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1.1 ÓÄÈÐÄËÀÃÀ ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÒÀËÀÀÐ
Ємнєговü

аймгийн

Улñûн

б¿ртгэлийн

хэлтэñ

нü

УБЕГазрûн

даргûн

2018 онû 07 дугаар ñарûн 20 нû өдрийн Б/07 тоот туøаалаар батлагдñан орон
тоонû дагуу 2019 онд Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн дарга 1, хяналтûн улñûн
байцаагч 1, таñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах бүртгэгч 2, эд хөрөнгийн эрхийн
улñûн бүртгэлийн таñгийн улñûн бүртгэгч 2, иргэний улñûн бүртгэлийн таñгийн
улñûн бүртгэгч 2, хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэгч 1, архивч 2, ахлах нягтлан
бодогч 1, нярав, мэдээллийн технологийн аæилтан 1, Архив, бичиг хэргийн аæилтан
1, гэрээт албан хаагч үйлчлэгч 1, æиæүүр 3, 15 ñумûн 13 улñûн бүртгэгч нийт 32
албан хаагчтайгаар Улñûн б¿ртгэлийн ерєнхий хуулü, Иргэний б¿ртгэлийн тухай
õóóëü, Эд хөрөнгийн эрхийн улñûн бүртгэлийн тухай хуулü, Õóóëèéí ýòãýýäèéí
óëñûí á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëü болон тэдгээртэй нийц¿¿лэн гаргаñан д¿рэм, æурам,
Зөрчлийн тухай хуулü, Зөрчил хянан øийдвэрлэх тухай хуулü, Улñûн б¿ртгэлийн
ерөнхий газар болон орон нутгийн удирдлагааñ єгñєн үүрэг, даалгавар, удирдамæ
чиглэл, туøаал, бодлогûн баримт бичиг, хуулü тогтоомæ, тогтоол øийдвэрийг
хяналтад авч бүртгэлийг хөтлөн хэрэгæилтийг өдөр тутмûн аæил, үйлчилгээнд
бүрэн хэрэгæ¿¿лæ, иргэн, хуулийн этгээдэд эд хєрєнгє ємчлєх эрх, т¿¿нтэй
õîëáîîòîé ýä õºðºíãèйн буñад эрхийн улñûн бүртгэл, иргэний улñûн бүртгэл,
õóóëèéí ýòãýýäèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí үйлчилгээг

орон нутагт эрхлэн зохион

áàéãóóëàõ ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýí Уëñûí á¿ðòãýëèéí ¿éë÷èëãýýã үнэн зөв,
ил тод, түргэн øуурхай, øударга, хариуцлагатай, хүртээмæтэй х¿ргэн ¿йлчиллээ.

МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ.
 2020 онû 01 дүгээр ñарûн 08-нû өдөр аймгийн ГХБХБ-ûн газрûн удирдлага
мэргэæилтэнүүдтэй øинээр мөрдөæ буй хаягûн тогтоолûг хэрхэн хэрэгæүүлэх,
ñумдûн газрûн даамлуудааñ ирүүлæ байгаа газар өмчлөх, эзэмøих, аøиглах
эрхийн нотлох баримтад анхаарах аñуудлûн талаар ойлголтûн зөрүүг арилгаæ
уулзалт зохион байгуулñан.
 2020 онû 01 дүгээр ñарûн 24 ний өдөр УБЕГазрааñ орон нутаг дахü Улñûн
бүртгэлийн хэлтñийн ñумûн улñûн бүртгэгч нарûг “Төрийн æинхэнэ албан хаагчийн
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловñруулах” арга зүйгээр хангахад чиглэñэн онлайн
ñургалтанд хэлтñийн төрийн захиргаанû бүх албан хаагчид оролцñон.
 Заñгийн газрûн “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлûг хангах тухай” 01 албан
даалгаврûг 2020 онд хэрэгæүүлэх аæлûн төлөвлөгөөний хэрэгæилтийг хангах
зорилгоор УБЕГазрааñ зохион байгуулñан онлайн ñургалтанд “Хүүхэд гэр бүлийн
хөгæлийг дэмæих зөвлөл” оролцñон.
 2020 онû 03 дугаар ñарûн 06-нû өдөр УБЕГазрûн ИУБГазрааñ зохион
байгуулæ буй Монгол Улñûн Их Хурлûн ñонгуулийн тухай хуулийг хэрэгæүүлэх
аæлûн хүрээнд Улñûн бүртгэлийн ерөнхий газрûн албан хаагчдад ñонгуулийн тухай
хуулü тогтоомæийг таниулах, зөвлөмæ чиглэл өгөх зорилготой онлайн ñургалтанд
Хяналтûн улñûн байцаагч Д.Наранбилэг, ИУБТаñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах
бүртгэгч Д.Наñантуяа, ИУБТаñгийн улñûн бүртгэгч З.Хаñар, Б.Баяñгалан, Нярав,
Мэдээллийн технологийн аæилтан О.Эрдэнэбат нар хамрагдñан.
 2020 онû 03 дугаар ñарûн 16-нû өдөр Олон улñûн хэрэглэгчийн өдрийг
тохиолдуулан “Зөрчлийн хуулü”-ийн талаар олон нийтийн цахим ñүлæээгээр иргэдэд
мэдээлэл хүргэñэн.


2020 онû 03 дугаар ñарûн 23-нд УБЕГазрûн ЭХЭУБГазрааñ зохион

байгуулæ буй Эд хөрөнгийн эрхийн улñûн бүртгэл хөтлөхөд гарч буй нийтлэг алдаа,
зарим ñиñтемийн боловñруулалтанд анхаарах аñуудлуудûн талаар зөвлөмæ, чиглэл
өгөх, зөрчлөөñ урüдчилан ñэргийлэх зорилготой онлайн ñургалтанд Хяналтûн
улñûн байцаагч Д.Наранбилэг, ЭХЭУБТаñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах бүртгэгч
Б.Азæаргал, ЭХЭУБТаñгийн улñûн бүртгэгч М.Оюун-Эрдэнэ, Т.Нямñамбуу, архивч
А.Цэцэгдэлгэр нар хамрагдñан.


2020 онû 04 дүгээр ñарûн 15, 16 нû өдрүүдэд Улñûн бүртгэлийн дотоод

үйл аæиллагааг øуурхай, нэгдñэн удирдлагаар хангах, цаг үеийн нөхцөл байдлûн
талаар ñанал, мэдээлэл ñолилцох, орон нутаг дахü газар, хэлтñийн удирдлагуудад
үүрэг, чиглэл, зөвлөмæ өгөхөд чиглэñэн Улñûн бүртгэлийн байгууллагûн удирдах
аæилтнû ñургалтанд хэлтñийн дарга Ч.Энхмөнх, Хяналтûн улñûн байцаагч

Д.Наранбилэг, ИУБТаñгийн дарга бөгөөөд улñûн ахлах бүртгэгч Д.Наñантуяа,
ЭХЭУБТаñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах бүртгэгч Б.Азæаргал, Хуулийн этгээдийн
улñûн бүртгэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Долæинñүрэн, Мэдээллийн
технологийн аæилтан О.Эрдэнэбат нар оролцоæ мэдээлэл ñолилцñон.


2020 онû 04 дүгээр ñарûн 17 нû өдөр УБЕГазар болон орон нутаг дахü

газар, хэлтñийн албан хаагчдûг мэргэøүүлэх, байгууллагûн архив, албан хэрэг
хөтлөлтийн үйл аæиллагаанд мөрдөгдөæ буй эрх зүйн актуудûг хэрэгæүүлэхэд
анхаарах зөвлөмæ, чиглэл өгөх зорилготой онлайн ñургалтанд Архив, бичиг хэргийн
аæилтан Ч.Пүрэвдавга хамрагдаæ мэдээлэл авч аæиллаñан.


2020 онû 04 дүгээр ñарûн 22 нû өдөр “Иргэний улñûн бүртгэлийн

ñиñтем”-ийн нэвтрүүлэлтийн төлөвлөгөөг танилцуулах, иргэний улñûн бүртгэлийн
ñиñтемийн турøилтûг хэрхэн гүйцэтгэх тухай танилцуулга зөвлөмæ, иргэний улñûн
бүртгэлийн зарим бүртгэл хөтлөлтөнд анхаарах аñуудлûн талаар зөвлөмæ өгөх
онлайн ñургалтанд хэлтñийн дарга Ч.Энхмөнх , ИУБТаñгийн албан хаагчид бүрэн
хамрагдñан.


2020 онû 04 дүгээр ñарûн 30 ний өдөр УБЕГазрûн ñургалтûн

төлөвлөгөөний дагуу Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэгч нарт зориулñан онлайн
ñургалтанд Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэгчийн албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч Б.Долæинñүрэн, хэлтñийн дарга Ч.Энхмөнх нар хамрагдñан.


2020 онû 05 дугаар ñарûн 06-08 нû өдрүүдэд 2020 онû гүйцэтгэлийн

төлөвлөгөөг хэрэгæүүлэх аæлûн хүрээнд Улñûн байцаагчийг мэргэæил, арга зүйн
удирдлагаар хангаæ, үйл аæиллагаанд нü хяналт тавих, тэдгээрийн эрх зүйн
мэдлэгийг дээøлүүлэх, бүртгэлийн үйл аæиллагаанд тавих хяналтûн чиг үүргийг
хэрэгæүүлэхэд øаардлагатай мэдлэг өгөх онлайн ñургалтанд Хяналтûн улñûн
байцаагч Д.Наранбилэг бүрэн хамрагдñан.


