Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын
8 дугаар хавсралт
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

№

Үйлчилгээний
төрөл

Зорилтын
тоо

Арга
хэмжээний
тоо

1. Иргэнд чиглэсэн
үйлчилгээ

4

5

2. Аж ахуйн нэгжид
чиглэсэн
үйлчилгээ

3

4

3. Мэргэжилтэй
ажилтанд
зориулсан
үйлчилгээ

3

4

10

13

Нийт

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

%

%

%

Дундаж
хувь
%
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1 Иргэний улсын бүртгэлийг хууль тогтоомж, холбогдох
журмын дагуу хөтлөх болон иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдсон үйлчилгээг иргэн,
хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах.
Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга
2.1.1 Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 15 сумын иргэдэд түргэн
хэмжээний нэр, шуурхай, хуулийн дагуу хүргэх ажлыг зохион байгуулах
дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.3.10, УБЕГазрын төлөвлөгөөний 2.1.1
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин 2019 онд 10700 иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээг хүргэсэн.
Төлөвлөгөөний биелэлт 90 хувь дүгнэгдсэн
Шалгуур
үзүүлэлт

-

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ авсан иргэдийн
тоо

Хүрэх түвшин Жилдээ: Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ иргэн,
хуулийн этгээдэд шуурхай хүрсэн байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

2020 онд 9297 иргэнд иргэний бүртгэлийн
үйлчилгээг хүргэсэн байна.
Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн
банкны хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа
*Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах
зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох*
төслийн хүрээнд 2020 оны 10 сард
Өлзийт,
Дэлгэрхангай сумд иргэний бүртгэлийн онлайн
сүлжээнд
холбогдлоо.
Дээрх
сумд
онлайнд
холбогдсоноор иргэний бүртгэлийн 45 төрлийн
үйлчилгээг иргэд анхан шатнаас авах боломж бүрдсэн.
Тус аймгийн 13 сум онлайн сүлжээнд холбогдоод
байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний
баримтын архивт хадгалагдаж байсан 1951-1988 оны
архивын цаасан эх нотлох баримт цахимжиж ,,
Цахимжуулсан архивын баримтыг харах, ашиглах
программ хангамж,, -ийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн нь
цаг хугацааг хэмнэсэн үйлчилгээ болж байна.
Бүртгэлийн үйлчилгээний цахим системийг хэрэглээнд
оруулж burtgel.mn сайтаас иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн
этгээдийн улсын бүртгэлийн 27 төрлийн лавлагааг
иргэд цахимаас авах боломжтой болсон. 105 төрлийн
бүртгэлийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог Е баримт
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апплейкшн ашиглан цахим төлбөрийн системээр төлөх
боломжтой болсон бөгөөд 2020 онд тус аймагт 457
иргэн цахим төлбөрийн системийг ашиглан бүртгэлийн
төлбөр тооцоог хийсэн байна. Аймгийн Засаг дарга Ц
Мөнхбат тус хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцах
үеэр нэг давхрын бүртгэлийн үйлчилгээний танхимд
улсын бүртгэлийн үйлчилгээний төлбөрийн ,,Гэрэгэ,,
системийг 2021 оны 1 дүгээр улиралд багтаан
хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин жилд үйлчилгээ авсан иргэд : 9297
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.1.2 Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр төрийн болон бусад
хэмжээний байгууллагатай харилцан мэдээлэл солилцох
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн 3.3.10,
УБЕГазрын төлөвлөгөөний 2.1.1
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж

Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
Аймгийн
ЗДТГазар,Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
удирдах ажилтнууд , Мандал сургууль, МСҮТөв,
Суурь түвшин
Эрдмийн далай цогцолбор суруулийн нийт 232 албан
хаагдчдад мэдээлэл өгсөн.
-Сургалт мэдээллийн үр дүнг тооцож судалгаа авсан
эсэх
Шалгуур
-Хууль тогтоомжийн талаар гарын авлага, тараах
үзүүлэлт
материал бэлтгэж хүргэсэн эсэх
Жилдээ: Сургалт мэдээ, мэдээллийн хүртээмж чанар
Хүрэх түвшин сайжирч, Төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа
хөгжсөн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Шинээр төрсөн хүүхдэд регистрийн дугаарыг төрөх
тасгуудаас олгож байгаатай холбогдон Нэгдсэн
эмнэлгийн статистикч их эмч Дариймаатай регистрийн
дугаарыг хэрхэн олгож байгаа, юуг анхаарах, ЗЭ үсэгтэй
регистрийн дугаарыг унагахгүй байх талаар санал
бодлоо солилцон регистрийн дугаар унагаж байгаа
программ хангамжтай танилцлаа. УБЕГазрын мэдээлэл
технологийн ажилтан Дэлгэрмөрөнд санал тавьж ЗЭ
регистрийн дугаарыг унагахгүй байх
тохируулгыг
хийлгэлээ. Аймгийн статистикийн хэлтсээс хүн ам
өрхийн мэдээллийн санд бүртгэл нь бүртгэгдээгүй гэх 5
хүүхдийн мэдээллийг шалгуулахад бүгд төрөлтийн
бүртгэлд бүртгэгдсэн хүүхдүүд байсан. Регистрийн
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дугаар хүйс зөрүүлж олгосон нэг иргэний мэдээллийн
ИУБГазарт хүргүүлж мэдээллийн сангаас устгуулсан
Аймгийн шүүхээс 1992-2020 оны хооронд иргэний
эрх зүйн чадамжгүй шүүхийн шийдвэр гарсан иргэдийн
бүртгэлийг мэдээллийн санд шалгаж 168 иргэний
бүртгэлийг овог нэр, регистрийн дугаар, оршин суугаа
газрын хаяг зэргийг тодруулан судалгааг буцааж
хүргүүллээ.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн 100 хувь
түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100 %
үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2. Иргэний улсын бүртгэгчдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг
заавар зөвлөмж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах.
Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.2.1 Иргэний улсын бүртгэгчдийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар
хэмжээний хангаж, хяналт тавьж ажиллах.
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.3.3,УБЕГ ын төлөвлөгөөний 2.1.2
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж

Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин 2019 онд улсын бүртгэгчдийг 2 удаа онлайнаар,
ажлын байрны сургалт 1 удаа, танхимаар 2 удаа
сургалт өгсөн.
Шалгуур Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус сургалтыг зохион
үзүүлэлт байгуулж, зөвлөмж чиглэл хүргүүлж ажилласан эсэх

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрэх түвшин

Жилдээ: Улсын бүртгэлийн ажилтнуудад сургалт
зохион байгуулагдаж, мэдлэг чадвар дээшилж,
мэдээллээр хангасан байна.

