
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 
ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН 

ДАРГЫН ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Заавар батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар 

зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.7 дахь заалт, 

Засгийн газрын 2016 оны 210 дугаар тогтоолоор батлагдсан Газрын биржийн үйл 

ажиллагааны журмын 4 дүгээр бүлгийн 4.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ 

нь:

1. “Газрын биржийн цахим системийг ажиллуулах заавар”-ыг хавсралтаар 

баталсугай.

2. Газрын биржийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, 

аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, нийслэл, дүүргийн 

Газрын алба, сумдын Газрын даамлуудад хүргүүлэхийг Кадастрын хэлтэс 

/П.Баянтүмэн/-т;

3. Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-fl батлагдсан зааврын дагуу 

ажиллахыг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, нийслэл, 

дүүргийн Газрын алба, сумын Газрын даамлуудад тус тус үүрэг болгосугай.

ПЗ 1 S 0 S 0 2

http://www.mle.mn/-fl


'  •» Г

ис^ б^й^улалт, геодези, 
|{ргын 2018 оны 
алын хавсралт

ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТИШЙГ АЖИПЛУУПА^
ЗААВАР

НЭГ. ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Засгийн газрын 2016 оны 210 дугаар тушаалаар батлагдсан Газрын 

биржийн үйл ажиллагааны журмыг хэрэгжүүлэн, нэгдсэн арга зүйгээр хангахад 
оршино.

ХОЁР. ЗОРИЛГО
2.1. Газрын биржийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, газрын 

дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, газрын худалдаа, түрээс, 
барьцааны бүртгэл, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах 
зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулахад аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газар, нийслэл, дүүргийн Газрын алба, сумдын Газрын даамлуудыг 
нэгдсэн арга зүйгээр хангахад оршино.

ГУРАВ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ
3.1. Энэхүү заавар нь Газрын биржийн цахим систем /цаашид “систем” гэх/- 

ийн үндсэн хэрэглэгч буюу аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын мэргэжилтнүүд, нийслэл, дүүргийн Газрын албаны мэргэжилтнүүд болон 
сумдын Газрын даамлуудад хамаарна.

ДӨРӨВ. ХИЙХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ

4.1. Системд нэвтрэх
4.1.1. Системийн мэдээллийн сангийн менежментийн эрх бүхий албан 

тушаалтан /цаашид “менежментийн эрх бүхий албан тушаалтан” гэх/-аас Газрын 
биржийн цахим системд нэвтрэх эрхийг авах бөгөөд Нийслэлийн газрын алба, 
аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас Газрын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага “Агентлаг”-д албан бичгээр хүсэлтээ 
гаргана.

4.1.2. Системд нэвтрэх эрх, нууц үгийг менежментийн эрх бүхий албан 
тушаалтанаас цахим хаягаар авах ба нууц үгийг авсан даруйдаа солих, ирсэн цахим 
мэдээг устгах шаардлагатай.

4.1.3. Системд нэвтрэхдээ домайн хаяг дээр https://www.mle.mn/admin 
хаягийг бичиж нэвтрэх бөгөөд гарч ирсэн цонход системд бүртгэлтэй цахим хаяг 
болон нууц үгээрээ нэвтрэнэ.

https://www.mle.mn/admin
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Газрын цахим бирж

4.2. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
4.2.1. Тухайн жилд дуудлага худалдаагаар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэхээр 

тусгагдсан газрыг товлосон хугацаанд Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага 
худалдаа явуулах журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

4.2.2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгдийн хурлаас 
баталсан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд дуудлага 
худалдаагаар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэхээр тусгагдсан газрыг Газрын алба, даамал 
нэгж талбар тус бүрээр нь системд бүртгэнэ.