2020 онû 05 дугаар ñарûн 15 нû өдөр Монгол Улñûн Их Хурлûн

ñонгуулийн тухай хуулийг хэрэгæүүлэх аæлûн хүрээнд орон нутаг дахü Улñûн
бүртгэлийн байгууллагûн итгэмæлэгдñэн аæилтанг хуулü эрх зүйн мэдээллээр
хангах,

тэдэнтэй

гэрээ

байгуулахад

анхаарах

аñуудлаар

харъяа

нэгæийн

удирдлагуудад чиглэл зөвлөмæ өгөх онлайн ñургалтанд Хэлтñийн дарга Ч.Энхмөнх,
Хяналтûн улñûн байцаагч Д.Наранбилэг, ИУБТаñгийн албан хаагчид, Даланзадгад
ñумûн улñûн бүртгэгч С.Ариунñайхан, ЭХЭУБТаñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах
бүртгэгч Б.Азæаргал нар хамрагдñан.

УБЕГазрûн дэд даргûн баталñан ñургалтûн хөтөлбөрийн дагуу Өмнөговü



аймгийн УБХэлтэñ нü 2020 онû 05 дугаар ñарûн 18 нû өдөр УИХ-ûн 11-р тойргийн
61 хэñэгт аæиллах 70 итгэмæлэгдñэн аæилтан, 4 албан хаагчдад хуулü эрх зүйн
ñургалтûг танхимаар болон цахимаар зохион байгуулñан.
2020 онû 05 дугаар ñарûн 20 нû өдөр Наñан турøийн боловñролûн



төвөөñ “Угийн бичиг хөтлөх” хэрэгцээ, øаардлага, хөтлөх аргачлалûн талаар
ñургалт авч хэлтñийн албан хаагчид бүрэн хамрагдñан.
2020 онû 05 дугаар ñарûн 26 нû өдөр УБЕГазрûн 2020 онû ñургалтûн



төлөвлөгөөний хэрэгæилтийг хангах, албан хаагчдад гэмт хэргээñ урüдчилан
ñэргийлэх, ñоён гэгээрүүлэх, гэмт хэрэг гарахад нөлөөлñөн øалтгаан нөхцлийг
арилгахад øаардлагатай мэдээ, мэдээлэл өгөх зорилготой онлайн ñургалтанд
Хяналтûн улñûн байцаагч Д.Наранбилэг, ИУБТаñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах
бүртгэгч

Д.Наñантуяа,

ЭХЭУБТаñгийн

дарга

бөгөөд

улñûн

ахлах

бүртгэгч

Б.Азæаргал нар хамрагдñан.
ЦАГ ҮЕИЙН АЖИЛ


2020 онû 03 дугаар ñарûн 11 ний өдөр Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн

"Үйлдвэрчиний эвлэлийн хороо" 33 албан хаагчдад амнû хаалт, дархалаа дэмæих
Vitagripp витамин, Салимон бэлдмэл өгч, вируñээñ урüдчилан ñэргийлэх арга
хэмæээ авñан. Албан хаагчдûг халдварааñ урüдчилан ñэргийлэх үүднээñ хэлтñийн
ҮЭвлэлийн хороонооñ 958 000 төгрөгөөр 2 удаа амнû хаалт, витамин, ариутгалûн
материалаар хангаæ аæиллаñан.


2020 онû 03 дугаар ñарûн 16 нû өдөр “Олон улñûн хэрэглэгчдийн эрхийг

хамгаалах өдөр”-ийг угтан улñûн бүртгэлийн үйлчилгээний цаг үеийн мэдээ,
мэдээллийг олон нийтийн ñүлæээгээр иргэдэд хүргэæ аæиллаñан.


Шинэ

төрлийн

коронавируñээñ

урüдчилан

ñэргийлэх

зорилгоор

үйлчилгээний танхимд 2 метрийн зайнааñ үйлчлүүлэх тэмдэг тэмдэглэгээг нааæ
иргэдэд мэдээлэл өгч аæиллаæ байна.


Үйлчилгээний танхимд Эд хөрөнгийн эрхийн улñûн бүртгэгч, Хуулийн

этгээдийн улñûн бүртгэгч, Иргэний улñûн бүртгэлчийн үйлчилгээний цонхонд иргэд
үйлчилгээ

авах

дугаар

бүхий

øилэн

ñав

байрøуулæ,

øалан

дээр

!!!COVID 19 !!! 1-2 метр зай барü гэñэн 10 тэмдэглэгээг нааæ, иргэдэд зохих ёñнû

øаардлага тавüæ, албан хаагчид болон иргэдийг мэдээллээр тогтмол ханган
аæиллаæ байна.


2020.04.03 нû өдөр аймгийн ЭМГазрûн Зоонозûн өвчин ñудлалûн төвөөр

хэлтñийн 1134 м.кв талбайд ариутлгал хийлгэæ аæиллаñан.
АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ,
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АЖИЛ:
 2020 онû 01 дүгээр ñарûн 09 ний өдөр Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн дарга
Ч.Энхмөнх Монгол Улñûн Их Хурлûн ñонгуулийн тухай хуулийн 25.1 дэх заалт:
Иргэний øилæилт хөдөлгөөнийг ñонгуулийн æилийн 2020 онû 02 дугаар ñарûн 01ний өдрөөñ түр зогñоох тухай мэдээллийг орон нутгийн телевизээр дамæуулан
иргэдэд мэдээлэл хүргэñэн.
 Шинэ төрлийн коронавируñээñ урüдчилан ñэргийлэх зорилгоор Төрийн
байгууллагûн алба хаагчдûг 24 цагийн поñтод гаргаæ өндөрæүүлñэн бэлэн байдалд
аæиллаæ байна. Улñûн бүртгэлийн “Иргэний бүртгэлийн мэргэæлийн анги” 2020 онû
03 дугаар ñарûн 03 дугаар ñарûн 13 ний өдрийн 18.00 цагааñ 14 ний өдрийн 18.00
цагийн хооронд Ханхонгор ñумûн поñтонд гарч дараагийн байгууллагад хүлээлгэн
өгч аæиллаñан.
 ЭМЯам болон аймгийн Эрүүл мэндийн газрааñ цаг тухай бүр ирүүлæ байгаа
заавар, зөвлөмæийг тухай бүр хэрэгæүүлэн аæиллаæ, аæилчид, албан хаагчид,
үйлчлүүлэгчид мэдээ, мэдээлэл түгээæ, ариутгах бодиñ, халдваргүйæүүлэлтийн арга
хэмæээг øаардлага түвøинд авч аæиллаæ байна.
 Улñûн бүртгэлийн багц хуулиуд хэрэгæиæ эхэлñэнтэй холбогдуулан “Эрх
зүйч” мэргэæилгүй албан хаагчдûг “Эрх зүйч мэргэæитэй болгох зорилгоор 2018 онû
02 дугаар ñарûн 05 нû өдөр Шихихутуг их ñургуултай хамтран аæиллах гэрээ
байгуулан аæиллаñан. Аймгийн Заñаг даргûн 2016-2020 онд хөгæүүлэх “Бид
хамтдаа хөтөлбөр”-ийн 152 дахü заалтûн хүрээнд “Чадварлаг албан хаагчЧанартай гүйцэтгэл” зорилтûг хэрэгæүүлэх зорилгоор аймгийн Заñаг даргад
хэлтñийн “Эрх зүйч” мэргэæлээр ñуралцаæ байгаа 12 албан хаагчдûн ñургалтûн
төлбөрт дэмæлэг үзүүлэх аñуудлûг ñудлаæ дэмæлэг үзүүлэх хүñэлт хүргүүлэн
øийдвэрлүүлæ албан хаагч бүрт 3000000 /гурван ñая/ төгрөгний дэмæлэг авч нийт
36000000 /гучин зургаан ñая/ төгрөгийг øийдвэрлүүлæ 2020 онû 05 дугаар ñарûн

29 ний өдөр 14 албан хаагч “Эрх зүйч” мэргэæлийн баклаврûн диплом, ромбоо
гардан авñан.
 Аймгийн Заñаг даргûн 2016-2020 онд хөгæүүлэх “Бид хамтдаа хөтөлбөр”-ийн
153 дахü заалтûн хүрээнд Төрийн албан хаагчдûн нийгмийн баталгааг хангах,
туñламæ, дэмæлэг үзүүлэх аñуудлûн хүрээнд Эд хөрөнгийн эрхийн улñûн
бүртгэлийн таñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах бүртгэгч Б.Азæаргал, Хуулийн
этгээдийн улñûн бүртгэгч М.Энхтогтох нарт орон ñууцнû зээлд дэмæлэг үзүүлэх
тухай аймгийн Заñаг даргад хүñэлт хүргүүлñний дагуу туñ бүрд 5000000 /таван ñая/
төгрөгний дэмæлэг авñан.
 Аймгийн Заñаг даргûн 2016-2020 онд хөгæүүлэх “Бид хамтдаа хөтөлбөр”-ийн
158 дахü заалтûн хүрээнд "Зөгийн үүр" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Тайванü улñûн
Нанхуа

