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Стратеги
Гүй
Зорилтот түвшин
төлөвлөгөө болон
цэт
үндэслэж
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Хүрсэн түвшин буву хэрэгжилт /хүржжгүй гэл
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Эхний
хагас
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ь
НЭГДҮГЭЭР ЗОРИЛГО.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ “Архангай аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэл”, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.14. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний 1.1.4-1.1.10, 1.1.17, 1.1.18.
Зорилт 1.Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг цахимжуулж, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийг сайжруулна.

1.1
.1.

“Архангайд
үйлдвэрлэв”
үйлчилгээний төвд
шинээр
нээгдэх
“Иргэдэд
үйлчлэх
нэг
цэгийн
үйлчилгээ”-ний
байранд
улсын
бүртгэгч
нарыг
ажиллуулж
улсын
бүртгэлийн
үйлчилгээг шуурхай
хүртээмжтэй хүргэх
ажлыг
зохион
байгуулах.

1.1
.2.

Улсын бүртгэлийн
хэлтэст
засвар,
тохижилтын ажлыг
зохион байгуулах.

Орон
нутгийн
төсөв

-Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд
тавигдах
стандарт,
улсын
бүртгэгч нарын ажиллах орчин,
хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн
судалгааг нарийвчлан гаргаж,
Аймгийн Засаг даргын Тамгын
газарт хүргүүлэх;
-“Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн
үйлчилгээ”- тэй холбоотой үйл
ажиллагааг зохион байгуулах
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
орж ажиллах, шаардлагатай
мэдээ, мэдээллээр УБЕГ-ын
удирдлагыг хангах.

Улсын төсөв
1.5
сая
төгрөг

-Засварын ажлын явцад хяналт
тавих;
-Засварын ажилд зарцуулсан
төсвийг санхүүгийн тайланд
тусгаж тайлагнах.

-

Үйлчилгээний
нэгдсэн
төвд
улсын бүртгэгч
нарыг
ажиллуулж,
улсын
бүртгэлийн
үйлчилгээг
үзүүлж эхэлсэн
байна.

-

Улсын
бүртгэлийн
хэлтсийн
засварын ажлыг
дуусгасан байна.

Архангайд үйлдвэрлэв” үйлчилгээний
төвд шинээр нээгдэх “Иргэдэд үйлчлэх
нэг цэгийн үйлчилгээ”-ний байранд улсын
бүртгэгч нарыг ажиллуулах, улсын
бүртгэгч
нарын
ажиллах
орчин,
хэрэглэгдэх
тоног
төхөөрөмжийн
судалгааг нарийвчлан гаргаж, Аймгийн
Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.
“Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн үйлчилгээ”тэй холбоотой үйл ажиллагааг зохион
байгуулах,
шаардлагатай
мэдээ,
мэдээллийг холбогдох газарт хүргүүлэн
ажиллаж байна.

Мэдээлэл технологийн ажилтан болон
нягтлан няравын өрөөний хана таазыг
будаж
замаскдаж
өнгө
үзэмжийг
сайжруулсан. Архив болон агуулахын
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1.1
.3.

1.1
.4.

Улсын
бүртгэлийг
бүртгэх
үйл
ажиллагааг цахим
хэлбэрт шилжүүлэх
ажлын
хүрээнд
Архангай аймгийн
хэмжээнд
хөтлөгдөж
буй
шаардлагатай
улсын бүртгэлийн
статистик
тоо
мэдээ,
судалгаа,
ажлын
саналыг
тухай бүр холбогдох
газарт хүргүүлэх.

Иргэд төрийн цахим
үйлчилгээг шуурхай
авдаг
болох
зорилтыг
хэрэгжүүлж,
“Нэг
иргэн-нэг бүртгэл”
арга
хэмжээг
үргэлжлүүлэн,
нэгдсэн стандартад
оруулах,
улсын
бүртгэлийн нэгдсэн
сүлжээнд
сумдыг
холбож дуусгана.

-

Орон
нутгийн
төсөв, УБЕГт хэрэгжих
төсөл
хөтөлбөрий
н
санхүүжилт

-Дүрэм журмын төсөлд санал
өгөх,
-Тоо мэдээг хүргүүлэх,
-үйлчилгээний явцын талаар
мэдээлэл өгөх,
-Цахим хэлбэрт шилжсэн улсын
бүртгэлийг туршсан байх,
-Цахим хэлбэрээр үйлчилгээ
үзүүлж эхэлсэн байх.