4.2.3. Системд газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны 
зарыг бүртгэхдээ дараах дарааллын дагуу бүртгэнэ. Үүнд:

1. Системд нэвтэрсний дуудлага худалдаа хэсэгт орж “И ” дүрс бүхий 
шигтгээн дээр дарна.
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2. Дуудлага худалдаа шинээр бүртгэх хэсгийн “Ерөнхий мэдээлэл”, “Хаяг”,
“Дуудлага худалдааны мэдээлэл”, “Файл зураг” хэсгүүдэд холбогдох мэдээллүүдийг 
үнэн зөв бөглөнө.

Мөн Хаяг” хэсэгт дуудлага худалдаа явуулах газрын солбицол болон
байршлын зургийг заавал оруулна.

Гаэрын мэдээпэл Н*п* талвлрык сугаар
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Холбоо барих утвсмы дугаар

Гаарын хзмжээ

Зароруулоам
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Дуудлага худалдаа явагдах газрын байршлийг “Хаяг” хэсгийн газрын зурагт 
заавал тэмдэглэх шаардлагатай. “Аймаг” талбарыг сонгоход газрын зураг тухайн 
аймгийг харуулах тул дүрс бүхий шигтгээн дээр дарж зургаа илүү томруулж 
байгаад байршил дээр чиглүүлэгч хулганаараа нэг удаа дарна уу!

Хэрэглэгчид илүү бодит мэдээлэл хүрэх зорилгоор хамгийн багадаа 1 зураг 
оруулна. Буруу оруулсан зургаа устгах, солих болон дахин шинээр оруулах 
боломжтой. “Бусад хавсралт файл” хэсэгт холбогдох тушаал, шийдвэрийн хуулбар 
зэргийг хавсарган оруулна.
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3. Дуудпага худалдаанд оролцогчыг баталгаажуулах
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт илгээсэн иргэн, аж ахуй нэгж 

байгууллагын хүсэлтийг баталгаажуулахдаа системийн баруун дээд булан байрлах 
хонх буюу дүрс бүхий шигтгээн дээр дарж “Бүгдийг харах” хэсэгт орж “шалгах” 
товчийг дарж баталгаажуулна. Хэрэв дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээс 
татгалзах тохиолдолд “тайлбар” хэсэгг холбогдох тайлбар, үндэслэлийг бичиж 
хадгална.

Мздагдол шаге зх

уувсэиогиоо
Х1ЙСЛМ огчооЛсщклгггяп*

“Оролцогч бүртгэх хугацаа”-нд дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 
авах бөгөөд уг хугацаа дууссанаас хойш дуудлага худалдаанд шинээр оролцогч 
нэмэх боломжгүйгээр системд тохируулсан. Дуудлага худалдаанд оролцохоор



хүсэлт илгээж, түүнийг нь баталгаажуулсан оролцогч “Үнийн санал авах хугацаа”-нд 
үнийн санал өгөх боломжтой.

4. Дуудлага худалдааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Дуудлага худалдааны жагсаалтаас тухайн дуудлага худалдааны засах Ө  

дүрс бүхий шигтгээгээр дэлгэрэнгүй хуудас руу нь орж оролцогчийн мэдээлэл, 
үнийн саналууд зэргийг нь харах боломжтой.
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5. Танхимаар явагдсан дуудпага худалдааны оролцогч гараар бүртгэх 
Танхимаар явагдах дуудпага худалдааны зар, мэдээ, мэдээллийг цахим 

системд бүртгэх шаардлагатай бөгөөд дуудлага худалдаа зохиогдсон даруйд 
системд оролцогчдийг нэг бүрчлэн бүртгэж, үнийн саналыг оруулж хаана.