их ñургуулийн Төрийн удирдлагûн магиñтрûн

тэтгэлэгт ñургалтûн

øалгалтанд Даланзадгад ñумûн улñûн бүртгэгч Б.Долæинñүрэн тэнцэæ Тайванü
улñад 2 æил ñуралцаæ төгñөæ ирээд Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэгчийн албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр аæиллаæ байна.
 Аймгийн Заñаг даргûн 2016-2020 онд хөгæүүлэх “Бид хамтдаа хөтөлбөр”-ийн
159 дэх заалтûн хүрээнд 2020 онд Аймгийн Заñаг даргûн 2020 онû 03 дугаар ñарûн
20 нû өдрийн А/264 дугаар захирамæаар Хэлтñийн барилгûн дээврийн заñварûн
аæлûг “Хөрхдөр хан” ХХКомпаниар 31000006 /гучин нэгэн ñая зургаа/ төгрөгний
аæлûг хийлгэæ 2020 онû 04 дүгээр ñарûн 14-ний өдөр бүрэн дууñгаæ комиññт
хүлээлгэæ өгч аæиллаñан.
БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТАЛААР:
Өмнөговü аймгийн Улñûн бүртгэлийн хэлтэñ нü Хэлтñийн дарга 1, Таñгийн
дарга бөгөөд улñûн ахлах бүртгэгч 2, Хяналтûн улñûн байцаагч 1, Улñûн бүртгэгч
19, Ахлах нягтлан бодогч 1, Архивч 2, Нярав, мэдээллийн технологийн аæилтан 1,
Архив, бичиг хэргийн аæилтан 1, үйлчлэгч 1 /гэрээт албан хаагч/, æиæүүр 3 /гэрээт
албан хаагч/, нийт 32 албан хаагчтайгаар үйл аæиллагаа явуулæ байна.
 Хэлтñийн даргûн 2020 онû 02 дугаар ñарûн 03 нû өдрийн Б/01 тоот
туøаалаар хэлтñийн Архив, бичиг хэргийн аæилтнû албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгчээр Б.Долæинñүрэнг томилñон.
 Хэлтñийн даргûн 2020 онû 02 дугаар ñарûн 18 нû өдрийн Б/02 тоот
туøаалаар ахлах нягтлан бодогч С.Батхүүг үүрэгт аæлааñ чөлөөлæ, 2020 онû 02

дугаар ñарûн 21 ний өдөр М.Заяаг турøилтûн 6 ñарûн хугацаагаар Ахлах нягтлан
бодогчоор Б/03 дугаар туøаалаар томилñон.
 Хэлтñийн даргûн 2020 онû 03 дугаар ñарûн 09 ний өдрийн Б/04 дугаар
туøаалаар Архив, бичиг хэргийн аæилтнû албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Б.Долæинñүрэнг үүрэгт аæлааñ нü чөлөөлæ, Ч.Пүрэвдавгûн хүүхэд аñрах чөлөөг
дууñгавар болгоæ Б/05 дугаар туøаалаар Архив, бичиг хэргийн үүрэгт аæилд
томилñон.
 Хэлтñийн даргûн 2020 онû 04 дүгээр ñарûн 01 ний өдрийн Б/06 дугаар
туøаалаар

ЭХЭУБТаñгийн

архивчийн

үүргийг

албан

түр

орлон

гүйцэтгэгч

А.Цэцэгдэлгэрийг үүрэгт аæлааñ нü чөлөөлæ, А.Цэцэгæаргалûн хүүхэд аñрах чөлөөг
дууñгавар болгоæ Б/07 дугаар туøаалаар Архивчийн үүрэгт аæилд томилñон.
 Хэлтñийн даргûн 2020 онû 04 дүгээр ñарûн 01 ний өдрийн Б/08 дугаар
туøаалаар

ИУБТаñгийн

архивч

Т.Хандñүрэнд

хүүхэд

аñрах

чөлөө

олгоæ,

А.Цэцэгдэлгэрийг Б/09 дүгээр туøаалаар ИУБТаñгийн архивчийн албан үүргийг түр
орлон гүйцэтгэгчээр томилñон.
 Хэлтñийн даргûн 2020 онû 05 дугаар ñарûн 15 нû өдрийн Б/10 дугаар
туøаалаар Ахлах нягтлан бодогч М.Заяаг үүрэгт аæлааñ нü чөлөөлæ, С.Батхүүг
Б/11 дүгээр туøаалаар Ахлах нягтлан бодогчийн үүрэгт аæилд томилñон.
ÒÀÉËÀÍ ÌÝÄÝÝ, ÀËÁÀÍ ÁÈ×ÃÈÉÍ ÒÀËÀÀÐ:
2020 онû эхний хагаñ æилийн байдлаар Улñûн бүртгэлийн хэлтэñт 280 àëáàí
áè÷èã èðñýíèéã çîõèõ æóðìûí äàãóó á¿ðòãýí àâ÷ õîëáîãäîõ àæèëòíóóäàä øèëæ¿¿ëýí
áèåëýлтэнд хяналт тавüæ аæиллалаа. 556 хариутай албан бичиг ирñнээñ хариуг
тухай

б¿рт

нü

øийдвэрл¿¿лэн

холбогдох

байгууллага,

албан

туøаалтанд

х¿рг¿¿лñэн. Ìºí òàéëàíãèéí õóãàöààíä 309 àëáàí áè÷èã çîõèõ ñòàíäàðò, æóðìûí
дагуу боловñруулан холбогдох албан байгууллага, иргэдэд х¿ргэæ аæиллаа.
Улñûн бүртгэлийн хэлтэñт 2020 онû эхний хагаñ æилийн байдлаар иргэдээñ
нийт 23 өргөдөл, гомдол, ñанал, хүñэлт ирñэнээñ 22 өргөдөлийг øийдвэрлэн
холбогдох албан туøаалтан, иргэдэд хариуг хүргүүлэæ, 1 өргөдөл гомдол, ñанал
хүñэлтийг холбогдох байгууллагуудад øилæүүлэн øийдвэрлэлтэнд хяналт тавüæ,
холбогдох газарт цаг тухай бүр хүргүүлэн аæиллаñан.

1. ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
2. Òºñâèéí çàðöóóëàëò : 2019 онû 3 дугаар улирлûн ñанхүүгийн тайланг
хуулийн хугацаанд УБЕГазрûн Санхүү, төлөвлөлтийн газарт хүргүүлэн аæиллаñан.
Өмнөговü

аймгийн

Улñûн

бүртгэлийн

хэлтñийн

нягтлан

бодогч

Төñвийн

гүйцэтгэлийн ñарûн мэдээг ñар бүр холбогдох тодруулгûн хамт Улñûн бүртгэлийн
ерөнхий газрûн Санхүү, төлөвлөлтийн газарт хугацаанд нü хүргүүлэн аæиллана.
2019 онû æилийн үйлчилгээний орлогûн төлөвлөгөө 180 000 000 /Нэг зуун наян
ñая/ төгрөг. Үүнээñ 2019 онû æилийн эцñийн байдлаар 206 983 878
зургаан ñая еñөн зуун наян гурван

/хоёр зуун

мянга найман зуун далан найм/ төгрөг

төвлөрүүлэн аæиллаæ байна.
2019 онû 01 дүгээр ñарûн 25 ний өдөр 2018 онû æилийн эцñийн ñанхүүгийн
тайланг Аймгийн Төрийн аудитаар øалгуулæ “Зөрчилгүй” дүгнэлт авñан.
Шилэн данñнû тухай хуулийн хэрэгæилтийг хангаæ Өмнөговü аймгийн Улñûн
бүртгэлийн хэлтñийн ñанхүүгийн мэдээллийг ñар бүрийн 8-нû өдрийн дотор
14 үзүүлэлтээр бүрэн гаргаæ байрøуулан, 3 дугаар улирлûн тайланг илгээñэн.
3. ¯éë÷èëãýýíèé õóðààìæ, ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî: Èðãýíèé á¿ðòãýëèéí
¿йлчилгээний хураамæ 210000089483 тоот данñанд,

эд хөрөнгийн үйлчилгээний

хураамæ 210000093088 тоот данñанд, цахим үнэмлэхний үнэ 210000258471 тоот
данñанд туñ туñ туøаалган Ємнєговü аймгийн Тєрийн ñангийн 100110012008 òîîò
äàíñàíä òºâëºð¿¿ëýí, óëìààð ñàð á¿ðèéí 25-íû äîòîð Óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýí
àæèëëàæ áàéíà.
Áàðàà

ìàòåðèàë,

¿íäñýí

õºðºíãº:

Èðãýíèé

á¿ðòãýëèéí

21

òºðºë,

Ýä õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí 3 òºðºë, Õóóëèéí ýòãýýäèéí 3 íèéò 27 òºðëèéí ¿íýò öààñ
аøиглагдаæ байгааг УБЕГазрааñ хєрєнгийн ñанх¿¿æилтээр авч нөөцийг бүрэн
ханган аæиллаæ áàéíà.

2. ÈÐÃÝÍÈÉ УЛСЫН Á¯ÐÒÃÝË
НЭГ. БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХАНГАХ
Тайлангийн хугацаанд Улñûн бүртгэлийн хэлтэñ нü иргэний улñûн бүртгэлийн
чиглэлээр хийæ гүйцэтгэñэн аæлûн талаарх тоон мэдээг ñар бүр нэгтгэн гаргаæ
Улñûн бүртгэлийн ерөнхий газрûн Иргэний бүртгэлийн газарт тогтмол хүргүүлæ
аæиллаа.
Сумдûн улñûн бүртгэгч нарûн ñарûн мэдээ, тайланг цаг хугацаанд нü үнэн
зөв гаргаæ байх, улñûн бүртгэлийн мэдээллийн ñанд региñтрийн дугаар буруу,
овог, нэр, үñгийн зөрүүтэй иргэдийн зөрчлийг тухай бүр арилгаæ дууñгах чиглэл
өгч аæиллаæ байна. Тухайлбал:


2020 онû нэгдүгээр улирлûн байдлаар 1 иргэний региñтрийн дугаарûг
ñолüæ

ИУБ-25 маягтаар зөрчлийг арилгаñан.



Гэрлэлийн бүртгэлийн мэдээлэл ороогүй 8 иргэний ИУБ-15



Наñ баралтûн бүртгэлийн мэдээлэл ороогүй 2 иргэний ИУБ-18 маягтûг
туñ туñ нөхөн бичиæ мэдээллийн ñанд оруулñан.