Хэрэгжилт

2020 оны хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөг батлан
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2020 онд хуулийн
этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх сургалтыг
онлайнаар, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, анхаарах
асуудал сэдвээр хяналтын улсын байцаагч, иргэний
улсын бүртгэлийн тасгаас иргэний улсын бүртгэлийн
газраас өгсөн чиглэлийн хүрээнд иргэний шинэчилсэн
бүртгэлийн системийн дадлага ажлыг хэрхэн хийх
талаар, итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн сургалтыг
онлайнаар, Итгэмжлэгдсэн ажилтны ирц программын
сургалтыг танхимаар тус тус зохион байгууллаа. МУИХ,
АНСДИТХурлын
сонгуулийн
итгэмжлэгдсэн
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ажилтнуудын сургалтыг Онлайнаар 5 , танхимаар 3
удаа нийт 8 удаа зохион байгуулсан сургалтад
давхардсан тоогоор 270 албан хаагчид хамрагдсан
байна. Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа иргэдэд
ил тод нээлттэй, хүртээмжтэй хүргэх, хууль тогтоомжоо
сурталчлах ажил ялангуяа иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг
байгууллагуудын хувьд
гол ажлын нэг бөгөөд
сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан иргэдэд зориулсан
мэдээ мэдээллийн ажил хорио цээрийн дэглэмийн үед
хоцрох тасрах явдал гарч байна.Засгийн газрын 2018
оны 50 дугаар тогтоолоор батлагдсан бүх нийтийн эрх
зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн
зорилго нь иргэдэд эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг цахим
болон цахим бусаар хүртээмжтэй энгийн, хялбар
ойлгомжтой аргаар хүргэхэд оршино гэж заасан байдаг.
Иймд хөл хорионы үед тус хэлтсээс иргэдийн эрх зүйн
мэдлэгт зориулан ,, Бүртгэгчийн зөвлөгөө,, гэсэн цахим
цуврал зөвлөмжийг 5 удаа, burtgel.gov.mn сайтаас
иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 27
төрлийн лавлагаа, улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд
заасан иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн нээлттэй
мэдээллийг хэрхэн авах, газрын анхны бүртгэл зэрэг
сэдвээр Дундговь аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс,
бүртгэлийн хэлтэс фэйс хуудас, du.burtgel.gov.mn вэйб
хуудсаар хүргэж ажиллалаа. ,,Бүртгэгчийн зөвлөгөө,,
цахим мэдээлэл хамгийн их хандалт буюу 2650 иргэн
үзэж, сумдын бүртгэгчид өөрийн сумдын фэйж хуудсанд
шэйр хийж бусдад түгээр зэргээр хууль тогтоомж,
мэдээллийг сурталчлах ажлыг хийлээ.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн 100 хувь
түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100 %
үнэлгээ
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр
хангах
Аж ахуй нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.3.1 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг аймгийн хэмжээнд
хэмжээний нэр, ХХК, нөхөрлөл, төрийн бус байгууллагад хүргэх
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
дугаар
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн 3.4.3,
УБЕГын төлөвлөгөөний 2.2.1
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/1
2

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч
2019 онд 63 хуулийн этгээд, 31 ХХК, 24 нөхөрлөл, 1
улсын төсөвт үйлдвэрийн газар, 7 Төрийн бус
байгууллага нийт 126 хуулийн этгээдэд бүртгэлийн
үйлчилгээг хүргэсэн.
Шалгуур
- Хэдэн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээ
хүргэсэн
үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин Жилдээ: Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн
үйлчилгээг хууль тогтоомжийн дагуу хүргэсэн байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт Тайлант онд хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр
нийт 553 бүртгэл хийлээ.
 Дахин гэрчилгээ олгосон-33
 Нэмэлт өөрчлөлт хийсэн - 343
 Лавлагаа олгосон -10
 Салбар төлөөлөгчийн газар бүртгэсэн 11
 Хяналтын дугаар олгосон- 77
 Шашны байгууллага хугацаа сунгасан-7
 Шинээр шашны байгууллага- 1
 Хураан авсан -14
 Шинээр хуулийн этгээд бүртгүүлсэн-54
 Татан буугдсан 3
Тамга тэмдэг баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл
ажиллагаанд хяналт тавих лавлагаа олгох журам”-д
зааснаар
татан
буугдсан,
хэлбэр
өөрчилсөн,
гэмтээсэн, нэр өөрчлөгдсөн шалтгаанаар нийт 24
тамга хураан авч, хэлтсийн даргын 2020 оны №А/19
дугаартай “Архивын баримт бичиг устгах ажлын хэсэг
байгуулах” тухай тушаалын дагуу устгалд оруулсан.
Хуулийн этгээдийн бүртгэлд холбогдолтой 87 албан
бичиг ирснээс Хууль хяналтын байгууллагад 36 үүнээс
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хориг тавих 3, иргэн 10 лавлагаа , өөр бусад 51 албан
бичгээр харилцсан байна.
Зарцуулсан Хөрөнгө зарцуулаагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Бүртгэл хийсэн тоо:553
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100 %
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.3.2 Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд
хэмжээний нэр, бүртгэх
дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.4.3,УБЕГ-ын төлөвлөгөөний 2.2.1
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч

Суурь түвшин Шалгуур 1.Эцсийн
өмчлөгчийн
мэдээллийг
бүртгэсэн
бүртгэлийн
тоо
үзүүлэлт
2.Хуульд заасан хугацаанд бүртгэсэн эсэх.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрэх түвшин

Жилдээ: Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг
улсын бүртгэлд бүртгэх ажлыг холбогдох хууль,
журмын дагуу хийсэн байна.

Хэрэгжилт

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын даргын
2019 оны 12 сарын 31-ны өдрийн 6/10300 дугаартай
“Чиглэл хүргүүлэх тухай” албан бичгийн дагуу эцсийн
өмчлөгч бүртгэх, Оюуны өмчийн газрын 2020 оны 03
сарын 20-ны өдрийн Хуулийн этгээдийн нэрийн тухай
чиглэл, 2020 оны 03 сарын 04-ны өдрийн 01/269
давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн тухай, 2020
оны 07 сарын 21-ны өдрийн А-6/881 зэрэг чиглэлийг
баримтлан ажиллаж,
аймгийн 15 сумын 1192
хуулийн этгээдийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулан
одоогийн байдлаар 420 хуулийн этгээдийг бүртгэлд
хамруулсан байна. Эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх ажлыг
сумдын бүртгэгч нартай хамтран гүйцэтгэж тухай бүр
зааварчилгаа өгч ажиллаж байна.

Зарцуулсан Хөрөнгө зарцуулаагүй.
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Бүртгэл хийсэн тоо:420
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 85 %
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үнэлгээ

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4. Эд хөрөнгийн эрхийг хууль тогтоомж, холбогдох журмын
дагуу улсын бүртгэлд бүртгэх болон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбогдсон
үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага арга
зүйгээр хангах
Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.4.1.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 15 сумын
хэмжээний нэр, иргэдэд түргэн шуурхай, хуулийн дагуу хүргэх ажлыг зохион байгуулах
дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.5.2, УБЕГазрын төлөвлөгөөний 2.3.1.
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих сар
хугацаа

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин 2019 онд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
үйлчилгээг 4908 иргэн, хуулийн этгээдэд хүргэсэн
байна.
Шалгуур 1. Бүртгэл хөтлөхдөө холбогдох хууль тогтоомжид
үзүүлэлт нийцүүлсэн эсэх;
2. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ
үзүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
үйлчилгээ иргэн, хуулийн этгээдэд шуурхай хүрсэн
байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