-Улсын
бүртгэлийн
нэгдсэн
сүлжээнд холбогдоогүй Хашаат,
Эрдэнэбулган сумыг холбох.
-Өлзийт сумыг улсын бүртгэлийн
үйлчилгээний
стандарт
хэрэгжсэн жишиг сум болгох.

Аймгийн Улсын
бүртгэлийн
хэлтсээс үзүүлэх
улсын
бүртгэлийн
цахим
үйлчилгээний
тоо
нэмэгдсэн
байна.

17 сум улсын
бүртгэлийн
нэгдсэн
сүлжээнд
холбогдсон.

-Сумд
улсын
бүртгэлийн
нэгдсэн
сүлжээнд
холбогдож, тоног
төхөөрөмж
шинэчлэгдсэн
байна.
-Өлзийт сумын
улсын
бүртгэгчийн
ажиллах орчныг
тохижуулж, тоног
төхөөрөмжийг
бүрэн
шинэчилсэн
байна.

Анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн
бүртгэлд бүртгүүлсэн 642, 25,45 насны
сунгалтаар 1139, хаяж гээгдүүлэн дахин
268, нийт 2049 иргэний үнэмлэхийг
баталгаажуулж,
хэвлүүлэн
иргэдэд
олгосон байна. Үүнээс 87 иргэн иргэний
үнэмлэхний төлбөр, хураамжийг Еmongolia систем ашиглан төлж, иргэний
үнэмлэх захиалан авсан байна.
Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 714
ширхэг хувийн хэргийг эд хөрөнгийн
эрхийн улсын бүртгэлийн цахим системд
цаасан нотлох баримттай тулган шалгаж
23 хувийн хэрэгт хяналтын улсын
байцаагчийн дүгнэлт гаргуулан засвар
өөрчлөлтийг хийж ажиллаа.

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдоогүй Хашаат, Эрдэнэбулган
сумыг 2021 оны 3 дугаар сард холбон ,
“Нэг иргэн-нэг бүртгэл” арга хэмжээг
үргэлжлүүлэн,
нэгдсэн
стандартад
оруулах, улсын бүртгэлийн нэгдсэн
сүлжээнд сумдыг холбож дуусгасан.
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1.1
.5.

Иргэдийн өргөдөл
хүсэлтийг
хүлээн
авах,
шийдвэрлүүлэх
замаар
төрийн
үйлчилгээнд цахим
шилжилтийг
үе
шаттай хийж, тоон
гарын
үсгийн
хэрэглээг
нэмэгдүүлэхэд
санаачилга гарган
ажиллана.

-

1.1
.6.

Улсын бүртгэгчийн
үйл
ажиллагаанд
ашиглаж буй тоног
төхөөрөмж,
эд
хогшил,
техник
хэрэгслийг
үе
шаттайгаар
шинэчилж,
сайжруулах.

Орон
нутгийн
төсөв, УБЕГт хэрэгжих
төсөл
хөтөлбөрий
н
санхүүжилт.
Улсын
төсөв.

-Орон
нутгийн
бодлого
шийдвэрт тусгуулах;
-Эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхэд
саналыг боловсруулж холбогдох
газарт хүргүүлэх;
-Тоон гарын үсгийг хэрэглэгчийн
тоог
нэмэгдүүлэх
талаар
сурталчилгааны ажлыг явуулах.

-улсын
бүртгэгчид
баримт
үйлдэн хариуцуулж, тооллого
хийсэн байна.

-

-Тоон
гарын
үсгийн
талаар
мэдээлэл
сурталчилгааг 2
удаа
бэлтгэн
иргэдийн
дунд
зохион
байгуулсан
байна.
-Аймгийн
хэмжээнд тоон
гарын үсгийг 1-2
иргэн хэрэглэж
эхэлсэн байна.
Хашаат, Өлзийт,
Хэлтсийн улсын
бүртгэгч нарын
улсын
бүртгэлийн үйл
ажиллагаанд
ашиглаж байгаа
тоног төхөөрөмж,
эд
хогшил,
техник
хэрэгслийг
шинэчилсэн
байна.

Хэлтсийн
дарга,
Иргэний
улсын
бүртгэлийн ахлах, Нягтлан бодогч нар
тоон гарын үсгийн хэрэглэгч, Хяналтын
байцаагч, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын
ахлах нарт тоон гарын үсэг авах хүсэлт
Улсын
бүртгэлийн
ерөнхий
газар
хүргүүлсэн болно.