Мэдээллийн ñанд үñгийн алдаатай болон мэдээлэл буруу орñон 50
иргэний мэдээллийн алдааг заñуулахаар тухай бүр нü Иргэний улñûн
бүртгэлийн газарт

албан бичэг,

нотлох баримтûн хамт хүргүүлæ

зөрчлийг арилгаñан.
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээнд гарч байгаа зөрчлийн дийлэнх нü 1988
онооñ хойø төрñөн иргэдийн төрөлтийн мэдээлэлд эцэг, эхийн мэдээлэл үндñэн
мэдээллийн ñанд туñгагдаагүй зэрэг зөрчлүүд эзэлæ байна.

Өмнөговü

аймгийн

Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн Иргэний улñûн бүртгэлийн таñаг 2019 онû 12 дугаар
ñарûн 25-нû өдрөөñ 2020 онû 03 дугаар ñарûн 25 –нû өдрийг хүртлэх хугацаанд
дараах аæлûг хийæ гүйцэтгэñэн. Үүнд:
1. Иргэний улñûн бүртгэлийн газрааñ ирүүлñэн чиглэлийн дагуу 01 дүгээр ñарûн
02 нû өдрөөñ 15 нû өдрүүдэд 1 хаягт 10-ааñ дээø тоонû иргэн орøин ñуух
бүртгэлтэй 77 хаягийн 1028 иргэний мэдээллийг нягтлан øалгаæ тайланг
ИУБГазарт хүргүүлæ аæиллаñан.
2. Иргэний заñаг захиргаанû нэг нэгæээñ нөгөө нэгæид øилæин ñуурüøих
хөдөлгөөнийг ээлæит ñонгуулийн æилийн 02 дугаар ñарûн 01 ний өдрөөñ

эхлэн түр зогñооæ холбогдох арга хэмæээг авч тайланг ИУБГазарт
хүргүүлñэн.
3. Өмнөговü аймгийн 15 ñумûн ИТХурлûн Тэргүүлэгчдийн Хурлûн ñонгуулийн
хэñэг байгуулæ, нутаг дэвñгэр, төвийг батлах тухай тогтоолûг хуулийн
хугацаанд хүлээн авч уг тогтоолûг үндэñлэн 59 багийн 61 хэñгийн мэдээллийг
цахим ñанд бүртгэñэн.
Иргэний улñûн бүртгэлийн үйл аæиллагааг иргэдэд ñурталчилах, ил тод
нээлттэй байдлûг хангах зорилгоор хэлтñийн мэдээллийн ñамбарт иргэний гэр
бүлийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийг ñар бүр øинэчилæ байрøуулæ, хэлтñийн
вэб www.ubh.om.gov.mn ñайтад ñар бүрийн бүртгэлийн тоон мэдээллийг графикаар
тухай бүр оруулñан.
ХОЁР. ИРГЭНИЙ ГЭР БҮЛИЙН БҮРТГЭЛ, ШИЛЖИЛТ
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТАЛААР
Иргэний улñûн

бүртгэлийн үйл аæиллагааг явуулахдаа гэр бүлийн тухай

болон иргэний улñûн бүртгэлийн тухай хуулü буñад хуулü эрх зүйн баримт
бичгүүдийг мөрдлөг болгон хэрэгæүүлæ аæиллаа. Тайлангийн хугацаанд ñумдааñ
ирүүлñэн иргэний гэр бүлийн бүртгэлийн үндñэн ИУБ маягт, øилæилт хөдөлгөөний
ИУБ-22 маягтûг хүлээн авч ñүлæээнд øалган бичилтийн болон техникийн алдааг
цаг тухайд нü залруулан заñуулæ ñарûн мэдээнд туñган баталгааæуулæ ñүлæээнд
øивæ оруулах аæлûг хийæ гүйцэтгэлээ. Үүнд :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Төрñний – 342
Үрчилñний –5
Овог, нэр өөрчилñний – 20
Эцэг тогтооñнû– 14
Гэрлэñний – 84
Гэрлэлт дууñгавар болñнû – 13
Наñ барñнû -65
Аймаг дотрох øилæилт хөдөлгөөн –824
Буñад аймаг хотооñ øилæин ирñэн – 357 туñ туñ бүртгэгдñэн байна.

2019 оны 1-р улиралд бүртгэгдсэн иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийг
2020 оны 1-р улиралд бүртгэсэн бүртгэлтэй харьцуулсан үзүүлэлт
Гэрлэлт
Овог нэр
Эцэг
Гэрлэлт
Наñ
Он Төрñний Гэрлэñ дууñгавар Үрчилñ
ний
ний өөрчилñний тогтооñнû ñэргээñний барñнû
болñнû
2019
онû 1-р
улирал
2020
онû 1-р
улирал
Өñөлт
бууралт

394

64

25

3

15

5

-

90

342

84

13

5

20

14

65

-52

20

-12

2

5

9

-25

2019 оны 1-р улиралд бүртгэгдсэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг
2020 оны 1-р улиралд бүртгэгдсэнтэй харьцуулсан үзүүлэлт
Буñад аймаг хотооñ
Он
Аймаг дотор øилæин ирñэн
øилæин ирñэн
2019 онû 1-р улирал
286
375
2020 онû онû 1-р улирал
357
824
Өñөлт бууралт
71
449
ГУРАВ. ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ОЛГОЛТЫН ТАЛААР
2020 онû 1-р улиралд 242 иргэнд øинээр гадаад паñпорт олгох хүñлэтийн хүлээн
авч , Монгол-Хятадûн хил орчмûн нутагт зорчих нэг удаагийн үнэмлэх 2, олон
удаагийн үнэмлэх 28 туñ туñ олгоæ, нийт 272 иргэнийг гадаадад зорчих эрхийн
бүртгэлд бүртгэñэн.

2019 оны 1-р улиралд гадаад паспорт, хил орчмын нэг болон олон удаагийн
үнэмлэх олголтын байдлыг 2020 оны 1-р улирлын олголтын байдалтай
харьцуулсан үзүүлэлт
Хил зорчих олон
Хил зорчих нэг
Гадаад паñпорт
Он
удаагийн ¿нэмлэх
øинээр
удаагийн үнэмлэх
2019 онû1-р
улирал
2020 онû 1-р
улирал
Өñөлт бууралт

375
242
-133

91

10

28

2

-63

-8

ДӨРӨВ. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ОЛГОЛТ, АРХИВЫН САНГИЙН
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТАЛААР
2020 онû 1-р улирлûн байдлаар нийт 636 иргэний цахим үнэмлэх хүлээн авч
иргэдийн гар дээр нийт 356 иргэний цахим үнэмлэх олгогдоод байна.
Онлайн бүртгэлийн ñанд гэрлэлтийн бүртгэлийн мэдээлэл ороогүй 8 иргэний
ХААТР-15, наñ баралтûн бүртгэлийн мэдээлэл ороогүй 2 иргэний ХААТР-18 маягтûг
туñ туñ нөхөн мэдээллийн ñанд туñгаñан. Региñтрийн дугаарûг он зөрүүлæ олгоñон 1
иргэний эмнэлгийн байгууллагûн тодорхойлолт, холбогдох бичиг баримтûг үндэñлэн
ХААТР-25 маягт бичиæ мэдээллийг заñварлаæ зөрчлийг арилгаñан.
Архивийн ñангааñ 120 иргэний хувийн хэрэг татан авч øалгаñнааñ зөрчилтэй
иргэний

мэдээллийг цаг тухайд нü Иргэний бүртгэлийн газарт албан тоот хүргүүлæ

зөрчлийг арилган буцаан байрлуулñан байна..
ТАВ. АРХИВААС ЛАВЛАГАА ОЛГОЛТ
Иргэний улñûн бүртгэлийн архивûн ñангийн баяæилтанд орñон ИУБ маягтûн тоон
мэдээллийг ñар бүр тогтмол гарган иргэний баримтûн төв архивт хүргүүлñэн.
Иргэн , албан байгууллага, хуулü хяналтûн байгууллагааñ ирүүлñэн хүñэлтийн
дагуу 555 лавлагаа гаргаñнааñ иргэнд 519, албан байгууллагад 36 туñ туñ олгоñон
байна.
ИУБ-11 342, ИУБ-12 5, ИУБ-13 20, ИУБ-14 14, ИУБ-15 84, ИУБ-16 13, ИУБ-18 65,
ИУБ-22 784, ИУБ 31-444, ИУБ-21 356, нийт 2127 маягт архивт байрлуулæ, архивийн
баяæилтûг цаг тухайд нü бүрэн хийæ аæиллаñан.
Иргэний улñûн бүртгэлийн чиглэлээр давхардñан тоогоор 4000 иргэнд улñûн
бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлñэн байна.