2020 онд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
2514 бүртгэл хийснээс 608 анхны бүртгэл,
эрх
шилжүүлэх 343 бүртгэл, бүртгэлд өөрчлөлт 71,
барьцааны гэрээ 1453, барьцааны гэрээ дуусгавар
болох 690, лавлагаа 38-ийг бүртгэж, 455 иргэн, аж
ахуйн нэгжид Э-дугаар олгож ажиллалаа.
Эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн статистик тоон
мэдээг 12 удаа, үйл ажиллагааны орлогын мэдээг 12
удаа, үнэт цаасны тооцоог няравтай бүртгэгч тус бүр
12 удаа гаргаж өглөө.Тасгийн хурлыг зургаан удаа
хийж,
бүртгэлийн
үйл
ажиллагааны
зохион
байгуулалт, бүртгэгчдийн ѐс зүй, хувцаслалтын
стандарт, ажил үүргийн хуваарийг байгууллагын
дотоод журамтай уялдуулан зохион байгуулж
ажиллаж байна. Газрын 10398, газраас бусад үл
хөдлөх эд хөрөнгийн 3763, газар эзэмших 1388
хувийн хэрэг нийт 15560 хувийн хэрэг архивт нээгдэн
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хадгалагдаж байна. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн анхан шатны нотлох баримтыг бүрдүүлэх,
мэдүүлэг хүлээн авах зэрэг бүртгэлийг 14 сумын
улсын бүртгэгчид хүлээн авч ирүүлж байгаа нь тэдний
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, анхан шатан дээрээс
хүргэх боломжтой
эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн үйлчилгээг хүргэх боломжтойг харуулж
байна.
Зарцуулсан Хөрөнгө зарцуулаагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо : 2514
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100 %
үнэлгээ
Аж ахуй нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.4.2 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цахим системийн
хэмжээний нэр, шинэчлэлийн талаар аймгийн нотариатч, ГХБХБГазрын даамлуудад
дугаар мэдээлэл, чиглэл өгч хамтран ажиллана.
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.5.7, ЕГ-ын төлөвлөгөөний 2.3.1.
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих сар
хугацаа

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин Шалгуур Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цахим систем
үзүүлэлт EPRS програмын шинэчилсэн хувилбарын талаар
мэдээлэл чиглэл, зөвлөмж өгсөн эсэх, газрын дугаар
олголтын талаар даамлуудад мэдээлэл өгсөн эсэх
Хүрэх түвшин жилдээ: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
цахим систем EPRS программын шинэчилсэн
хувилбарын талаар холбдогдох мэргэжилтнүүдэд
мэдээлэл чиглэл өгсөн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

ГХБХБГ-ын даамлуудаас онлайнаар
ирүүлсэн
эзэмшлийн Э дугаар олгох эд хөрөнгийн эрхийн
улсын бүртгэлийн нотлох баримт, материалуудыг
хүлээн авч
мэдээллийн санд шалгаж,
цахим
мэдээллийн санд Э дугаар олгож ажиллаж байна.
Дундын мэдээллийн сангаас Сайнцагаан -210,
Адаацаг сум 34, Луус сум 6, Хулд сум 18,
Дэлгэрхангай сум 18, Сайхан-Овоо
сум 1,
Эрдэнэдалай
сум
33,Дэлгэрцогт,Дэрэн,ГовьУгтаал,Цагаандэлгэр,Баянжаргалан,
Өндөршил,Гурвансайхан сумдад нийт 450 Э дугаар
олгож хувийн хэргийг бүрдүүллээ
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Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100 %
үнэлгээ

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН
ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ХУУЛЬ,
ТОГТООМЖИЙГ СУРТАЛЧЛАХ
Гүйцэтгэлийн зорилт:№2.5 Иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл,
хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдийн хууль эрх
зүйн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.5.1 Иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох, улсын бүртгэлийн хууль
хэмжээний нэр, тогтоомжийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах,
дугаар телевиз радиогийн нэвтрүүлэгт оролцох зэргээр мэдээ мэдээллийг
цахим болон цахим бус байдлаар нээлттэй, хүртээмжтэй, хэлбэрээр
хүргэх.
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.5.7, УБЕГ-ын төлөвлөгөөний 2.3.1. Бүх нийтийн эрх
зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр,
Хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөө,
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Хууль тогтоомжийг сурталчлах гарын авлага, тараах
хөрөнгө материалд
шаардагдах
зардлыг
тухай
бүр
шийдвэрлэх
Хариуцах нэгж ИУБ тасаг, ЭХЭУБ тасаг, хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэгч
Суурь түвшин 2019 онд УБХэлтсийн тасаг нэгжүүдээс иргэдийн эрх
зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэн, эд
хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хууль
тогтоомжоор АСС цогцолбороор 12 удаа, бүртгэлийн
нэгдсэн өдөрлөг, ААНэгж байгууллагуудад нийт 8
удаагийн сургалтаар 2194 иргэнд сургалт, мэдээлэл
хийсэн. Ард телевиз, Говийн амьдрал сонин,
Монцамэ, Аялгуут нутаг сэтгүүлтэй гэрээгээр
ажилласан.
- Сургалт,мэдээлэл хийсэн тоо
Шалгуур
- Сургалт мэдээлэлд хамрагдсан иргэдийн тоо
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин Жилдээ: Иргэдийн
эрх зүйн боловсрол мэдлэг
дээшилж , хүссэн мэдээ мэдээллээр хангагдсан
байна.
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

2020 оны хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөг
батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2020 онд
хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх
сургалтыг онлайнаар, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл,
анхаарах асуудал сэдвээр хяналтын улсын байцаагч,
иргэний улсын бүртгэлийн тасгаас иргэний улсын
бүртгэлийн газраас өгсөн чиглэлийн хүрээнд иргэний
шинэчилсэн бүртгэлийн системийн дадлага ажлыг
хэрхэн хийх талаар, итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн
сургалтыг онлайнаар, Итгэмжлэгдсэн ажилтны ирц
программын сургалтыг танхимаар тус тус зохион
байгууллаа. МУИХ, АНСДИТХурлын сонгуулийн
итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалтыг Онлайнаар 5 ,
танхимаар 3 удаа нийт 8 удаа зохион байгуулсан
сургалтад давхардсан тоогоор 270 албан хаагчид
хамрагдсан байна. Төрийн байгууллагууд үйл
ажиллагаагаа иргэдэд ил тод нээлттэй, хүртээмжтэй
хүргэх, хууль тогтоомжоо сурталчлах ажил ялангуяа
иргэдэд
үйлчилгээ
үзүүлдэг
байгууллагуудын
хувьдгол ажлын нэг бөгөөд сургалтын төлөвлөгөөнд
тусгагдсан иргэдэд зориулсан мэдээ мэдээллийн
ажил хорио цээрийн дэглэмийн үед хоцрох тасрах
явдал гарч байна.Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар
тогтоолоор батлагдсан бүх нийтийн эрх зүйн
боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн
зорилго нь иргэдэд эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг
цахим болон цахим бусаар хүртээмжтэй энгийн,
хялбар ойлгомжтой аргаар хүргэхэд оршино гэж
заасан байдаг. Иймд хөл хорионы үед тус хэлтсээс
иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт зориулан ,, Бүртгэгчийн
зөвлөгөө,, гэсэн цахим цуврал зөвлөмжийг 5 удаа,
burtgel.gov.mn сайтаас иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн
этгээдийн бүртгэлийн 27 төрлийн лавлагаа, улсын
бүртгэлийн ерөнхий хуульд заасан иргэн, эд хөрөнгө,
хуулийн этгээдийн нээлттэй мэдээллийг хэрхэн авах,
газрын анхны бүртгэл зэрэг сэдвээр Дундговь аймаг
дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс, бүртгэлийн хэлтэс
фэйс хуудас, du.burtgel.gov.mn вэйб хуудсаар хүргэж
ажиллалаа. ,,Бүртгэгчийн зөвлөгөө,, цахим мэдээлэл
хамгийн их хандалт буюу 2650 иргэн үзэж, сумдын
бүртгэгчид өөрийн сумдын фэйж хуудсанд шэйр хийж
бусдад түгээр зэргээр хууль тогтоомж, мэдээллийг
сурталчлах ажлыг хийлээ.
Зарцуулсан Хөрөнгө зарцуулаагүй.
хөрөнгө
Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин Мэдээлэл авсан иргэдийн тоо: 980
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.5.2.Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөг
хэмжээний нэр, зохион байгуулах
дугаар Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
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уялдаа: байгуулалтын
3.4.3,
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