ХЗДХС, УБЕГ болон БНСУ-ын КОЙКА -ын
хамтран
хэрэгжүүлж
буй
Улсын
бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийн
хөгжүүлэх
замаар
иргэдэд төрийн
үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх
төслийн хүрээнд 19 сумын тоног
төхөөрөмжийн батламж тус хэлтэст
гардуулсан

ХОЁРДУГААР ЗОРИЛГО.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ
Зорилт 2.Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай,
чанартай үзүүлнэ.
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2.2
.1.

2.2
.2.

Аймгийн хэмжээнд
иргэний
байнга
оршин
суугаа
газрын
хаягийн
бүртгэлийн
бичвэрийн алдаатай
хаягийн жагсаалтыг
гаргаж,
зөрчил
арилгах
ажлыг
зохион байгуулах.

Улсын бүртгэлийн
асуудлаар төрийн
болон
бусад
байгууллагатай
харилцан мэдээлэл
солилцох.

-

-

илэрсэн бүртгэлийн бичвэрийн
алдааг тухай бүр
ИУБГ-т
хүргүүлж, холбогдох нотлох
баримтыг аймгийн ГХБХБГ-аас
гаргуулж зөрчлийг арилгах.

-

Иргэний оршин
суугаа
газрын
хаягийн
бичвэрийн
зөрчлийг
залруулсан
улсын
бүртгэлийн тоо.

-улсын
бүртгэлийн
шаардлагатай
мэдээ
мэдээллийг аймгийн Онцгой
комисст гаргаж өгөх;
-Дундын мэдээлэл солилцооны
системээр
дамжуулан
төрөлтийн мэдээлэлд үндэслэн
регистрийн дугаар олголтыг
үнэн зөв бүртгэх ;
-Дундын мэдээлэл солилцооны
системээр солилцож буй газрын
Е дугаарын мэдээллийг үнэн зөв
бүртгэх.

2020
онд
төрөлт болон
газрын
Е
дугаарын
мэдээллийг
дундын
мэдээллийн
сангаар
дамжуулан
авч,
574
регистрийн
дугаар,
921
газрын
Едугаар
цахимаар
олгох ажлыг
Аймгийн
хэмжээнд
хэрэгжүүлсэн.

Дундын
мэдээлэл
солилцооны
системээр
мэдээллийг
харилцан
солилцож
бүртгэлийн үйл
ажиллагааг
хэвийн
явуулж
үнэн
зөв
хөтөлсөн улсын
бүртгэлийн тоо.

Шилжин явсан боловч оршин суух аймаг,
нийслэлдээ бүртгүүлээгүй буюу хаяг
тодорхойгүй
38
иргэнтэй
утсаар
холбогдон 2021 оны 04 дүгээр сарын 08аас өмнө шилжин суурьшсан бүртгэлээ
бүртгүүлэхийг анхааруулан ажилласан.
Эхний хагас жилийн байдлаар 19 сумын
хаяг өөрчилсөн сумын хуралын тогтоол,
гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд
хөрөнгийг хаягжуулах журмын дагуу эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
гэрчилгээний хаяг өөрчлөгдсөн тухай
нийт 86 бүртгэлийг хүлээн авч холбогдох
бүртгэлийг хийж гэрчилгээг олголоо.
2021.1.1-2021.06.05

Эхний хагас жилийн байдлаар дундын
мэдээллийн санд нийт 786 газар эзэмших
эрх, 2 ашиглах эрхийн бүртгэлийг хуулийн
хугацаанд
бүртгэн
баталгаажуулсан
байна. Нийт өссөн дүнгээр аймгийн
хэмжээнд 2833 газар эзэмших эрх 8
ашиглах эрхийг бүртгэж баталгаажсан.
5000-аас
доошгүй
иргэний
улсын
бүртгэлийг хуулийн хугацаанд алдаагүй,
зөрчилгүй бүртгэсэн байна. Эхний хагас
жилд төрөлт 771 бүртгэгдсэн байна.
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Татварын

2.2
.3.

2.2
.4.