3. ÝÄ ÕӨÐӨÍÃÈÉÍ ÝÐÕÈÉÍ ÓËÑÛÍ Á¯ÐÒÃÝË
Нэг. Эä õºðºíгийí эðõийí улсыí бүðтгэлийí үйл ажиллагааíы боäлого
төлөвлөлтийí õүðээíä
2020 онû нэгдүгээр улиралд эд хєрєнгийн эрхийн б¿ртгэлийн ¿йл
аæиллагаандаа Монгол улñûн “Иргэний хуулü”, “Улñûн б¿ртгэлийн ерєнхий хуулü”,
“Эд хөрөнгийн эрхийн улñûн б¿ртгэлийн тухай хуулü”, “Монгол улñûн иргэнд газар
ємчл¿¿лэх тухай хуулü” болон холбогдох буñад хуулü, Улñûн бүртгэлийн ерєнхий
ãàçðààñ ãàðãàñàí øинээр мєрдєгдєæ байгаа д¿рэм, æурмûг мєрдлєг болгон газар,
хэлтñийн даргааñ өгñөн удирдамæ чиглэлийн дагуу аæиллалаа.
Эд хєрєнгийн эрхийн улñûн б¿ртгэлийн ñарûн мэдээг Улñûн б¿ртгэлийн
ерєнхий газрûн Эд хєрєнгийн эрхийн б¿ртгэлийн газарт хуулийн хугацаанд
õ¿ðã¿¿ëýí газар, хэлтñийн дарга, холбогдох албан туøаалтнуудûг эд хєрєнгийн
эрхийн б¿ртгэлийн холбогдох мэдээ, мэдээллээр хангаæ аæиллаñан.
2020 онû 1 дүгээр ñард аймгийн ГХБХБ-ûн газрûн удирдлага
мэргэæилтэнүүдтэй øинээр мөрдөæ буй хаягûн тогтоолûг хэрхэн хэрэгæүүлэх,
ñумдûн газрûн даамлуудааñ ирүүлæ байгаа газар өмчлөх, эзэмøих, аøиглах
эрхийн нотлох баримтад анхаарах аñуудлûн талаар ойлголтûн зөрүүг арилгаæ
уулзалт зохион байгуулñан.
2020 онû 1 дүгээр улирлûн байдлаар Улñûн бүртгэлийн Ерөнхий хуулийн 9.11д зааñан дундûн мэдээллийн ñанд Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн
28 дахü хэñэгт зааñан нотлох баримтûг үндэñлэн иргэн хуулийн этгээдийн газар
эзэмøиæ, аøиглах эрхийн нийт 819 хүñэлтийг баталгааæуулан дугаар олгоæ
гэрчилгээ бичигдñэн 178 бүртгэлд хувийн хэрэг нээæ архивт байрøуулñан.
УБЕГ-ûн Хяналтûн улñûн байцаагчийн 2020.02.17-нû өдрийн 25 тоот албан
øаардлага, ЭХЭУБ-ûн газрûн 2020.02.28-нû өдрийн 7/1960 тоот чиглэлийн дагуу
цахим мэдээллийн ñанд нэгæ талбарûн дугааргүй бүртгэгдñэн 114 бүртгэл, Эд
хөрөнгийн төрөл, үйлчилгээний төрөл буруу ñонгоæ бүртгэñэн 27 бүртгэлийг нягтлан
øалгаæ хяналтûн улñûн байцаагчийн 2020/001215, 2020/001214 тоот дүгнэлтүүд
гаргуулан УБЕГ-ûн ЭХЭУБ-ûн газарт хүргүүлñэн.
2020 онû нэгдүгээр улирлûн байдлаар 2000 гаруй иргэн, хуулийн этгээдэд эд
õºðºнгє ємчлєх, эзэмøих, аøиглах эрх т¿¿нтэй холбоотой буñад эрхийн улñûн
á¿ðòãýëèéí ¿éë÷èëãýý үзүүлæ, мэдээлэл зөвлөгөө өгч аæиллалаа.
Сумдûн улñûн бүртгэгч нарааñ анхнû бүртгэлийн 46 мэдүүлэг хүлээн авч
гэрчилгээг ñумдûн бүртгэгч нараар дамæуулан иргэдийн гарт хүргэñэн.
Хоёð. Эä õºðºíгº ºì÷лºõ, эçэìøиõ, аøиглаõ эðõийг
á¿ðòãýæ áàòàëãààæóóëàõ
2020 онû 1 дүгээр улиралд иргэн, хуулийн этгээдээñ үл хөдлөх хөрөнгөтэй
холбоотой бүртгэлийн мэдүүлэг 680, газар өмчлөх эрхтэй холбоотой бүртгэлийн
мэдүүлэг 912 нийт 1592 ìýä¿¿ëýã õ¿ëýýí àâ÷ õÿíàí, õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí
дагуу эд хєрєнгє ємчлєх, эзэмøих, аøиглах эрхийн улñûн б¿ртгэлийн ¿éë÷èëãýý
үзүүлñэн байна. Эд хєрєнгийн эрхийн улñûн б¿ртгэлийн ¿йл аæиллагааг хуулüд

íèéö¿¿ëýí õºíãºí øóóðõàé ÿâóóëàõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé
æурам, заавар, зєвлємæ болон “Улñûн б¿ртгэлийн ерєнхий хуулü”, “Эд хєрєнгийн
эрхийн улñûн б¿ртгэлийн тухай хуулü” болон эрхийн улñûн Ерєнхий б¿ртгэгчийн
òóøààëààð áàòëàãäñàí ä¿ðýì, æóðìûã ìºðäºí àæèëëàæ áàéíà.
Ýä õºðºíгº ºì÷лºõ эðõийí аíõíы б¿ðтгэлä 255 иðгэíий өì÷лөõ эðõийг
баталгаажуулсаíаас:
Òºðººñ ¿íýã¿é õóâü÷èëñàí ãàçàð ºì÷ëºõ ýðõèéí á¿ðòãýë 140, Ãàçðààñ áóñàä үл
хөдлөх эд хєрєнгийн эрхийн б¿ртгэл 97, øинээр баригдñан орон ñууцнû анхнû
бүртгэлд 18,
Гэðээ õэлöэл íийт 1226 б¿ðтгэгäсэíээс: Õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ ãýðýý
173, Бэлэглэх гэрээ 28, Арилæих гэрээ 1, Хамтран ємчлєгч єєрчлєгдєх 22,
ãýðýýñëýëýýð áîëîí өв залгамæлах эрхийн б¿ртгэл 15, Шүүхийн øийдвэрээр
өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 0, Барüцаанû гэрээтэй холбоотой б¿ртгэл 987 туñ туñ
бүртгэñэн.
Эðõийí улсыí б¿ðтгэлä ººð÷лºлт çалðуулгааð 46 б¿ðтгэл
бүðтгэсэíээс:
Эд хєрєнгийн хаяг өөрчлөх 16, эд хөрөнгийн үнэ, хэмæээ, гүйцэтгэл
өөрчлөгдөх 19, Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх 1, үрэгдүүлñэн болон гэмтээñэн
гэрчилгээ дахин олгох бүртгэл 7, хувийн хэрэг хаах бүртгэл 3 туñ туñ бүртгэñэн
байна.
Гуðав. Эä õºðºíгийí эðõийí улсыí б¿ðтгэлийí талааðõ ìэäээллийí
саí болоí íотлоõ баðиìтааð õувийí õэðэг б¿ðä¿¿лж, иðгэí, õуулийí
ýòãýýä áîëîí õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûã ëàâëàãàà, ìýäýýëëýýð
õàíãàõ
Ø¿¿õ, Öàãäàà, Ïðîêóðîð, Ø¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ àëáà áîëîí áóñàä
байгууллагад албан бичгээр эд хєрєнгє ємчлєх эрхтэй холбоотой 88 лавлагаа
îëãîñîí. Байгууллагûг тєлєєлæ эд хөрөнгийн маргаантай бүртгэлээр ø¿¿х хуралд
îðîëöîîã¿é. Эд хєрєнгийн эрхийн улñûн б¿ртгэлийн талаар иргэн, õóóëèéí ýòãýýäýä
53 ëàâëàãàà олгоñон.
Иргэн хуулийн этгээдээñ хүлээн авñан эх нотлох баримтуудаар хувийн хэрэг
үүñгэæ газрûн 14049 хувийн хэрэг, газрааñ буñад үл хөдлөх хөрөнгийн 7581 хувийн
хэрэг, газар эзэмøих эрхийн 793 худийн хэрэг, газар аøиглах эрхийн 26 хувийн
хэрэг нийт 22449 хувийн хэрэг цааñан хэлбэрээр архивт хадгалдагдаæ байна.
Эд хєрєнгийн эрхийн улñûн б¿ртгэлийн ¿йлчилгээний хураамæаар нийт
20,342,384 тєгрєгийг улñûн төñөвт, тэмдэгтийн хуðààìæààð 706,697 òºãðºã, ¿ë
õºäëºõ õºðºíãº õóäàëäàí áîðëóóëñàíû îðëîãî 47,948,080 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí
òºñºâò òóñ òóñ òºâëºð¿¿ëýí àæèëëàëàà.

4. ХУУЛИЙÍ ÝÒÃÝÝÄÈÉÍ Á¯ÐÒÃÝË
Тайлангийн хугацаанд Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэлийн аæил, үйлчилгээг
Óëñûí á¿ðòãэлийн ерєнхий хуулü, Хуулийн этгээдийн улñûн б¿ртгэлийн тухай хуулü,
Иргэний хуулü, Компанийн тухай хуулü болон холбогдох буñад хуулü, д¿рэм, æурам,
удирдлагааñ өгñөн үүрэг даалгавар, чиглэлийг бүрэн хэрэгæүүлæ, 2019 онû 11
ñарûн 25 нû өдрийн байдлаар нийт давхардñан тоогоор 3000 гаруйиргэн, хуулийн
этгээдэд хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлñэн. Үүнд:
 Хуулийн этгээд нэрийн баталгааæуулалт - 323
 Шинээр үүñгэн байгуулñан хуулийн этгээд - 323
o Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани –265
o Тєрийн буñ байгууллага /НҮТББ, ГҮТББ/ – 37
o Төрийн байгууллага – 1
o Нөхөрлөл – 13
o Хорøоо – 3
o Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага –4
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулñан өөрчлөлт -306
Хуулийн этгээдийн ñалбарûн бүртгэл – 24
 Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгоñон – 77
 Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн лавлагаа олгоñон -102
o Цахим ñүлæээнээñ - 45
o Архивûн хуулбар – 19
o Хуулü хяналтûн байгууллагад – 38
 Өөр хот аймагт øилæñэн хуулийн этгээд –12
 Татан буугдñан – 4
 Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчилñөн – 12
 Хуулийн этгээдийн хориг тавüñан - 2 туñ туñ бүртгэñэн.
Хуулü зүй, дотоод хэргийн ñайдûн 2018 онû а/216 тоот туøаалаар батлагдñан
“Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл аæиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох æурам”-ûн
дагуу374хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтûн дугаар олгоæ, 53 хуулийн
этгээдээñ тамга, тэмдэгийг хураан авч хүчингүй болгоñон.
Тайлангийн

хугацаанд

øинээр

байгуулагдñан

хуулийн

этгээдийн,хуулийн

этгээдийн мэдээлэлд оруулñанөөрчлөлтийн,лавлагаанû эх нотлох баримт бичиг

хураан авñан тамга тэмдгийг туñ туñ дүрэм æурмûн дагуу архивт хүлээлгэн өгч,
цааñан баримтûг цахим хэлбэрт øилæүүлэн аæиллаæ байна.
2019 онû 11 ñарûн 25 нû өдрийн байдлаар хуулийн этгээдийн бүртгэлийн бүх
төрлийн

үйчилгээний

хураамæ

21091500

òºãðºãèéã

îðîí

íóòãèéí

òºñºâò

òºâëºð¿¿ëñýí.
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хөдөлгөөний тоон мэдээ, архивûн мэдээ, үнэт
цааñнû мэдээ, үйлчилгээний орлогûн мэдээг ñар бүрийн 25 нû өдрөөр гаргаæ
УБЕГазрûн хуулийн этгээдийн газар, архивûн газар, хэлтñийн нягтлан бодогчид туñ
туñ хүргүүлэн аæиллаæ байна.
2019 онд Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэлийн чиглэлээр 1 өргөдөл ирñэнийг
хуулийн

хугацаанд

хариуг

хүргүүлæ

аæиллаñан.