Баталгаажсан оролцогчид

Дд Хэрэгпэгч Хуразмж
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Оролцогч буртгэсний дараз тухайн оролцогчийн санал болгосон унийг оруулж хадгалах
Бусад хүсэлт иягээсэн оролцогч 0

Хураамж талсөи

6. Дуудлага худалдаанд илгээгдсэн үнийн санал
Дуудлага худалдаа явагдаж байх үед болон явагдаж дууссаны дараа “Үнийн 

санал” хэсгээр орж оролцогчдын илгээсэн үнийн саналуудыг харах боломжтой. 
Эндээс устгах болон өөрчлөлт хийх боломжгүй. Энэ жагсаалтын хамгийн өндөр үнэ 
өгсөн хэрэглэгчийг л зөвхөн ялагчаар баталгаажуулах боломжтой.

i



«Дуудлага худалдаа явагдаж буй» төлөвтэй «Онлайн» дуудлага худалдааны 
үнийн санал харах хуудасны доор хэзээ дуусахыг улаанаар харуулна. Сайтаар харж 
буй хэрэглэгчид мөн адил харагдана. Хэрэв хугацаа сунгагдвал автоматаар 
шинэчлэгдэнэ.

Дуудпага худалдаа дуусахад 
улдсэн хугзцаа

7. Дуудлага худалдааны ялагч баталгаажуулах
“Дуудлага худалдаа дууссан” төлөвт шилжсэний дараа “Оролцогч" хэсэгт 

хамгийн өндөр үнэ өгсөн оролцогчийн нэрний дор “Ялагчийг баталгаажуулах" гэсэн 
товч харагдана. Бусад хэрэглэгчийн хувьд “Дэнчин буцаах” гэсэн товч харагдана. 
Дуудлага худалдаа дууссаны дараа зохион байгуулагч нь заавал “Ялагч 
баталгаажуулах” гэдгийг дарж баталгаажуулснаар бүх хэрэглэгчид ялагч ямар 
хэрэглэгч болсон талаар мэдээлэл цахим хаягаар автоматаар илгээгдэнэ.

Хамгийн өндөр үнэ өгсөн оролцогдчид “ялагч баталгаажуулах” товч 
харагдана. Дээр нь дарсанаар тухайн хэрэглэгчийг ялагч болсныг баталгаажуулна.

8. Дуудлага худалдааг хаах
Худалдагдсан тохиолдолд: Дуудлага худалдаа явагдаж дуусаад ялагч нь 

гэрээ байгуулж эрхээ шилжүүлэн авсан тохиолдолд худалдагсан гэсэн сонголтоор 
дуудлага худалдааг хаана. Худалдагдаж хаагдахад худалдагдсан үнэ нь үнийн 
мэдээ цэсэнд автоматаар орно.

Хүчингүй болгох тохиолдолд: “Оролцогчгүй” эсвэл “Үнэ төлөөгүй” 
шалтгаанаас аль нэгийг сонгоно.

Дахин дуудлага худалдааг зарлахдаа шинээр дуудлага худалдаа бүртгэж 
шинэ дугаар аван бүртгэнэ. Хаагдсан бүртгэл хийсэн бол тухайн дуудлага 
худалдааны мэдээллүүдийг өөрчлөх боломжгүй болно.

4.3. Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт (ТСШ)
4.3.1. Газрын тухай хуулийн 33.5-т заасны дагуу төсөл шалгаруулах 

хэлбэрээр газар эзэмших эрхийг зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эсхүл



гадаад улс, олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр 
хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрт зориулж зохион байгуулна.

4.3.2. Тухайн жилд дуудлага худалдаагаар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэхээр 
тусгагдсан газрыг товлосон хугацаанд Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулах 
журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

4.3.3. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгдийн хурлаас 
баталсан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд төсөл сонгон 
шалгаруулалтаар эзэмшүүлэхээр тусгагдсан газрыг Газрын алба, даамал нэгж 
талбар тус бүрээр нь системд бүртгэнэ.