Санхүүгийн тайланг
найм ба түүнээс
дээш
улирал
дараалан гаргаагүй,
харилцагч
санхүүгийн
байгууллагад
илгээж
баталгаажуулаагүй
хуулийн этгээдийг
хэлтсийн
цахим
хуудсаар
нийтэд
зарлан
улсын
бүртгэлээс
хасах
саналыг дээд газарт
хүргүүлэх
ажлыг
зохион байгуулах.

Нотариатчийн
мэдээллийн сантай
холбогдон,
нотариатчийн
илгээсэн
мэдээллийг хүлээн
авах, бүртгэх ажлыг
турших.

хуулийн

найруулга,Мөнгө
терроризмыг

-

-Тоо мэдээ судалгааг УБЕГ-ын
холбогдох газарт хүргүүлэх;
-Байгууллагын цахим хуудсаар
нийтэд мэдээлэх.

-

Санхүүгийн
тайланг хуулийн
хугацаанд
тайлагнаагүй
хуулийн
этгээдийн
бүртгэл
судалгааг УБЕГ
болон аймгийн
Татварын
хэлтэст
хүргүүлсэн
байна.

шинэчилсэн

угаах

болон

санхүүжүүлэхтэй

тэмцэх тухай хуулйин 3 дугаар
зүйлийн 3.1а-д зааснаар хуулийн
этгээдийн

эцсийн

өмчлөгчийг

бүртгэх ажил 2020 оны 01 сарын

95

01-ний өдрөөс эхлэн бүртгэгдэж %
эхэлсэн. 2021 оны Эхний хагас
жилд өссөн дүгээр нийт 552 аж
ахуй

нэгж

мэдээллийн

улсын
санд

бүртгэлийн
эцсийн

өмчлөгчөө бүртгүүлсэн байна.

-

“Нотариатчийн
мэдээлэл
нийлүүлэх, мэдээлэл авах үйл
ажиллагааны журам”-ын дагуу
мэдээллийг
хүлээн
авах
Аймгийн нотариатчтай уулзалт
зохион байгуулах.

-

Мэдээллийг
харилцан
солилцох
бэлтгэл
ажил
хангагдаж
туршилт
хийгдсэн байна.

Эхний хагас жилийн байдлаар аймгийн
хэмжээнд 1 нотариат УБЕГазартай гэрээ
байгууулахаар
хүсэлтээ
хүргүүлсэн
.Өнөөдрийн байдлаар мэдээллийн санд
нэг ч мэдээлэл илгээгүй байна. Дундын
мэдээллийн санд илгээсэн мэдээллийг
хүлээн авах, бүртгэх эрх нээгдсэн болно.

100
%

2.2
.5.

Эд
хөрөнгийн
эрхийн
улсын
бүртгэгчийг
хариуцлагын
даатгалд
даатгуулах хүрээнд
улсын
бүртгэгч
нартай хариуцлагын
даатгалын
гэрээ
байгуулах.

-

Даатгалын гэрээний сургалт
зохион байгуулсан байх;

-

Эд
хөрөнгийн
эрхийн
улсын
бүртгэгч
нарыг
хариуцлагын
даатгалд
хамруулсан
байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч
нарыг
хариуцлагын даатгалд бүрэн
хамруулах
даатгалын
компанийг
ХЗДХЯам
сонгон шалгаруулж Хаан
даатгал ХХК тай гэрээ байгуулсан бөгөөд
ЭХЭУБГазар бодлогын түвшинд энэхүү
арга хэмжээ, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн
ажиллаж улсын бүртгэгч нарыг тухай бүр
нь мэдээ мэдээлээр ханган ажиллаж
байна.

100
%

Зорилт 3. Улсын бүртгэл болон улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналтыг сайжруулна.

2.3
.1.

2.3
.2.

Улсын
бүртгэл
хөтлөх
үйл
ажиллагаанд хяналт
тавих.

Иргэн
хуулийн
этгээдтэй холбогдох
улсын бүртгэлийн
зөрчлийг
хялбаршуулсан
журмаар
шалган
шийдвэрлэх.

-

-

-Улсын
бүртгэл
хөтөлсөн
бүртгэлийн эх нотлох баримтад
байнгын болон хэсэгчилсэн
шалгалтыг хийх;
-Хяналт шалгалтын мөрөөр
тухай бүр хариуцлага тооцуулах
саналыг
холбогдох
газарт
хүргүүлэх.