Хуулийн

этгээдийн

улñûн

бүртгэлийн талаар гомдол Заñгийн газрûн 1111, Өмнөговü аймгийн олон нийтийн
өргөдөл гомдол хүлээн авах 70530001 утаñанд болон албан бичгээр ирээгүй байна.
Төрийн болон хуулü хяналтûн байгууллагуудад øаардлагатай нийт 41 лавлагаа,
мэдээлийг хуулийн хугацаанд 100 % хүргүүлæ аæиллаñан. Мөн нийт 69 албан
бичгийг боловñруулæ төрийн болон буñад байгууллагад хүргүүлñэн.
Тайлаíгийí õугаöааíä äаðааõ ажил, үйл÷илгээг гүйöэтгэсэí. Үүнд:
 Хуулийн этгээдийн LES програмд онооñон нэр, хаяг, хэлбэр буруу орñон
“Шинэ ханбогд” НҮТББ,Ёл трейд ХХКомпани,

Өмнөговü аймгийн Даланзадгад

ñумûн дөрөвдүгээр ñургуулü ТБАГУТҮГ,Өмнөговü аймгийн газрûн харилцаа
барилга хот байгуулалтûн газар ТБАГУТҮГ зэрэг 4 хуулийн этгээдийн зөрчил
арилгуулах дүгнэлт мөн “Бүйлñэн говü” ХХК, “Ихэр баян говü” ХХК-н тамганû
хяналтûн

дугаар

хүчингүй

болгох

дүгнэлт

үйлдүүлэхээр

Хяналтûн

улñûн

байцаагчид хүлээлгэн өгч øийдвэрлүүлæ, бүртгэлийн зөрчлийг арилгаñан.
 2019 онû 08 ñард ERS øинэ програмд хуулийн этгээдийг бүртгэх теñт хийæ
програмд туñгах ñанал хүñэлт, хуулийн этгээдийн LES програмааñ ERS програмд
хөрвөñөн 150 хуулийн этгээдийн мэдээлээлийг øалгаæ зөрүүтэй мэдээлийг тухай
бүрд нü хуулийн эдтгээдийн улñûн бүртгэлийн газарт хүргүүлñэн.
 УБЕГазрûн

чиглэл, даалгаварûг тухай бүрд нü хэрэгæүүлæ 2019 онû

06 ñард Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хөтлөх æурамûн төñөлд ñанал, 2019 онû
07 ñард хуулийн этгээдийн мэдээ тайлангийн загварт өөрчилөлт оруулах ñанал,
мөн техник, тоног төхөөрөмæийн ñудалгаа, øаøнû байгууллагûн ñудалгаа,

øинэчилñэн бүртгэлд хамрагдаагүй хуулийн этгээдийн ñудалгаа зэргийг туñ туñ цаг
хугацаанд нü гаргаæ хүргүүлñэн.
 Тайлангийн хугацаанд Хэлтñийн даргûн өгñөн үүрэг даалгаварûн дагуу
“Амüдрал цэцэглэñэн ногоон

даланзадгад” болзолт уралдаанû тайлан, Онцгой

нөхцөл байдал үүññэн үед төрийн болон албанû нууцад хамаарах мэдээлэл задарч,
үрэгдэхээñ урüдчилан ñэргийлэх төлөвлөгөө, “ЗАЛУУСЫН ХҮЧ ТӨСӨӨЛЛӨӨС
ИЛҮҮ”

ñарûн

аянû

хэрэгæүүлэх

арга

хэмæээний

“Нэг байгууллага нэг ñайн дурûн аæил” -ûн

төлөвлөгөөний

дагуу

“Оюунлаг залууñ Өмнийн

хүрээнд

говийн бахархал” гэñэн уриатай номûн ñанг байгуулах аæлуудûг туñ туñ зохион
байгуулæ

тайлан,

мэдээг

гаргаæ

холбогдох

газруудад

цаг

тухайд

нü

хүргэæ аæиллаñан.
 Аймаг орон нутгийн төрийн болон төрийн буñ байгууллагааñ зохион
байгуулñан “Хатан заяа” арга хэмæээний хүрээнд хийгдñэн “Мөñний баяр”-т
хэлтñийн бүñгүйчүүдийн хамт, “Эко-Өмнөговü” төñлийн хүрээнд "Автомаøинааñ
татгалзüя- Аæилдаа дугуйгаар явüя" аян, “Хайлñнû баяр” нээлтийн арга хэмæээ,
“Хүн амûн бие бялдар, хөгæил чийрэгæилтийн түвøин тогтоох ñорил”-ûн ñарûн
аянû арга хэмæээ, Халх голûн ялалтûн түүхт 80 æилийн ойн нэрэмæит
“Туñгаар тогтнол, түүхэн уламæлал, хөгæил дэвøил” бүтээлч аянû удирдамæийн
дагуу

зохион

байгуулагдñан

ñагñан

бөмбөгийн

тэмцээнд

туñ

туñ

амæилттай оролцñон.
 2019 онû 03 дугаар ñарûн 14 нд Даланзадгад ñумûн 8 багийн Заñаг дарга
болон

нийгмийн

аæилтнуудад

Хуулийн

этгээдийн

улñûн

бүртгэлийн

тухай

øинэчилñэн хуулü болон холбогдох æурмûн талаар мэдээлэл өгч, хэлэлцүүлэг
зохион байгуулñан. Төрийн үйлчилгээний “Хөдөлгөөнт баг” -аар 15 ñумûн 59 багийн
нийт 1500 гаруй иргэдэд хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэлийн талаарх гарûн
авлага, тараах материалûг тарааæ аæиллаñан.
 Улñûн бүртгэлийн ерөнхий газрûн Тамгûн газрûн 2019 онû 03 дугаар ñарûн
13 нû 3/2022 тоот албан бичгийн хүрээнд 2019 онû 03 дугаар ñарûн 22 нд Өмнөговü
аймгийн Цагдаагийн газрааñ “Авилга, албан туøаалûн гэмт хэргээñ урüдчилан
ñэргийлэх нü” ñэдэвт ñургалтанд, 2019 онû 04 дүгээр ñарûн 02 нд ХХҮГазар болон
Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн алба хаагчдад Хувü хүний хөгæлийн инñтитутааñ зохион
байгуулñан “Харилцаа ба хандлага” ñэдэвт ñургалтанд, 2019.11.21-22 нû өдрүүдэд

“Хяналт øинæилгээ, үнэлгээний нэгæийн аæилтûг чадавхæуулах” ñургалтанд
туñ туñ хамрагдñан.
 2019 онû 04 дүгээр ñарûн 17,18 нû өдрүүдэд зохион байгуулагдñан
УБЕГазар,

Азийн

үйлчилгээний

хөгæлийн

хүртээмæийг

банкнû

хамтран

ñайæруулах

хэрэгæүүлæ

зорилгоор

буй

“Нийгмийн

бүртгэлийн

ñиñтемийг

боловñронгуй болгох” төñлийн аæлûн хүрээнд улñûн бүртгэгч нарт зориулñан
ñургалтанд, 2019 онû 10 дугаар ñарûн 05-06 нû өдрүүдэдХЭБГазрааñ зохион
байгуулñан хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэгч нарûн мэргэøүүлэх ñургалтанд туñ
туñ хамрагдñан.
 ХЭБГазрааñ 2019 онû 03 дугаар ñарûн 28, 2019 онû 05 дугаар ñарûн 29, 06
дугаар ñарûн 10 нû өдрүүдэд ХЭБГазрааñ зохион байгуулñанхуулü тогтоомæийг
таниулах, бүртгэлийн үйл аæиллагаанд гарч буй алдаа дутагдалûг багаñгах, дүрэм
æурамûг нэг мөр ойлгох мэдээлэл өгөх онлайн ñургалт, хуулийн этгээдийн ERS
øинэ

програмд

мэдээлэл авñан.