4.3.4. Системд Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын зарыг 
бүртгэхдээ дараах зааврын дагуу бүртгэнэ. Үүнд:

1. Төсөл сонгон шалгаруулалт бүртгэх
Хайлтын хэсгээс дурын шүүлтүүр ашиглан бүртгэгдсэн өгөгдлөөс хайлт хийх 

боломжтой. Шинээр төсөл сонгон шалгаруулалт зарлах бол жагсаалтын “И ” дүрс 
бүхий “Бүртгэх” шигтгээн дарж шинээр бүртгэх хуудас руу шилжинэ. Бүртгэх товч 
дарахад доорх байдлаар хоосон талбарууд бүхий хуудас харагдана.
т всвл-

Бүртгэх хуудасны талбаруудыг бөглөн ТСШ-н шаардлагуудыг хавсралтаар 
оруулж хадгална. Хавсралт файл нь JPG, PNG,PDF өргөтгөлтэй байж болно. 
Төслийг цахим системээр дамжуулан зарлах бөгөөд төслийн материалыг цаасаар 
болон цахимаар алинаар нь ч авах боломжтой.

Дурын хоосон хэсэгт дарснаар калсндар алга болно



“Материал хүлээж авах хугацаа” хэсэгт төслийн материал авах хугацааг 
оруулах бөгөөд энэ хугацаанд төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцогч оролцох 
хүсэлт болон төслийн материалаа цахимаар илгээх боломжтой. Уг хугацаа 
дууссанаас хойш төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох, төслийн материал илгээх 
боломжгүй.

“Ялагч шалгаруулах хугацаа”-нд ирүүлсэн төслүүд харагдах зохион 
байгуулах комисс дүгнэж ялагчийг шалгаруулна.

Төсөл сонгон шалгаруулалт явагдах газрын байршлийг газрын зурагт заавал 
тэмдэглэх шаардлагатай. “Аймаг” талбарт өөрийн аймгийг сонгоход газрын зураг 
бүхий хэсэгт тухайн аймгийн байршлыг томруулж харуулах ба “0 "  дүрс бүхий 
шигтгээгээр томруулж байршил дээр чиглүүлэгч хулганаараа нэг удаа дарна.

Газрын фото зургуудыг оруулснаар хэрэглэгчид илүү бодит мэдээлэл хүрэх 
тул дор хаяж 1 зураг оруулна. Буруу оруулсан зургаа устгаад шинээр оруулах 
боломжтой. “Бусад хавсралт файл” хэсэгт холбогдох тушаал, шийдвэрийн хуулбар 
зэргийг хавсарган оруулна.

Youtube дэх еидео 10 M32guc«ShQY

2. Төсөл сонгон шалгаруулалтын оролцогч баталгаажуулах 
Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй хэрэглэгчид системд 

бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллээ оруулж 
системд бүртгүүлсний дараа хураамж төлсөн тухай мэдээллээ оруулж оролцох 
хүсэлт илгээнэ.

Хүсэлт илгээхэд холбогдох эрх бүхий мэргзжилтэнд системийн баруун дээд 
булан байрлах хонх буюу В  дүрс бүхий шигтгээн дээр мэдэгдэл ирнэ. Эрх бүхий 
мэргэжилтэн хонх буюу ЕЗ дүрс бүхий шигтгээнд дээр дарж хураамжаа бүрэн төлсөн



З в вш өөрсвн дүрс бүхий шигтгээн дээр даржбол тухайн хэрэглэгчийн хүсэлтийг 
баталгаажуулна.

Баталгаажуулсны дараа тухайн хэрэглэгч өөрийн төслийн материалаа 
биржийн системд оруулан хадгалах боломжтой болно.

Баталгаажуулах эсвэл татгалзсан талаар тухайн хэрэглэгчид цахим шуудан 
автоматаар илгээгдэнэ.

Мэдзгдэл шалгах

Торол

Х з р э г я э г ч  Д о-лго .радаа

Толбор толсон огмоо 2ГА 7-12-19
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Хэасанa байгаа  бод7 та й л б ар  б и ч и ж  
хадгадна.

Төсөл сонгон шалгаруулалт жагсаалтаас тухайн төслийн засах товчоор 
дэлгэрэнгүй хуудас руу нь орж оролцогчдийн мэдээлэл ирүүлсэн төслүүд зэргийг 
харах боломжтой.