1-р улирал

бүтцийн

өөрчлөлтийн

хөтөлбөрийн

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ИУБ тасаг, ЭХЭУБ тасаг, хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэгч
Суурь түвшин 2019 онд улсын Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний
Нээлттэй
хаалганы
өдөрлөгийг
Нэг
цэгийн
үйлчилгээний танхимд зохион байгуулж 350 иргэнд
бүртгэлийн үйлчилгээг хүргэсэн.
Шалгуур Сургалт мэдээлэлд хамрагдсан иргэдийн тоо
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: Төлөвлөгөөний дагуу „‟Нээлттэй хаалганы
өдөрлөг ‟‟ зохион байгуулагдсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсэж
хөгжсөний 80 жилийн ойн ажлын хүрээнд 10 сарын
27- ны өдөр ,, Бүртгэл-80 ,, нээлттэй хаалганы
өдөрлөгийг аймгийн төв, болон 12 суманд, 11 сарын
7 ны өдөр Адаацаг суманд тус тус зохион байгууллаа.
Тус өдөрлөгөөр Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 301, эд
хөрөнгийн бүртгэлийн чиглэлээр 60, хуулийн
этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 65 нийт 426 иргэнд
үйлчилгээ үзүүүлсэн. Бүртгэлийн хууль тогтоомжийн
талаар гарын авлага тарааж, үйлчлүүлэгч иргэдээс
үйлчилгээний
талаар,
байгууллагын
үйл
ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлтийг 426
иргэнээс санал асуулгын хуудсаар авлаа.
.Иргэний улсын бүртгэлээр -315
- Төрсний бүртгэл-8
- ИШБ /хуурууны хээ/ -29
- Иргэний үнэмлэх олгосон -45
- Иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн дахин авахаар
хүсэлт гаргасан -177
- Төрсний гэрчилгээ үрэгдүүлсэн дахин авахаар
хүсэлт гаргасан – 5
- Иргэний үнэмлэх 25,45 насны сунгалт-29
- Гэрлэлт бүртгэл-2
- Нас баралт-1
- Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл-11
- Лавлагаа-8
2. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлээр -52
- Газрын хэмжээ өөрчлөлт-2
- Бэлэглэх гэрээ 2
- Газрын анхны бртгэл 16
- Барьцаат зээлийн гэрээ 5
- Барьцаат зээлийн гэрээ дуусгавар болгох 5
- Шинээр баригдсан орон сууц 3
- Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг анхны удаа
бүртгүүлэх 1
- Газрын хаяг өөрчлөлт 2
- Сумдад хүлээн авсан мэдүүлэг 16
3.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл-59
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- ХХК-ийн нэмэлт өөрчлөлт -27
- Хоршооны нэмэлт өөрчлөлт- 1
-холбоо /НҮТББ/ нэмэлт өөрчлөлт -1
- холбоо /ГҮТББ/ -1
- үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага өөрчлөлт -1
- ХХК шинээр- 2
- ХХК дахин гэрчилгээ олголт- 2
-хүлээж авсан бүртгэл - 16
-зөвлөгөө мэдээлэл - 9
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Архиваас гаргасан хувийн хэргийн тоо : 426
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН
УЛСЫН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6 Улсын бүртгэл болон улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн
биелэлтэд тавих хяналтыг сайжруулах
Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.6.1 Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
хэмжээний нэр,
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
дугаар
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.6.3
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Улсын төсвөөс /Тухай бүр нь төсөв гардаг/
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хяналтын улсын байцаагч
Суурь түвшин Өдөр тутмын хяналт шалгалтаар Эд хөрөнгийн
эрхийн бүртгэлийн чиглэлэээр 108 бүртгэлд түүврийн
хяналт хийснээс 60 бүртгэл зөрчилтэй, Иргэний улсын
бүртгэлийн чиглэлээр 1026 бүртгэлд түүврийн
хийснээс 89 бүртгэл зөрчилтэй, Хуулийн этгээдийн
улсын бүртгэлийн чиглэлээр 45 бүртгэлд түүврийн
хяналт хийснээс 19 бүртгэл зөрчилтэй, Архивын
чиглэлээр 110 бүртгэлд түүврийн хяналт хийснээс 48
бүртгэл зөрчилтэй байсныг цаг тухай бүрт нь бүртгэгч
нарт мэдэгдэж тайлбарлан алдаа зөрчлийн тэмдэглэн
үйлдэж бүртгэгч нарт хүргүүлэн, зөрчлийг давтан
гаргахгүй байх тухай улсын байцаагчийн шаардлага
хүргүүлэн ажилласан
Шалгуур
үзүүлэлт

-

Төлөвлөгөөт шалгалтыг 5 удаа хийнэ
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрэх түвшин жилдээ: Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хийх
хяналт
шалгалтын
төлөвлөгөөг
батлуулан,
төлөвлөгөөний дагуу шалгалт хийгдсэн байна.
Тайлангийн хугацаанд нийт 2296 бүртгэлд хяналт
Хэрэгжилт
хийж 594 зөрчил илрүүлэн ажилласан байна.
Тайлангийн хугацааны 76 дүгнэлт, улирал, сарын
тайлан, 12 удаагийн илтгэх хуудас, 3 тайлбар, 3
шаардлагын хариуг стандартын дагуу гаргаж
холбогдох газруудад хүргүүллээ. Хялбаршуулсан
журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны
мэдээ, хэвлэмэл хуудасны тайлан, сар бүрийн
статистик мэдээ, үнэт цаасны зарцуулалтын тайлан
зэргийг 10 удаа гаргаж хугацааанд нь холбогдох
газруудад хүргэж ажилласан. Хэлтсийн даргын
баталсан удирдамжийн дагуу 14 сумын иргэний
улсын бүртгэлийн 2019 оны үйл ажиллагаанд хяналт
хийж нийт 1753 бүртгэл хамрагдаж үүнээс 128
зөрчлийг арилгаж ажилласан. Эд хөрөнгийн
бүртгэлийн чиглэлээр 17 дүгнэлт гаргасан. Шинээр
үүсгэн байгуулж байгаа болон өөрчлөлт хийгдэхээр
өргөдөл гаргасан 32 аж ахуйн нэгжийн материалд
түүврийн хяналт хийж 6 зөрчлийг арилгалаа.
Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 1-р
улиралд бүртгэгдсэн нийт 54 хувийн хэргийн цаасан
болон цахим санд хяналт хийж ажиллалаа.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 1,2-р улиралд 55 хувийн хэрэг хянагдаж залруулах
боломжтой 15 хувийн хэргийн мэдээлэлд өөрчлөлт
оруулсан байна.