бүртгэл

хийхонлайн

ñургалтуудад

хамрагдаæ

чиглэл,

5. ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТАЛААР
Өмнөговü аймаг дахü Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн мэдээллийн технологийн
аæилтан нü “Байгууллагûн хөдөлмөрийн дотоод æурам”, монгол улñûн заñгийн
газрааñ баталñан “Мэдээлэл, ñүлæээний аюулгүй байдлûг хангах” æурмûг удирдлага
болгон дараах аæлуудûг хийæ гүйцэтгэлээ.
Мэäээлэл теõíологийí ÷иглэлээð
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр 2020 онû нэгдүгээр улиралд дараах аæлуудûг
хийæ гүйцэтгэлээ. Үүнд: Иргэдэд үйлчилгээ авахад øаардагдах бичиг баримтûн
æагñаалт болон øинэчлэгдñэн баримт бичгүүдийг цахимд ойлгогдохуйц байдлаар
байрøуулñан.
Цахим хуудаñт байгууллагûн үйл аæиллагаанû талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг цаг
тухай бүрт нü байрøуулñан ба нэгдүгээр улирлûн байдлаар цаг үе, үйл явдлûн
талаарх мэдээ 10, иргэд, аæ ахуй нэгæүүдэд заавар зөвлөгөө өгñөн талаар бичлэг
12, иргэд аæ ахуй нэгæүүдэд заавар зөвлөгөө өгñөн мэдээлэл 19-ийг байгууллагûн
албан ёñнû цахим хуудаñ болох facebook page-д байрøуулан аæиллаæ байна.
Аæлûн ñул орон тоонû зарûг цахим хуудñанд байрøуулан зарûн групп хуудñанд
нийтлэн олон нийтэд нээлттэй зарлан аæиллаñан. Баяндалай, Цогт-Овоо, Ноён,
Сэврэй, Ханхонгор, Гурвантэñ болон Даланзадгад ñумûн бүртгэгч нарûн албан
хэрэгцээнд

аøиглаæ

байгаа

хэвлэгч

(принтер)-ийг

øинээр

ñолин

буñад

øаардлагатай тоног төхөөрөмæүүдтэй холбоæ хэвийн аæиллагаанд оруулñан.
Байгууллагûн аøиглах хугацаа дууññан эд хөрөнгө, компüютер болон буñад тоног
төхөөрөмæүүдийг

актлах

ñанал

гаргаæ

Улñûн

бүртгэлийн

ерөнхий

газарт

хүргүүлñэн.
Техник, тоног төхөөрөмæийн аøиглалтûн дэвтэр-ийн загварûг гарган Улñûн
бүртгэлийн хэлтñийн даргаар батлуулан, аøиглалтûн дэвтрийг хөтлөх аæлûг
эхлүүлээд байна.
Байгууллагûн хөрөнгийн бүртгэлийг øинэчлэн, хэрэглэæ байгаа хөрөнгө бүрт
бүртгэлийн дугаарûг наан, давхцалгүйгээр øинээр бүртгэñэн.
Улñûн бүртгэлийн ерөнхий газрааñ хүргүүлñэн зөвлөмæийн дагуу цахим хуудñûн
аæиллагааг тогтворæуулæ цаг үе, үйл явдлûн мэдээг тухай бүрт нü байрøуулæ
иргэдэд мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх аæлûг хийæ гүйцэтгэæ байна.

Хэлтñийн албан хаагчдûн компüютер, тоног төхөөрөмæүүдийг эвдрэл гэмтэл
гарñан үед цаг алдалгүй тухай бүрт нü заñварлаæ хэвийн аæиллагаанд аæиллуулæ
байна.
Байгууллагûн дотоод ñүлæээний аæиллах хэвийн байдлûг бүрдүүлэн ñүлæээнд
алдаа гарах, таñрах гэх мэт техникийн ñаатлуудûг тухай бүрт нü холбогдох арга
хэмæээг аван аæиллаæ байна.
2020 онû нэгдүгээр улиралд Улñûн бүртгэлийн ерөнхий газрааñ цахим видео
хурал, болон ñургалтууд 5 удаа хийгдэæ цахим хурлûг тухай бүрт нü холбон техник
төхөөрөмæийг хэвийн аæиллуулñан байна.
Байгууллагûн ñүлæээний аюулгүй байдал, гаднû халдлага, мэдээлэл алдагдхааñ
ñэргийлэн арга хэмæээ авч аæиллан Улñûн бүртгэлийн ерөнхий газрааñ өгñөн
заавар зөвлөмæийн дагуу ñүлæээний хамгаалалтûн ñайæруулæ тохиргоог хийн
аæиллаæ байна.
Ил тоä байäлыí ÷иглэлээð
Байгууллагûн хийæ гүйцэтгэñэн аæил, иргэдэд мэдээллэх øаардлагатай мэдээг
цаг тухай бүрт нü байрøуулñан ба 8 мэдээ мэдээллийг ñамбарт хэвлэн
байрøуулñан байна.
Байгууллагûн хийæ гүйцэтгэñэн аæил, иргэдэд мэдээллэх øаардлагатай мэдээг
цаг тухай бүрт нü байрøуулñан ба facebook хуудñанд 57 мэдээ тухай бүр тавигдñан
байна.
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хариуцñан албан хаагчийн албан туøаал, овог нэр,
харилцах утаñнû дугаар тодорхой бичиæ цахимд байрøуулñан.
Сул орон тоонû зарûг нийтэд зарлах, цахим болон мэдээллийн ñамбарт иргэдэд
харагдахуйц байрøуулñан ба нийт 5 ñул орон тоонû зарûг байрøуулан аæиллаæ
байна.
COVID-19 вируñ дэлхий даяар тархñантай холбоотойгоор байгууллагûн цахим
хуудñаар мэдээ мэдээлэл 4, заавар зөвлөмæ 17 (үүнээñ бичлэгээр 8) дамæуулан
иргэдэд хүргэñэн байна.
Бусаä ажлыí ÷иглэлээð
Байгууллагûн эвдэрч заñах øаардлагатай эд зүйлñийг тухай бүрт заñаæ янзалæ
хэвийн болгон янзалñан. Байгууллагûн ñерверийн өрөөн доторх эд зүйлийг цэгцэлæ
хэрэггүй аøиглагдах болоæгүй болñон эд зүйлñийг уñтгалд оруулñан.

Байгууллагааñ зохион байгуулæ байгаа хамт олнû аæилд идэвх ñанаачлагатай
оролцон аæиллаæ байна.
Няравûн аæил үүргийг давхар эрхэлæ байгаа тул ñар бүрийн үнэт цааñнû мэдээг
нэгтгэх, øаардлагатай үнэт цааñûг захиалах, бичиг хэргийн холбогдолтой зүйлñийг
цуглуулах, зөв хувиарлах аæлуудûг хийæ байна.
Мөн удирдлагааñ өгñөн үүрэг даалгаварûг цаг тухай бүрт нü хийæ гүйцэтгэæ
байна.
6. УЛСЫН БЇРТГЭЛИЙН ХßНАЛТ ØАЛГАЛТ, ХУУЛЬ
ÒÎÃÒÎÎÌÆИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР
Хяналтûн улñûн байцаагчааñ Улñûн б¿ртгэлийн ерөнхий хуулü, Иргэний
б¿ртгэлийн тухай хуулü, Хуулийн этгээдийн улñûн б¿ртгэлийн тухай хуулü, Эд
хөрөнгийн улñûн б¿ртгэлийн тухай хуулü, Улñûн бүртгэлийн үйл аæиллагаанд
хяналт, øалгалт хийх æурам, Хяналтûн дүрэм болон буñад холбогдох хуулü
òîãòîîìæ, æурмûã ñóðòàë÷èëàн, õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâèн аæиллалаа. Мөн хийæ
хэрэгæүүлэх аæлûн төлөвлөгөөг хагаñ, бүтэн æилээр гарган хэлтñийн даргаар
баталгааæуулæ хэрэгæилтийг ханган аæиллаæ байна.
Байнгûн хяналтûг иргэний улñûн б¿ртгэл, õóóëèéí ýòãýýäèéí улñûн б¿ртгэл,
эд хєрєнгийн эрхийн улñûн б¿ртгэл, архив, мэдээллийн технологийн аюулгүй
байдлûн чиглэлээр хийñэн.
ИУБүртгэл: Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24.1, 15.24.2, 15.24.4, 15.23.1.1
дүгээр з¿йлийн дагуу зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн аæиллагааг нийт 189 иргэн,
хуулийн этгээдэд нийт 5 620 000 тєгрєгийн торгуулийн арга хэмæээ авч орон
нутгийн тєñєвт тєвлєр¿¿лñэн. Ї¿нээñ:
 Иргэний ¿нэмлэх ñунгалтûн хугацаа хэтр¿¿лñэн 97 иргэнийг 1 940 000
тєгрєгєєр,,
 Иргэний цахим ¿нэмлэх үрэгдүүлñэн 86 иргэнийг 2 580 000 тєгрєг,
 Иргэний цахим үнэмлэх гэмтээñэн 4 иргэнийг 100 000 төгрөг
 Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орñон өөрчлөлтөө хуулийн хугацаанд
бүртгүүлээгүй 2 компанийг 1 000 000 төгрөгөөр туñ туñ торгоæ, тухай
бүрт нü аймгийн Хяналтûн прокурор Д.Мөнхтуяад хянуулæ холбогдох
зөвлөгөө мэдээлллийг авч, хамтран аæиллаñан. Мөн øийтгэлийн
хуудаñнû зарцуулалтûн тайланг ñар бүр гаргаæ ахлах нягтлан
бодогчид хүлээлгэн өгñөн.
Иргэний баримт бичгийн зєрчлєє арилгуулах өргөдөл гаргаñан 6 иргэний
дүгнэлтийг Хяналт, øалгалтûн газарт хүргүүлæ, online програмд баталгааæиæ бүрэн
øийдвэрлэñэн. Хяналтûн улñûн байцаагчийн хяналт, øалгалтûн төлөвлөгөөний
дагуу хөдөөгийн 14 ñумûн 2019 онд бүртгэñэн иргэний гэр бүлийн байдлûн 8
төрлийн бүртгэлийн нийт 4574 материалд хяналт, øалгалт хийхэд ноцтой зөрчил
дутагдал илрээгүй бөгөөд иргэний цахим үнэмлэхний хүчинтэй хугацааг нягтлан
øалгах, өргөдлийн огноо, толгойг зөв бичүүлæ байх, хураан авч, хувийн хэргийн эх
нотлох баримтанд хавñаргаñан гэрчилгээг хүчингүй болгоæ байх тал дээр нийт
бүртгэгч нарт 2020 онû 03 дугаар ñарûн 24-нд зөвлөмæ хүргүүлñэн.