-Зөрчил шалган шийдвэрлэх
хуулиар
харьяалуулсан
зөрчлийг шалган шийдвэрлэж,
зөрчил шалган шийдвэрлэсэн
материалыг
хуульд
заасан
хугацаанд прокурорт хянуулах

-

-

Улсын
бүртгэл
хөтлөх
үйл
ажиллагаанд
алдаа гаргасан
тохиолдол бүрт
хариуцлага
тооцож, зөрчлийг
тухай бүр нь
арилгуулан
ажиллана.

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд
хяналт шалгалт хийх журам болон
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд
иргэний улсын бүртгэлийн 894, хуулийн
этгээдийн улсын бүртгэлийн 41, эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 61,
архивын 50 бүртгэл нийт 1046 бүртгэлд
байнгын болон түүвэрчилсэн хяналт
тавьж сар бүр тоон мэдээг Хяналт,
шалгалтын газарт хүргүүлэн ажиллаж
байна. Нийт 63 зөрчил илрүүлснээс 52
зөрчлийг тухай бүр нь арилгуулан
ажилласан байна.

-Зөрчил шалган
шийдвэрлэх
тухай
хуулиар
харьяалуулсан
зөрчлийг шалган
шийдвэрлэж,
прокуророор
хянуулан, тайлан
мэдээг хүргүүлж
ажиллана.

Зөрчил шалган шийвэрлэх тухай хуулийн
1.8 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 6.20-д
заасан хялбаршуулсан журмаар зөрчил
шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж,
168 иргэний ирүүлсэн гомдлыг хүлээн авч
нийт
3800000
төгрөгийн
торгууль
оногдуулж шийдвэрлэсэн.

100
%

100
%

-Зөрчил шалган
шийдвэрлэх
тухай
хуулиар
харьяалуулсан
зөрчлийг шалган
шийдвэрлэж,
зөрчил шалган
шийдвэрлэсэн
Хуульд заасан хугацаанд прокурорт
хэрэг,
хянуулан
зөрчилгүй,
хуулийн
материалыг
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна
хуульд
заасан
хугацаанд
прокурорт
хянуулан, тайлан
мэдээг хүргүүлж,
архивын нэгжийг
үүсгэнэ.
Зорилт 4. Иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой архивын эх нотлох баримт бичгээр архивын сан хөмрөг бүрдүүлж, баяжилт
хийж, түүний хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна.
Архивын
баримтыг
Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээний
Улсын бүртгэлийн
хадгалах
танхимыг байгууллагын архив болгон
хэлтсийн архивын
-Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын
өрөөний
өөрчилж, иргэний улсын бүртгэлийн
баримт
хадгалах
төлөвлөгөө
боловсруулж
2.4
нөхцлийг
бүртгэгч нарыг “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ны 100
өрөөнүүдийг
Улсын төсөв батлах;
.1.
сайжруулж
танхимд эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн %
засварлаж, нүүлгэн
-Нүүлгэлтийн ажлыг зохион
засварлан,
бүртгэгч нартай хамт байрлаж нэг
шилжүүлэх ажлыг
байгуулах.
нүүлгэн
танхимаас бүх төрлийн бүртгэлийн
зохион байгуулах.
шилжүүлсэн
үйлчилгээг үзүүлж байна.
байна.

2.4
.2.

Татан
буугдсан
Хуулийн этгээдийн
сан
хөмрөгийг
үүсгэж, цахимжсан
баримтыг нягтлан,
цаасан
баримтыг
цахимжуулах.

-Шинээр сан хөмрөгийг үүсгэх,
архивт хадгалагдаж буй цаасан
баримтыг цахимжуулах;

-

Цаасан
баримтыг бүрэн
цахимжуулж,
татан буугдсан
хуулийн
этгээдийн
сан
хөмрөгийг
бий
болгосон байна.

-

Шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй 62
хуулийн этгээдийн судалгааг гаргаж 35
иргэн аж ахуй нэгжтэй утсаар холбогдож
шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах талаар
мэдээлж 4 хуулийн этгээдийг бүртгэсэн
2010 оноос хойш татан буугдаагүй 212
хуулийн этгээдийн судалгааг Аймгийн
татварын хэлтэстэй хамт хамтран гаргаж
хаалтын карт болон бусад нотлох
баримтыг бүрдүүлсэн. Эхний хагас жилд
бүртгэлийн мэдээллийн санд 6 аж ахуйн
нэгж татан буулгах бүртгэл хийж
ажилласан байна.