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.6.2 Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх хуульд заасан
хэмжээний нэр, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.6.5
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хяналтын улсын байцаагч
Суурь түвшин 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Зөрчлийн тухай
хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Зөрчлийн тухай хуулийн
15.24 дүгээр зүйлийн 1,4 дэх хэсгийг үндэслэн 469
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иргэнийг 11295000 төгрөгөөр торгуулийн шийтгэл
оногдуулж,
хялбаршуулсан
журмаар
шалган
шийдвэрлэсэн байна.
Шалгуур Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасны
үзүүлэлт дагуу шалган шийдвэрлэсэн эсэх.
Хүрэх түвшин жилдээ: Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар
харъяалуулсан зөрчлийг шалган шийдвэрлэж, зөрчил
шалган шийдвэрлэсэн хэрэг, материалыг хуульд
заасан хугацаанд холбогдох прокурорт хянуулан,
тайлан мэдээг тогтмол хүргүүлсэн байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчил шалган
шийдвэрлэх тухай хуулиар харъяалуулсан зөрчлөөс
Зөрчлийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1, 24.4
дэх заалтын дагуу 347 иргэний үйлдсэн зөрчлийг
харъяалан
хялбаршуулсан
журмаар
шалган
шийдвэрлэж 8,280,000 төгрөг төвлөрүүлсэн

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 347
иргэний
үйлдсэн
зөрчлийг
харъяалан
хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэлээ.
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН
АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.7.Иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлтэй холбоотой архивын эх нотлох баримт бичгээр архивын сан хөмрөг бүрдүүлж,
баяжилт хийж, түүний хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах
Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.7.1 Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх, архивт шинээр орж
хэмжээний ирсэн хувийн хэргийн бүрэн бүтэн байдлын хангаж, архивын нууцлал,
нэр, дугаар аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр - 2.4.6,
3.9
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Архив
Суурь түвшин 2019 онд архивт Хуулийн этгээдийн 208, Эд хөрөнгийн
675, иргэний бүртгэлийн 968 нийт 1851 хувийн хэргийн
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баяжилт хийгдсэн. Архивын үйл ажиллагаа 96 хувьтай
дүгнэгдсэн

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Шалгуур -Архиваас мэдээлэл лавлагаа гаргаж үйлчлүүлсэн
үзүүлэлт иргэдийн тоо
.- Архивын баяжилтад нэмэгдсэн хувийн хэргийн тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Төрийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэж,
үйлчилгээний шат дамжлага багассан байна.
2020 онд иргэний гэр бүлийн бүртгэлийн мэдээний
Хэрэгжилт
8 төрлийн ИУБ-ийн 1431 маягтыг хүлээн авч цахим
санд оруулан, архивын санд байршуулан архивын эмх
цэгцтэй
байдлыг
хангаж
ажиллалаа.
Биеийн
давхцахгүй
өгөгдлийн
бүртгэл
буюу
иргэний
шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсан ИУБ-А маягт 1685
ширхэгийг
иргэний
баримтын
төв
архивт
галиглан,шивж хүргүүлсэн. Архивын хувийн хэргийг
эмхэлж цэгцлэх ажлын хүрээнд тус аймгаас шилжин
явсан боловч хувийн хэрэг нь яваагүй байсан 1064,
нас барсан 32 нийт 1096 иргэний хувийг хэргийг
нийслэлийн бүртгэлийн газар болон оршин сууж
байгаа аймаг руу жагсаалтаар хүргэлээ. Тус аймагт
шилжин ирсэн 244 хувийн хэргийг жагсаалтын дагуу
тулган авч архивт цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
уутлан, цахим бүртгэлд шивж санд байрлуулсан. Эд
хөрөнгийн нийт 14078 ширхэг цаасан суурьт хувийн
хэрэг архивт байршиж байна. Хуулийн этгээдийн
улсын бүртгэгчийн хүсэлтээр 389 хувийн хэргийг
гаргаж үйлчилсэн байна. 2020 онд хугацаа хэтэрсэн
устгах баримтуудыг дээд байгууллагын даргын
шийдвэрийн дагуу акт үйлдэн устгалд орууллаа. Үүнд
иргэний үнэмлэх дахин олгох хүсэлт 1810 ш, ИУБ-21
маягт 4600, шилжилт хөдөлгөөний ИУБ-22 маягт 6350
нийт 12760 маягтыг устгасан байна.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ:
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 2.7.2 Улсын бүртгэгчдийн хүсэлтийн дагуу архиваас хувийн хэрэг эх
хэмжээний нэр, нотлох баримтыг гаргаж үнэн зөв мэдээллээр хангаж ажиллах
дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр-2.4.6,
3.9.5
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

Шаардагдах Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө

4/10

5/11

6/12
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Хариуцах нэгж Архив
Суурь түвшин 2019 онд архиваас бүртгэгчдийн хүсэлтийн дагуу
иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн нийт 85 хувийн
хэрэг эх нотлох баримтыг гаргаж үйлчилсэн.
Шалгуур
үзүүлэлт

-

Архиваас гаргасан хувийн хэргийн тоо

Хүрэх түвшин жилдээ: Архивын эх нотлох баримтын хэрэглээ
нэмэгдэж, хүссэн мэдээ мэдээллээр хангагдана
Хэрэгжилт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэгчдийн захиалгаар
470 хувийн хэргийг
захиалгын хуудсын дагуу гарган өгч ажилласан
байна. Журнал бүртгэлээс - /төрөлтийн бүртгэл/- 25,
ИУБ-18 нас баралтын маягт-5, Засвар өөрчлөлтөд 51
ширхэг ХААТР-11 маягтын хувийн хэргийг архиваас
татан авч канондан, иргэний улсын бүртгэгчид өгсөн
бол Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгчийн хүсэлтээр
389 хувийн хэргийг архиваас захиалгын хуудсын
дагуу гаргаж үйлчилсэн.

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Архиваас гаргасан хувийн хэргийн тоо : 470
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1 Иргэний улсын бүртгэлийг хууль тогтоомж, холбогдох
журмын дагуу хөтлөх болон иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдсон үйлчилгээг иргэн,
хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах.
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Хагас жилд

2019 он
Төл.

Гүй.

1.

2.1.1 Иргэний
улсын
бүртгэлийн
үйлчилгээг
15
сумын иргэдэд
түргэн шуурхай,
хуулийн
дагуу
хүргэх
ажлыг
зохион
байгуулах

2019 онд 10700
иргэнд бүртгэлийн
үйлчилгээг
хүргэсэн.
Төлөвлөгөөний
биелэлт 90 хувь
дүгнэгдсэн

2020
оны
эхний хагас жилд
4619
иргэнд
иргэний
бүртгэлийн
үйлчилгээг
хүргэсэн байна.

2.