Сайтаар бүртгүүлж оролцох хүсэлт илгээгүй боловч материал ирүүлсэн оролцогчдыг гарар бүртгэх товч



3. Төсөл сонгон шалгаруулалтын оролцогчдийг гараар бүртгэх 
Цаасаар материалаа ирүүлж оролцож байгаа оролцогч бүрийг гараар 

системд бүртгэж өгөх шаардлагатай. Тайланд хэдэн оролцогчтой байснаар тоолох 
тул заавал бүртгэнэ.

Оролцогч шинээр бүртгэх

О в о г  Н э р

бат Сайханаа
Р е ги с т р и й н  д у га а р  Х у р а а м ж  тө л с ө н  о гм о о

Т э м д э гл э л

Хадгалах

4. Төсөл сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн төслийн жагсаалт.
Ирүүлсэн төслүүдийг ажилтан нь төсөл сонгон шалгаруулалтын сүүлийн 

хугацаа дууссаны дараа л татаж авч үзэх боломжтой. Дуусаагүй тохиолдолд татах 
боломжгүй.

'*&я****агж- в>
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5. Төсөл сонгон шалгаруулалтын ялагчыг шалгаруулах 
Ялагчаар шалгаруулах: Зөвхөн ялагчаар шалгарсан нэг л оролцогчийг энэ 

товчоор ялагчаар баталгаажуулна. Шалгаруулалтаас хасах: Шаардлага хангаагүй 
төслийг шалгаруулалтаас хасах бол энэ товчоор хасалт хийнэ.

i кмй Адшй Ыйм У*П 1 ф 0* 8 t Оропмо*'*
i Qilflyytiatt». 1

9
Хмпт■ 1

□ *

6. Төсөл сонгон шалгаруулалтыг хаах
Шалгаруулсан: Төсөл сонгон шалгаруулалт явагдаж дуусаад ялагчийг 

шалгаруулж гэрээ байгуулсан тохиолдолд энэ гэсэн сонголтоор төсөл сонгон 
шалгаруулалтыг хаана.

Хүчингүй болсон: “Төсөл ирээгүй” эсвэл “Шаардлага хангаагүй” шалтгаанаас 
аль нэгийг сонгоно. Дахин төсөл сонгон шалгаруулалт зарлахдаа шинээр бүртгэж



шинэ дугаар аван бүртгэнэ. Хаагдсан бүртгэл хийсэн бол тухайн төсөл сонгон 
шалгаруулалт ны мэдээллүүдийг өөрчлөх боломжгүй болно.

Хаалт

Худалдагдеам Эс т Г эрсам кийт зардаят Тайябар газдзэлэд

Хащгапаж

Төсөл сонгон шалгаруулалтыг хаахаас өмнө бүх бүртгэлүүд үнэн зөв орсон 
эсэхийг шалгаж хаана уу. Хаагдсан төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг 
өөрчлөх боломжгүй

4.4. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ бүртгэх
4.4.1. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээг ГХГЗЗГ 

/хуучин нэрээр/-ын даргын 2011 оны 182 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газар, үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээг цуглуулах, өгөгдлийн сан байгуулах 
заавар, маягт”-ийн дагуу бүртгэнэ.

4.4.2. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ нь Газрын 
биржийн цахим системийн байршлын хэсэгтэй холбогдсон байна.

4.4.3. Системд Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ 
бүртгэхдээ дараах зааврын дагуу бүртгэнэ. Үүнд:

1. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ бүртгэх 
Хайлтын хэсгээс дурын шүүлтүүр ашиглан бүртгэгдсэн өгөгдлөөс хайлт хийх 

боломжтой. Шинэ үнийн мэдээ бүртгэх бол жагсаалтын “Бүртгэх” ногоон товчин 
дээр дарж шинээр бүртгэх хуудас руу шилжинэ. Бүртгэх товч дарахад доорх 
байдлаар хоосон талбарууд бүхий хуудас харагдана.
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Үнийн мэдээ шинээр бүртгэхдээ өгөгдлүүдийг үнэн зөв сонгож оруулах бөгөөд 
газрын байршлийг газрын зурагт заавал тэмдэглэх шаардлагатай. Аймаг талбарыг 
сонгоход газрын зураг тухайн аймгийг заах тул “+” товчоор зургаа илүү томруулж 
байршил дээр чиглүүлэгч хулганаараа нэг удаа дарж байршлыг оруулан хадгална.