50
%

ГУРАВДУГААР ЗОРИЛГО. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

3.1
.

3.2
.

Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгчийн
сонгуулийн
тухай
хууль
тогтоомжид
заасан чиг үүргийг
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
боловсруулж,
хэрэгжүүлж ажиллах.

Хууль
тогтоомжид
заасны дагуу дээд
газарт тухайн аймагт
хөтлөгдсөн
улсын
бүртгэлийн
мэдээ
тайлан,
мэдээллийг
тогтоосон хугацаанд
хүргүүлэх.

Улсын
төсвөөс
аймагт
хуваарилагда
х сонгуулийн
төсөв

-

-Сонгуулийн хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх
УБЕГ-ын
ерөнхий
төлөвлөгөөний
дагуу
хэлтсээс
хариуцан хийх төлөвлөгөөг гаргах;
-Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
ханган ажиллаж, тайлан мэдээг
хүргүүлж ажиллах;

-Хууль тогтоомжийн дагуу мэдээ,
тайланг үнэн, зөв гаргаж хүргүүлэх.

-

Хууль
тогтоомжид
заасны
дагуу
холбогдох
газарт мэдээ,
мэдээллийг
хүргүүлж,
удирдлагыг
мэдээллээр
ханган
ажилласан.

Төлөвлөгөө гарган
хэрэгжилтийг
зохион байгуулсан
байна.

Мэдээллээр
хангаж ажилласан
байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн
тухай хууль болон, Сонгуулийн ажлын
төлөвлөгөө, “Сонгогчдын нэрийн жагсаалт
үйлдэх, сонгогч шилжих журам”, УБЕГазраас
ирүүлж буй чиглэл, удирдамжийн дагуу
Сонгуулийн үйл ажиллагааны
календартчилсан дэд төлөвлөгөөний 51 арга
хэмжээ 95 хувьтай хэрэгжиж байна.
Хэлтсийн сонгуулийн үйл ажиллагааны дэд
төлөвлөгөөний биелэлтийг хавсаргав.

Хууль хяналтын байгууллагад 598 лавлагаа
албан тоотоор олгон ажилласан. Эхний хагас
жилийн байдлаар тус тасагт ирүүлсэн 174
хүсэлтэд
холбогдох
хариу
лавлагаа
мэдээллийг хугацаанд нь үнэн зөв гарган
хүргэж хамтран ажиллаа.
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг
хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг
уншиж судлан ажилдаа мөрдлөг болгон
ажиллаж байна

95
%

90
%

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗОРИЛГО. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
Зорилт 5. Улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдлагын менежмент, хүний нөөцийн төлөвлөлтийг сайжруулж, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхыг дээшлүүлнэ.

4.5
.1.

Хэлтсээс 2021 онд
нийт
албан
хаагчдын
дунд
зохион
байгуулах
сургалтын
төлөвлөгөөг баталж,
хэрэгжүүлэх.

Улсын төсөв

-Сургалтын
төлөвлөгөө
боловсруулж, батлах;
-Сургалтуудыг хуваарийн дагуу
зохион байгуулах;
-Сургалт зохион байгуулсан
талаарх
мэдээллийг
цахим
хуудсаар дамжуулан мэдээлж
ажиллах.

Улсын бүртгэлийн хэлтсээс
2020 онд нийт албан хаагчдын
дунд 4 удаагийн танхимын
сургалтыг зохион байгуулсан.

Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 4
удаагийн онлайн сургалт 2 удаагийн
танхимын сургалтад хамрагдан өдөр
дутамын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд
гарч буй хүндрэл бэрхшээл цаашид
анхаарах асуудлын талаар нэгдсэн
ойлголтонд хүрч мэдлэг чадвараа
дээшлүүлэн зөрчилгүй бүртгэл хөтлөх
талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж
байна.
2021 оны 01 дүгээр сарын 29, 2021 оны 02
дугаар сарын 19, 2021 оны 02 дугаар
сарын 26, 2021 оны 03 дугаар сарын 24,
2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны
өдөрүүдэд цахимаар 5 удаа, 2021 оны 05
дугаар
сарын
30,31-ний
өдрүүдэд
танхиамаар 1 удаагийн сургалтыг тус тус
зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн,
хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн
Улсын бүртгэгч нарыг мэргэжил арга зүйн
удирдалгаар ханган ажиллаж байна.
2021 оны 01 дүгээр сарын 29-нд “Улсын
бүртгэлийн
үйлчилгээний
хөлсний
хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн
газрын 2020 оны 230 дугаар тогтоол,
улсын бүртгэл хөтлөхөд гарч буй алдаа
дутагдалын талаар онлайн сургалт хийв.