ХЭУБүртгэл: Хуулийн этгээдийн онооñон нэрийн бүртгэл, нэмэлт
өөрчлөлтийн бүртгэлийн мэдээллийг Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэлийн ERS
програмд хандах эрхийн дагуу орæ бүртгэлүүдийг өдөр тутам хянаæ байна.
Тайлангийн хугацаанд øинээр үүñгэн байгуулагдñан болон нэмэлт өөрчлөлт орñон
нийт 92 бүртгэлийн бүрдүүлбэр материалûн архивûн хувийн хэрэг дэх эх нотлох
баримтûг татан авч øалгахад зөрчил дутагдал илрээгүй, бүгд бүртгэлийн
бүрдүүлбэр хангаñан нотлох баримтууд байñан.
Хуулийн этгээдийн цахимæуулалтад бүртгэгдээгүй “Онилэцмэт”НҮТББ-н
бүртгэлийг øалгахад Өвөрхайнгай аймаг нü 2018 онд хуулийн этгээдийн архивûн
нотлох баримтûг цахимæуулах явцдаа уг НҮТББ-ийн 8000018 региñтрийн дугаараар
“Энх итгэлийн гэгээ” гэñэн онооñон нэртэй НҮТББ-ийг андуурч буруу цахимæуулñан.
Мөн “Онилэцмэт”НҮТББ нü 2009 онд байгуулагдñан Улаанбаатар хотûн
үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой 8000018 региñтрийн дугаар давхардñанûг
“Онилэцмэт”НҮТББ-н үүñгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн даргатай холбогдоæ
Захиргаанû ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлд зааñнû дагуу ñонñох аæиллагааг
явуулæ, УБЕГазрûн Хяналт øалгалтûн газарт тайлбарûг хүргүүлñэн
ЭХЭУБүртгэл: ЭХЭУБүртгэлийн ePRS програмд хандах эрхийн дагуу орæ
бүртгэлийн бүрдүүлбэр материалуудûг түүвэрчлэн øалгаæ байна. Тайлангийн
хугацаанд газар өмчлөх эрхийн бүртгэл, барüцаат зээлийн гэрээ, БЗГэрээ дууñгавар
болгоñон, газрааñ буñад үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхнû бүртгэлийн нийт 2420
бүртгэлийн бүрдүүлбэр материалûг øалгахад ямар нэгэн зөрчил дутагдал
илрээгүй.
Эрхийн улñûн бүртгэлийн Г-1105000298, Г-1103000001 дугаартай бүртгэлүүдэд
буруу цахимæñан барüцаат зээлийн гэрээний зөрчлийг аригахаар хяналтûн улñûн
байцаагчийн дүгнэлт үйлдэæ Хяналт, øалгалтûн газарт хүргүүлэн, зөрчлийг
арилгаñан.
Мөн Улñûн бүртгэлийн ерөнхий газрûн Хяналтûн улñûн байцаагчийн 2020
онû 02 дугаар ñарûн 17-нû өдрийн 25 тоот албан øаардлага, Эд хөрөнгийн эрхийн
улñûн бүртгэлийн газрûн 2020 онû 02 дугаар ñарûн 28-нû өдрийн 7/1960 тоот
чиглэл хүргүүлэх тухай албан бичгийн дагуу Өмнөговü аймагт бүртгэлтэй газрааñ
буñад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх төлөвтэй 7 бүртгэл,
өмчлөгчийн хүñэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл ñалгаñнаар øинэ бүртгэл үүñэх
төлөвтэй 8 бүртгэл, төрөөñ хувüчилñан орон ñууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх
төлөвтэй 2 бүртгэл, øинээр баригдñан орон ñууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх
төлөвтэй 97 нийт 114 бүртгэлийг бүртгэхдээ мэдээллийн ñанд газрûн нэгæ
талбарûн дугаар туñгаагүй бүртгэñэн, Эд хөрөнгийн эрхийн улñûн бүртгэлийн
газрûн 2019 онû 12 дугаар ñарûн 04-ний өдрийн 7/9562 тоот чиглэл хүргүүлэх тухай
албан бичгийн дагуу бүртгэлийн төрлийг буруу ñонгоñнû улмааñ Төрөөñ хувüчилñан
газрûн өмчлөх эрхийг төрөөñ хувüчилñан орон ñууцнû өмчлөх эрхийг анх удаа
бүртгэх төлөвтэй 19 бүртгэл, газрааñ буñад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг
төрөөñ хувüчилñан газрûн өмчлөх эрхийг бүртгэх төлөвтэй 3 бүртгэл, төрөөñ
хувüчилñан орон ñууцнû өмчлөх эрхийг төрөөñ хувüчилñан газрûн өмчлөх эрхийг
анх удаа бүртгэх төлөвтэй 4 бүртгэл нийт 26 бүртгэлийн төрлийг буруу ñонгоñон
зөрчилтэй бүртгэлүүдэд хяналтûн улñûн байцаагчийн дүгнэлт үйлдэæ Хяналт,
øалгалтûн газарт хүргүүлэн, зөрчлийг арилгаæ бүрэн øийдвэрлэñэн.

Бусад:
 2020 онû 01 дүгээр ñарûн 08-нд эд хөрөнгийн эрхнийн улñûн бүртгэлийг
чиглэлээр аймгийн ГХБХБГазар, Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн хамтарñан
уулзалтад оролцñон.
 2020 онû 03 дугаар ñарûн 06-нд УБЕГазрûн Иргэний бүртгэлийн газрааñ
зохион байгуулñан ”Монгол улñûн ñонгуулийн хуулü”-ийн талаарх online
ñургалтанд хамрагдñан.
 2020 онû 03 дугаар ñарûн 16-нд Олон улñûн хэрэглэгчийн өдрийг
тохиолдуулан “Зөрчлийн хуулü”-ийн талаар олон нийтийн цахим ñүлæээгээр
иргэдэд мэдээлэл хүргэñэн.
 2020 онû 03 дугаар ñарûн 23-нд УБЕГазрûн ЭХЭУБүртгэлийн газрааñ зохион
байгуулñан online ñургалтанд хамрагдñан.
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хариуцлагатай зохион байгуулæ 2021 онû Ерөнхийлөгчийн ñонгуулийн бэлтгэл
аæлûг бүрэн хангана.
 Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн барилгûн дээврийн заñварûн аæлûн төñвийг
орон нутгийн удирдлагад танилцуулæ øийдвэрлүүлæ аæиллана.
 Сүлæээ компаний øилэн кабел татаагүй байгаа Ханхонгор, Цогтцэций,
Гурвантэñ, Цогт-Овоо, Ноён, Сэврэй ñумдûн øилэн кабелийн аñуудлûг УБЕГазар,
орон нутгийн удирлагад танилцуулæ øийдвэрлүүлэх
 “Бүртгэлийн байгууллага үүñч хөгæñөний түүхт 80 æил”-н ойн хүрээнд Улñûн
бүртгэлийн бүх төрлийн үйлчилгээний хүртээмæийг нэмэгдүүлæ, үнэн зөв, ил тод,
øуурхай хариуцлагатай хүргэæ үйлчлэх.
 Сумдûн улñûн бүртгэгч нарûн аæил, үйлчилгээнд

хяналт, øалгалтûг

хуваарийн дагуу хийæ гүйцэтгэх
 Архивûн эх нотлох баримтûн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй хэвийн
аæиллагааг тогтмол хангах
 Байгууллагûн болон Улñûн бүртгэлийн архивûн, Мэдээллийн технологийн
аюулгүй байдлûг бүрэн хангаæ аæиллах
 Төрийн болон албанû нууцûн тухай хуулийн хэрэгæилтийг ñайæруулах
 Албан хаагчдûн ñахилга хариуцлагûг нэмэгдүүлæ, øаардлагатай арга
хэмæээг авч аæиллах

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн
2020 оны эхний хагас жилийн тайлан гаргасан

1. Ч.Энхмөнх

- Улñûн бүртгэлийн хэлтñийн дарга

2. Д.Наранбилэг

- Хяналтûн улñûн байцаагч

3. Д.Наñантуяа

- ИУБТаñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах бүртгэгч

4. Б.Азæаргал

- ЭХЭБТаñгийн дарга бөгөөд улñûн ахлах бүртгэгч

5. З.Хаñар

- Иргэний бүртгэлийн таñгийн улñûн бүртгэгч

6. Б.Баяñгалан

- Иргэний бүртгэлийн таñгийн улñûн бүртгэгч

7. Т.Нямñамбуу

- ЭХЭБТаñгийн улñûн бүртгэгч

8. М.Оюун-Эрдэнэ

- ЭХЭБТаñгийн улñûн бүртгэгч.

9. Б.Долæинñүрэн

- Хуулийн этгээдийн улñûн бүртгэгчийн албан үүргийг түр орлон

гүйцэтгэгч
10. С.Батхүү

- Ахлах нягтлан бодогч

11. А.Цэцэгдэлгэр

- ИБТаñгийн архивчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

12. А.Цэцэгæаргал

- ЭХЭБТаñгийн архивч

13. С.Ариунñайхан

- Даланзадгад ñумûн улñûн бүртгэгч

14. М.Түвøинæаргал - Даланзадгад ñумûн улñûн бүртгэгч
15 О.Эрдэнэбат

- Мэдээллийн технологийн аæилтан, нярав

16. Ч.Пүрэвдавга

- Архив, Бичиг хэргийн аæилтан

17. Сумûн 12 улñûн бүртгэгч

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭЖ ХЯНАСАН:
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Ч.ЭНХМӨНХ