2.1.2
Иргэний
улсын
бүртгэлийн
чиглэлээр
төрийн
болон
бусад

Аймгийн
ЗДТГазар,Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
удирдах
ажилтнууд ,

Аймгийн шүүхээс
1992-2020 оны
хооронд иргэний
эрх зүйн
чадамжгүй
шүүхийн шийдвэр

Жилийн
эцэст
Төл.

Гүй.
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байгууллагатай
харилцан
мэдээлэл
солилцох

Мандал сургууль,
МСҮТөв, Эрдмийн
далай цогцолбор
суруулийн нийт
232 албан
хаагдчдад
мэдээлэл өгсөн.

гарсан иргэдийн
бүртгэлийг
мэдээллийн санд
шалгаж 168
иргэний
бүртгэлийг овог
нэр, регистрийн
дугаар, оршин
суугаа газрын
хаяг зэргийг
тодруулан
судалгааг буцааж
хүргүүллээ.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2. Иргэний улсын бүртгэгчдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг
заавар зөвлөмж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах.
Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр
дүнгийн үзүүлэлт

Суурь түвшин
№

1.

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

2.2.1
Иргэний
улсын бүртгэгчдийг
мэргэжил,
арга
зүйн удирдлагаар
хангаж,
хяналт
тавьж ажиллах.

.....

Жилийн
эцэст

Хагас жилд

2019 он

Төл. Гүй.

Төл.

Гүй.

.....

2020 оны эхний
хагас жилд
улсын
бүртгэгчдэд
танхимаар
ажлын байрны
сургалтыг 2
удаа, онлайнаар
3 удаа сургалт
зохион
байгуулсан

2019
онд
улсын
бүртгэгчдийг 2
удаа
онлайнаар,
ажлын байрны
сургалт 1 удаа,
танхимаар
2
удаа сургалт
өгсөн.

.....

.....

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр
хангах
Суурь түвшин
№
1.

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт

2.3.1
Хуулийн
этгээдийн
улсын
бүртгэлийн үйлчилгээг
аймгийн
хэмжээнд
ХХК,
нөхөрлөл,
төрийн
бус
байгууллагад хүргэх

Хэмжих
нэгж
.....

2019 он

2019 онд 63
хуулийн
этгээд, 31
ХХК, 24
нөхөрлөл, 1
улсын
төсөвт
үйлдвэрийн
газар, 7
Төрийн бус
байгууллага
нийт 126
хуулийн

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

Жилийн эцэст

Төл.

Гүй.

Төл.

Гүй.

.....

Тайлант
хугацаанд
хуулийн
этгээдийн
бүртгэлийн
чиглэлээр 163
бүртгэл
хийсэн байна

.....

.....
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этгээдэд
бүртгэлийн
үйлчилгээг
хүргэсэн.
2.3.2
Хуулийн
этгээдийн
эцсийн
өмчлөгчийн
мэдээллийг
улсын
бүртгэлд бүртгэх

2020 онд
хуулийн
этгээдийн
эцсийн
өмчлөгчийг
бүртгэлд
бүртгэж
дуусгах

Аймгийн
хэмжээнд
2020 оны 01нээс өмнө
байгуулагдсан
нийт 940
хуулийн
этгээд нөхөн
бүртгүүлэхээс
50, шинээр
бүртгүүлсэн
28 нийт 78
хуулийн
этгээдийн
эцсийн
өмчлөгчийг
бүртгэсэн
байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4. Эд хөрөнгийн эрхийг хууль тогтоомж, холбогдох журмын
дагуу улсын бүртгэлд бүртгэх болон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбогдсон
үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага арга
зүйгээр хангах
Суурь түвшин
№
1.

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт

2.4.1.Эд
хөрөнгийн
эрхийн
улсын
бүртгэлийн үйлчилгээг
15
сумын
иргэдэд
түргэн
шуурхай,
хуулийн дагуу хүргэх
ажлыг зохион байгуулах

2.4.2
Эд
хөрөнгийн
эрхийн
улсын
бүртгэлийн
цахим
системийн
шинэчлэлийн
талаар
аймгийн
нотариатч,
ГХБХБГазрын
даамлуудад мэдээлэл,
чиглэл
өгч
хамтран
ажиллана.

Хэмжих
нэгж
.....

Өмнөх улирал

2019 онд
Эд
хөрөнгийн
эрхийн
улсын
бүртгэлийн
үйлчилгээг
4908
иргэн,
хуулийн
этгээдэд
хүргэсэн
байна.

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

Жилийн эцэст

Төл.

Гүй.

Төл.

Гүй.

.....

2020
оны эхний
хагас жилд
эд
хөрөнгийн
эрхийн
улсын
бүртгэлийн
үйлчилгээг
1150
иргэнд
хүргэсэн
байна.

.....

.....

242 иргэн,
аж ахуйн
нэгжид Эдугаар
олгосон
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Гүйцэтгэлийн зорилт:№2.5 Иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл,
хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдийн хууль эрх
зүйн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах

№
1.

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт

2.5.1 Иргэдэд эрх
зүйн
боловсрол
олгох,
улсын
бүртгэлийн
хууль
тогтоомжийг
олон
нийтийн
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
сурталчлах, телевиз
радиогийн
нэвтрүүлэгт оролцох
зэргээр
мэдээ
мэдээллийг
цахим
болон цахим бус
байдлаар нээлттэй,
хүртээмжтэй,
хэлбэрээр хүргэх.

Хэм
жих
нэгж
.....

Суурь түвшин
2019 он

2019
онд
УБХэлтсийн
тасаг
нэгжүүдээс
иргэдийн
эрх
зүйн
боловсролыг
дээшлүүлэх
зорилгоор
иргэн,
эд
хөрөнгө,
хуулийн
этгээдийн
бүртгэлийн
хууль
тогтоомжоор
АСС
цогцолбороор
12
удаа,
бүртгэлийн
нэгдсэн
өдөрлөг,
ААНэгж
байгууллагууда
д
нийт
8
удаагийн
сургалтаар
2194
иргэнд
сургалт,
мэдээлэл
хийсэн.
Ард
телевиз,
Говийн
амьдрал сонин,
Монцамэ,
Аялгуут нутаг
сэтгүүлтэй
гэрээгээр
ажилласан.

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

Жилийн эцэст

Төл.

Гүй.

Төл.

Гүй.

....
.

АС
цогцолбороор
12
удаа,.
Аймгийн ард телевизийн
тодруулга булан,
Kingnews.mn, Төгс аялгуу
зэрэг сайтын мэдээллийн
хэсэгт “Эцсийн
өмчлөгчийг хэрхэн бүртгэх
талаар хуулийн этгээдийн
улсын бүртгэгч Б
Одонтунгалаг, Mонгол
Улсын Их Хурлын
сонгуулийн тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх ажлын
хүрээнд улсын бүртгэлийн
хэлтсээс хийж хэрэгжүүлж
байгаа ажлын талаар
иргэний улсын бүртгэлийн
тасгийн дарга, ахлах
бүртгэгч нар 2 удаа
оролцсон. Цахим сайтад
тавигдсан мэдээ
мэдээллийг 370 иргэн
үзэж 125 иргэн шэйрлэж
бусдад түгээсэн байна.

.....

.....

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6 Улсын бүртгэл болон улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн
биелэлтэд тавих хяналтыг сайжруулах
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Суурь түвшин
№
1.

