнгийн жагсаалт болон мэдээллэгчийн бүртгэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Мэдээг бүртгэхдээ цаасаар 

ирүүлсний бүртгэл хэсгийг бүрэн гүйцэд бөглөөд  товчийг дарж бүртгэнэ.  
(зураг 14.1) .  

 

Зураг 14.   1  ХАСХОМ-ийг  цаасаар ирүүлснийг бүртгэх хуудас 

Цаасаар ирүүлсэн бүртгэлийг Excel рүү хэвлэн гарган авахдаа  товчийг дарна. 
(зураг 14.2) 
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Зураг 14.   2 ХАСХОМ-ийг цаасаар ирүүлснийг Excel файл руу харах  

15.  Шинээр томилогдсон мэдүүлэг гаргагчийг бүртгэх  
Үндсэн хуудасны ЭБАТ  цэсний “Шинээр томилогдсон мэдүүлэг гаргагчийг бүртгэх” дэд цэсийг 
сонгоход “Шинээр томилогдсон мэдүүлэг гаргагчийг бүртгэх” хуудас руу шилжинэ. Энэ хуудас 
нь хайлтын нөхцөл, хайлтын үр дүнгийн жагсаалт болон ЭБАТ-ын бүртгэл гэсэн гурван 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. (зураг 15.1) 

 

Зураг 15.   1 Шинээр томилогдсон мэдүүлэг гаргагчийг бүртгэх хуудас 

Хайлтын нөхцөлд утга оруулан хайх товчийг дарахад хайлтын үр дүн жагсаалтаар хайлтын 
нөхцөлийн доор гарна. Хайлтын үр дүнгийн жагсаалтаас сонгоход ЭБАТ-ын бүртгэл хэсгийн 
талбаруудад сонгосон мэдүүлэгчийн мэдээллээр бөглөгдөж засварлах боломжтой болно. Хэрэв 
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мэдүүлэгчийн мэдээллийг засварласан тохиолдолд хадгалах товч дарж мэдээллийг хадгална. 
Хэрэв мэдүүлэгч шинээр бүртгэх тохиолдолд ЭБАТ-ын бүртгэл хэсгийн талбаруудад үнэн зөв 
утга оруулан шинээр бүртгэх товч дарж бүртгэнэ. Шинээр бүртгэгдсэн мэдүүлэг гаргагчийн 
мэдээлэл жагсаалтанд нэмэгдэнэ.  

16.  Давхар ажил эрхлэлтийн талаар танилцуулга  
Үндсэн хуудасны ЭБАТ цэсний Давхар ажил эрхлэлтийн талаар танилцуулга дэд цэсийг сонгоход 
Давхар ажил эрхлэлтийн талаар танилцуулга бүртгэх хуудас гарч ирэх бөгөөд хуудас нь хайлтын 
нөхцөл,  хайлтын үр дүнгийн жагсаалт болон мэдээллэгчийн бүртгэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Мэдээг 

бүртгэхдээ мэдээллэгчийн бүртгэл хэсгийг бүрэн гүйцэд бөглөөд  товчийг дарж 
бүртгэнэ.  (зураг 16.1)  

 

Зураг 16.  1 Давхар ажил эрхлэлтийн талаар танилцуулга бүртгэх хуудас 

Давхар ажил эрхлэлтийн талаар танилцуулга бүртгэлийг Excel файл руу гаргахад excel рүү 

гаргах  товчийг дарна.  (зураг 16.2) 
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Зураг 16.  2 Давхар ажил эрхлэлтийн талаар танилцуулгыг Excel файл руу харах 

 

 

 