■ иеаптиш

Системд бүртгэгдсэн үнийн мэдээг засварлаж болох бөгөөд мэдээллийн эх 
үүсвэрийг заавал сонгоно.
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4.5. Барьцаа бүртгэл
4.5.1. Эзэмшил газрыг шинээр барьцаалах, чөлөөлөх бүртгэл хөтлөх 

ажиллагааг Газрын алба, даамал гүйцэтгэх
4.5.2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хэд хэдэн газрыг нэг дор 

барьцаалах тохиолдолд мөнгөн дүнг нэгж талбар тус бүрээр тооцож тус тусд нь 
бүртгэнэ.

4.5.3. Газрын эрхийн барьцааны бүртгэл нь системийн байршлын 
хэсэгтэй холбогдсон байна.

4.5.4. Системд барьцааны бүртгэл хөтлөхдөө дараах зааврын дагуу 
бүртгэнэ. Үүнд:

1. Барьцаа бүртгэх
Хайлтын хэсгээс дурын шүүлтүүр ашиглан бүртгэгдсэн өгөгдлөөс хайлт хийх 

боломжтой. Шинэ үнийн мэдээ бүртгэх бол жагсаалтын “Бүртгэх” ногоон товчин 
дээр дарж шинээр бүртгэх хуудас руу шилжинэ. Бүртгэх товч дарахад доорх 
байдлаар хоосон талбарууд бүхий хуудас харагдана.
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Шинээр барьцааны бүртгэл хөтлөхдөө өгөгдлүүдийг үнэн зөв сонгож оруулах 
бөгөөд газрын байршлийг газрын зурагт заавал тэмдэглэх шаардлагатай. Аймаг 
талбарыг сонгоход газрын зураг тухайн аймгийг zoom хийх тул Q товчоор зургаа 
илүү томруулж байгаад байршил дээр чиглүүлэгч хулганаараа нэг удаа дарж 
байршлыг оруулан хадгална.
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Системд бүртгэгдсэн барьцааны бүртгэлийг засварлаж болохгүй бөгөөд 
мэдээллийн эх үүсвэрийг заавал сонгоно.
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ТАВ.БУСАД

5.1. Системээс гарахдаа заавал дэлгэцийн баруун дээд булан дахь нэвтрэх 
нэр дээр дарж “Гарах” товчлуурыг дарж гарах

5.2. Өөрийн ашиглаж буй хувийн компьютерт нууц үг хийх хэрэгтэй ба 
компьютерээ орхиж гарахдаа заавал түгжих эсвэл унтрааж байх.

5.3. Интернэт кафе зэрэг олон нийтийн дунд хэрэглэгддэг компьютер болон 
бусад төхөөрөмжөөр газрын биржийн системд холбогдон буртгэл хийхгүй байх.

5.4. Компьютертээ зориулалтын хамгаалалтын програм хангамжуудыг 
суулгах, Firewall-ыг нээлттэй байлгах, компьютерын вирусын эсрэг програмаа 
тогтмол шинэчлэлт хийж байх.

5.5. Хэрэглэгч нэвтрэх нууц үгээ сонгохдоо хувийн тогтмол хэрэглэдэг цахим 
хаяг, мессенжер зэрэг олон нийтийн програмуудад ашигладаг нууц үгээс өөр нууц 
үг сонгох.

5.6. Нууц үгээ задруулж, бусдад өгөхгүй байх.