100
%

4.5
.2.

Иргэн,
хуулийн
этгээдээс ирүүлсэн
өргөдөл,
гомдлыг
шуурхай
хянан
шийдвэрлэх, түүнд
хяналт
тавьж
ажиллана.

-

-Өргөдөл,
гомдлын
шийдвэрлэлтийн
мэдээг
тогтоосон хугацаанд холбогдох
газарт хүргүүлэх;
-Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх
явцад хяналт тавих.

Иргэн,
хуулийн
этгээдээс
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол,
санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлт
1.5
оноогоор
“хангалттай”
үнэлэгдсэн.

2021 оны 1-р сараас 6 сар хүртэл 71
өргөдөл гомдол ирсэн. Үүнээс 68 өргөдөл,
гомдлын
шийдвэрлэлтийн
мэдээг
тогтоосон хугацаанд холбогдох газарт
хүргүүлсэн. Хугацаа дуусаагүй судлагдаж
байгаа 3 өргөдөл байна. Үүнээс хяналтын
улсын байцаагч 33, иргэний улсын
бүртгэлийн тасагт 28, эд хөрөнгийн
эрхийн улсын бүртгэлийн тасагт 2,
нягтлан бодогчид 3, хуулийн этгээдийн
улсын бүртгэгчид 5 тус тус өргөдөл ирсэн
байна. Хариуцсан албан хаагч нь
хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт,
лавлагаа, албан бичгээр шийдвэрлэж
хариун иргэдэд мэдээлж ажиллаа.

95
%

Зорилт 6. Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.

4.6
.1.

Улсын бүртгэлийн
байгууллагын
үйл
ажиллагаатай
холбоотой
болон
дээд
газраас
ирүүлсэн шинэчлэн
боловсруулах
шаардлагатай
дүрэм,
журмын
төсөлд
саналаа
боловсруулж
хүргүүлэх,
улсын
бүртгэлийн
үйл
ажиллагаатай
холбоотой
хууль
тогтоомжийг
мөрдөж,
дээд
газраас
ирүүлсэн
шинээр батлагдсан
хууль тогтоомжийг
судалж, хэрэгжүүлж
ажиллах

-

-Дээд
газраас
ирүүлсэн
холбогдох
дүрэм,
журмын
төсөлд санал хүргүүлж ажиллах,

2021 оны 01 дүгээр сард
байгууллагын “Хөдөлмөрийн
дотоод
журам”-д
саналаа
боловсруулж холбогдох газарт
хүргүүлсэн.

1. 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
дотоод албан бичгээр “Хөдөлмөрийн
дотоод журам”-д 15 санал, өөрчлөлтийг
хүргүүлсэн.
2. “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт
үйлдэх, танилцуулах журам”-ын 6.9-д “
Итгэмжлэгдсан
ажилтан
сонгуулийн
санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийн
нээлтийн, явцын, хаалтын тайланг эрх
бүхий төрийн байгууллагаас тогтоосон
хугацаанд хэвлэж, Улсын бүртгэлийн
хэлтэст, Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний
газарт мэдээлнэ” гэсэн заалтын дагуу 4-5
удаа мэдээ дамжуулдаг тоог багасгах
саналыг
ИУБГазарт
цахимаар
хүргүүлсэн.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
газраас ирүүлсэн бүртгэл хөтлөх өдөр
дутмын зааварт холбогдох саналаа
бичиж хүргүүлсэн.
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас
шинээр батлагдан гарах дүрэм,журмын
төсөл өнөөдрийн байдлаар ирээгүй
байна.

100
%

Зорилт 7. Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар гадаад улс, олон улсын бүртгэлийн байгууллагатай Монгол Улсын
хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний заасны дагуу хамтран ажиллана.
19 сумдаас 18 суманд Азын хөгжлийн

4.7
.1.