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

2.6.1
Улсын
бүртгэлийн үйл
ажиллагаанд
хяналт тавих

Хэмжих
нэгж

.....

2.6.2 Зөрчлийн
тухай
хууль,
Зөрчил шалган
шийдвэрлэх
хуульд
заасан
үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

Өмнөх улирал

1026
бүртгэлд
түүврийн
хийснээс
89
бүртгэл
зөрчилтэй.
108 бүртгэлд
түүврийн хяналт
хийснээс 60
бүртгэл
зөрчилтэй. 45
бүртгэлд
түүврийн хяналт
хийснээс 19
бүртгэл
зөрчилтэй. -

Жилийн эцэст

Төл.

Гүй.

Төл.

Гүй.

Бүртгэлийн үйл
ажиллагаанд
хяналт хийх
төлөвлөгөөний
дагуу
түүвэрчисэн
болон
төлөвлөгөөт
хяналт хийх

2019 оны
ИГББүртгэлийн
1753 бүртгэл, Эд
хөрөнгийн
эрхийн улсын
бүртгэлийн 55
хувийн хэрэг,
хуулийн
этгээдийн улсын
бүртгэлийн 77
хувийн хэрэгт
түүвэрчилсэн
болон
төлөвлөгөөт
хяналт хийлээ

.....

.....

Зөрчил шалган
199 иргэний
469 иргэнийг
шийдвэрлэх
зөрчлийг
11295000
тухай хуулиар хялбаршуулсан
төгрөгөөр
харъяалуулсан журмаар хянан
торгож
зөрчлийг
шийдвэрлэж
зөрчлийг
шалган
орон нутгийн
хялбаршуулсан шийдвэрлэж,
орлогод
журмаар
зөрчил шалган
4,690,000
шалган
шийдвэрлэсэн
төгрөг
шийдвэрлэсэн
хэрэг,
төвлөрүүлсэн
байна.
байна.
материалыг
хуульд заасан
хугацаанд
холбогдох
прокурорт
хянуулан,
тайлан мэдээг
тогтмол
хүргүүлсэн
байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.7.Иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлтэй холбоотой архивын эх нотлох баримт бичгээр архивын сан хөмрөг бүрдүүлж,
баяжилт хийж, түүний хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах
Суурь түвшин
№
1.

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт

2.7.1 Архивын сан
хөмрөгт
нөхөн
бүрдүүлэлт
хийх,
архивт шинээр орж
ирсэн хувийн хэргийн
бүрэн бүтэн байдлын
хангаж,
архивын
нууцлал,
аюулгүй

Хэмжих
нэгж
.....

2019 он

2019
онд
архивт
Хуулийн
этгээдийн
208,
Эд
хөрөнгийн
675, иргэний
бүртгэлийн

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд
Төл.
.....

Гүй.

Биеийн
давхцахгүй
өгөгдлийн
бүртгэл буюу
иргэний
шинэчилсэн
бүртгэлд
хамрагдсан

Жилийн эцэст
Төл.

Гүй.

.....

.....
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ажиллагааг
ажиллах

хангаж

968
нийт
1851 хувийн
хэргийн
баяжилт
хийгдсэн.
Архивын үйл
ажиллагаа
96 хувьтай
дүгнэгдсэн

ИУБ-31/А/
маягт
458
ширхэгийг
иргэний
баримтын
төв архивд
галиглан
шивж
хүргүүлсэн.
Мөн
ИУБ31/Б/
маягтуудыг
архивд
байрлуулсан.

2.7.2
Улсын
бүртгэгчдийн
хүсэлтийн
дагуу
архиваас
хувийн
хэрэг
эх
нотлох
баримтыг гаргаж үнэн
зөв
мэдээллээр
хангаж ажиллах

2019
онд
архиваас
бүртгэгчдийн
хүсэлтийн
дагуу
иргэн,
эд
хөрөнгө,
хуулийн
этгээдийн
нийт
85
хувийн хэрэг
эх
нотлох
баримтыг
гаргаж
үйлчилсэн.

Улсын
бүртгэгчийн
хүсэлтээр
Журнал
бүртгэлээс /төрөлтийн
бүртгэл/- 10
ИУБ-18 нас
баралтын
маягт-2
Засвар
өөрчлөлтөд
24
ширхэг
ХААТР-11
маягтын
хувийн
хэргийг
архиваас
гарган
үйлчилсэн
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ /
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Зорилтын
тоо

Арга
хэмжээний
тоо

1.

Иргэний улсын
бүртгэлийн тухай
хууль

1

2

2.

Эд хөрөнгийн
эрхийн улсын
бүртгэлийн тухай
хууль

1

1

3.

Хуулийн этгээдийн
улсын бүртгэлийн
тухай хууль

1

1

Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх
тухай
хууль

1

2

МУИХСонгуулийн
тухай хууль

1

1

5

7

№

4.

5.

Эрх зүйн акт

Нийт

%

%

%

%

Дундаж
хувь
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг хууль
тогтоомж, холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах
Эрх зүйн акт: Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль ,
Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам, Гэр бүлийн тухай хууль
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 3.1.1 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх, цахим мэдээллийн сангийн
хэмжээний нэр, баяжилтыг хийж, баталгаажуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
дугаар
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.3.10, ЕГ-ын төлөвлөгөөний 2.1.1
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин ИГББүртгэлийн төрөл: 2019 онд төрөлт 1092, гэрлэлт
194, үрчлэлт 17, гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл 44,
эцэг тогтоолтын бүртгэл 43, ОНӨ бүртгэл 45, нас
барсны бүртгэл 295 бүртгэл, гадаад паспортын бүртгэл
627, иргэний үнэмлэхийн бүртгэл 2542, шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэл 1961, лавлагаа 1869 нийт 8729
бүртгэлийг мэдээллийн санд оруулж, баталгаажуулсан.
Шалгуур
үзүүлэлт

- Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг хууль
тогтоомжийн хүрээнд хөтөлсөн эсэх.

- Хөтөлсөн бүртгэлийн тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Иргэний улсын бүртгэлийг холбогдох хууль,
журамд заасан хугацаанд хөтөлж, баталгаажуулсан
байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт ИГББүртгэлийн 750 ш маягтыг иргэний бүртгэлийн
газар болон иргэний баримтын архивт тус тус
хүргүүллээ. Өөр аймаг хотоос шилжин ирсэн 329
иргэн, сум хооронд болон баг хооронд шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэсэн 587 иргэн нийт 916
иргэнд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн үйлчилгээ
үзүүлсэн байна. Шинээр 923 хүүхэд төрөлтийн
бүртгэлд, гэрлэлтийн бүртгэлд 154, үрчлэлт
17,
гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд 35 ,эцэг
тогтоолтын бүртгэл 24, ОНӨ бүртгэл 32, нас барсны
бүртгэлд 246 нийт 1431 иргэн иргэний гэр бүлийн
бүртгэл хийлгэжээ. Мэдээллийн санд ИГББүртгэлийн
1431, шилжилт хөдөлгөөний 916 маягт нийт 2347
маягтыг мэдээллийн санд баталгаажуулсан байна.
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Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин нийт хийсэн бүртгэл:2347
Төсвийн шууд захирагчийн
үнэлгээ

№

Хангалттай 100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 3.1.2 Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн үнэн зөв, бодит
хэмжээний нэр, байдлыг сайжруулах, бүртгэл хоорондын зөрүүг арилгах,
Төлөвлөлтийн ,,Нэг иргэн-нэг бүртгэл хөтөлбөр‟‟ ийн 8 дугаар
дугаар
уялдаа: зорилтын 3.8.2, хэлтсийн төлөвлөгөөний 2.1.1.2
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин 2019 онд мэдээллийн сан, эх нотлох баримтын
зөрүүтэй 387 бүртгэлийн зөрчлийг мэдээллийн санд
нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл болон, хяналтын улсын
байцаагчийн дүгнэлтээр засаж оруулсан.
Шалгуур
үзүүлэлт

-

Мэдээллийн санд засварласан бүртгэлийн тоо
Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн
алдаатай бүртгэл буурсан эсэх.