Улсын бүртгэлийн
системийн
үйл
ажиллагааг дэмжих
төсөл
хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай тоо,
мэдээ,
мэдээлэл
судалгааг тогтоосон
хугацаанд хүргүүлж
ажиллах

банкны санхүүжилтээр ONLINE системд
холбож одоогийн байдлаар бүгд хэвийн

Төслийн
санхүүжилт

Төсөл,
хөтөлбөрт
аймагт
хэрэгжүүлэхээр
тусгагдсан
төлөвлөгөөт
ажлуудыг
хэрэгжүүлэх. ;

Азийн
хөгжлийн
банкны
санхүүжилтээр
УБЕГ-т
хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд
2020 онд 16 сумыг иргэний
улсын бүртгэлийн цахим санд
холбох
ажил
амжилттай
хэрэгжсэн.

ажиллаж байна.2021 оны 03 дугаар сард
Хашаат сумыг 4G сүлжээгээр онлайн
сүлжээ оруулж одоогоор хэвийн ажиллаж
байна.

Мөн

Аймгийн

төв

болох

100
%

Эрдэнэбулган сумын хувьд Хэлтсийн
өөрийн байрнаас сүлжээг татан хэвийн
ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Зорилт 8. Санхүү, төсвийн удирдлага болон төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

4.8
.1.

Шилэн
дансны
хуулийн
хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах

-

-Санхүү, төсвийн удирдлага,
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
болон тайланг хуульд заасан
хугацаанд нь дээд газарт
хүргүүлэх;
-Санхүүгийн тайлангаа аудитын
байгууллагаар хянуулах;
-Шилэн дансны мэдээллийг үнэн
зөв,
хуулийн
хугацаанд
байршуулж мэдээллэсэн эсэх.

shilendans.gov.mn сайтап нийт
байршуулах ёстой 16 төрлийн
64
мэдээллийг
хуулийн
хугацаанд
мэдээллэж
ажилласан.

Шилэн дансны тухай хууль “Шилэн
дансны
цахим
хуудсанд
тавигдах
мэдээллийн агуулга , нийтлэг стандартыг
тогтоох журам”-д заасан нийт мэдээллэх
ёстой 5 төрлийн мэдээллийг сар бүрийн
давтамжтайгаар 64 мэдээлэл хуулийн
хугацаанд , иж бүрэн байршуулан
ажиллаж
байна.
Байгууллагын
батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл ,хэтрэлт
хэмнэлтийн шалтгаан,тайлбарыг сар
бүрийн 8-ны өдрийн дотор шилэн дансны
цахим хуудсанд хугацаа хоцроолгүй
мэдээллэж байна.
Байгууллагын админ эрх -ээр улирал
бүрийн тайланг дараа сарын 7-ны өдрийн
дотор тогтмол илгээж заншсан.
Сар бүрийн 07-ний өдрийн дотор
www.shilendans.gov.mn
сайтанд
мэдээллийг
байршуулж
биелэлтийг
ханган ажиллаж байна.Шилэн дансны

100
%

тухай хуулийг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн ,
тайлан илгээгээгүй тохиолдол байхгүй.

4.8
.2.

Төрийн өмчийг үр
ашигтай ашиглах,
үнэт цаас, маягт,
бараа материалын
хангалт үйлчилгээг
хариуцан
зохион
байгуулах,
зарцуулах,
тайлагнах.

Урсгал
төсөв 520.5
сая төгрөг

-Төрийн өмчийн эд хөрөнгийн
тооллогыг тогтоосон хугацаанд
хийсэн эсэх,
-Үнэт цаас, маягт бусад бараа
материал,
эд
хогшлын
хангалтыг тасалдуулагүй эсэх,
-Бараа материалыг хэмнэлттэй
зарцуулсан эсэх
-Батлагдсан төсвийг хэмнэсэн
эсэх

2021 оны эхний хагас жилийн
байдлаар батлагдсан 259,3
сая төгрөгийг зүй зохистой
хэмнэлттэй зарцуулж байна.
Эд хөрөнгө бараа материалын
хагас жилийн
тооллогын
ажлыг зохион байгуулахаар
төлөвлөж байна.
Үнэт
цаас,
маягт
бараа
материалыг УБЕГ-с 3 удаа
татан авалт хийсэн бөгөөд
хэмнэлттэй захиран зарцуулж
тайлагнан ажиллаж байна.

--оОо--

Үнэт цаас, маягт бараа материалыг УБЕГс 3 удаа татан авалт хийсэн бөгөөд
хэмнэлттэй захиран зарцуулж тайлагнан
ажиллаж байна.

100
%