Хүрэх түвшин жилдээ: Мэдээллийн сангийн зөрүүтэй байдал
багасаж үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилсэн
байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

“Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр
баталсан бөгөөд уг хөтөлбөрийн 8-р зорилтын 3.8.2
заасны дагуу улсын бүртгэлийн лавлагаа үйлчилгээг
иргэн
хуулийн
этгээдэд
цахим
хэлбэрээр
чирэгдэлгүйгээр, шуурхай авах нөхцөлийг хангаж
ажиллахын тулд мэдээлэл технологийн газраас 19882004 он хүртэл 8831 иргэний алдаатай бүртгэлийг
жагсаалтаар авч иргэдийн мэдээллийг сум болон
оноор нь ангилан шалгаж дэс дараалалтай зөрчлийг
арилган ажиллаж байна. Үүнээс Адаацаг болон
Эрдэнэдалай сумын 870 иргэний зөрчлийг цахим
мэдээллийн санд шалгаснаас 870 иргэний зөрчлийг
арилгаж, иргэд орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран
бүртгэлийн мэдээлэл, үйлчилгээг цахим хэлбэрээр
чирэгдэлгүйгээр, үнэн зөв, шуурхай авах нөхцлийг
бүрдүүлж ажиллаж байна.
Огт регистрийн дугаар авч байгаагүй бичиг баримт
байхгүй иргэн Батсуурь овогтой Баттөрийн мэдээллийг
иргэний цахим
мэдээллийн сан болон мэдээлэл
удирдах сан, архивын цаасан баримтыг шалгаж үзэхэд
Луус сумын 1984 оны төрөлт бүртгэлийн журналын 11
–р дугаарт бүртгэлтэй байгаа төрөлтийн бүртгэлийг
үндэслэн
лавлагааг
гаргаж,
хяналтын
улсын
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байцаагчийн дүгнэлтийг гаргуулахаар холбогдох эх
нотлох баримтыг бүрдүүлж өгсөн.
2017-2020 оны хооронд нас барсан, шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэсэн иргэдийн бүртгэлийг
шалгаж мэдээллийн санд
нас баралтын бүртгэл
ороогүй байсан 4 бүртгэлийг санд оруулсан
Хаягийн зөрчилтэй шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл
хийлгэсэн боловч бүртгэлгүй 17 иргэнийг хаягтай
болгож, шилжин очсон газраа бүртгүүлээгүй 48 иргэнд
утсаар холбогдон бүртгүүлэхийг зөвлөсөн
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Арилгасан зөрчлийн тоо: 891
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 70%
үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
Эрх зүйн акт: Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн
тухай хууль , Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам, бусад холбогдох журам
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 3.2.1 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг зохион
хэмжээний нэр, байгуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
дугаар
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн 3.4.3,
ЕГ-ын төлөвлөгөөний 2.2.1
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч
Суурь түвшин

Шалгуур
үзүүлэлт

Шинээр 63 хуулийн этгээд бүртгэж ХХК 31, Нөхөрлөл
24, Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 1, Төрийн бус
байгууллага 7, Хэлбэр өөрчлөж дахин гэрчилгээ
олгосон 121, гэмтээсэн 7, Нэмэлт өөрчлөлт хийсэн 62,
Лавлагаа олгосон 12, Салбар төлөөлөгчийн газар 3,
Хяналтын дугаар олгосон 68 бүртгэл хийж архивт 1161
хувийн хэрэг байршиж байна.
-

Хуулийн этгээдийн бүртгэл хийсэн тоо
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийг хууль,
тогтоомжийн хүрээнд хөтөлсөн эсэх

Хүрэх түвшин жилдээ: Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийг
холбогдох хууль, журамд заасан хугацаанд хөтөлсөн
байна.
Арга
хэмжээний

Хэрэгжилт Тайлант онд хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр
нийт 553 бүртгэл хийлээ.
- Дахин гэрчилгээ олгосон-33
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хэрэгжилт

-

Нэмэлт өөрчлөлт хийсэн - 343
Лавлагаа олгосон -10
Салбар төлөөлөгчийн газар бүртгэсэн -11
Хяналтын дугаар олгосон- 77
Шашны байгууллага хугацаа сунгасан-7
Шинээр шашны байгууллага- 1
Хураан авсан -14
Шинээр хуулийн этгээд бүртгүүлсэн-54
Татан буугдсан 3

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Бүртгэлийн тоо :553
Төсвийн шууд захирагчийн
үнэлгээ

Хангалттай 100%

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.3 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
Эрх зүйн акт: Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
тухай хууль , Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам, бусад холбогдох журам
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 3.3.1 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг зохион
хэмжээний нэр, байгуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
дугаар
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн 3.5.2,
УБЕГ-ын төлөвлөгөөний 2.3.1.
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин

Шалгуур
үзүүлэлт

2019 онд Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр
нийт 4908 бүртгэлийг хийснээс анхны бүртгэл 813,
гэрээний эрхийн бүртгэл 364, бусад бүртгэл 3731
байна.
-

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хийсэн тоо
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг,
тогтоомжийн хүрээнд хөтөлсөн эсэх

Хүрэх түвшин жилдээ: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
үйлчилгээ иргэн, хуулийн этгээдэд шуурхай хүрсэн
байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт 2020 онд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 2514
бүртгэл хийснээс 608 анхны бүртгэл, эрх шилжүүлэх
343 бүртгэл, бүртгэлд өөрчлөлт 71, барьцааны гэрээ
1453,
барьцааны гэрээ дуусгавар болох 690,
лавлагаа 38-ийг бүртгэж, 455 иргэн, аж ахуйн нэгжид
Э-дугаар олгож ажиллалаа. Эд хөрөнгийн эрхийн
улсын бүртгэлийн статистик тоон мэдээг 12 удаа, үйл
ажиллагааны орлогын мэдээг 12 удаа, үнэт цаасны
тооцоог няравтай бүртгэгч тус бүр 12 удаа гаргаж
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өглөө.Тасгийн хурлыг зургаан удаа хийж, бүртгэлийн
үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, бүртгэгчдийн ѐс
зүй, хувцаслалтын стандарт, ажил үүргийн хуваарийг
байгууллагын дотоод журамтай уялдуулан зохион
байгуулж ажиллаж байна.
Газрын 10398, газраас бусад үл хөдлөх эд
хөрөнгийн 3763, газар эзэмших 1388 хувийн хэрэг нийт
15560 хувийн хэрэг архивт нээгдэн хадгалагдаж байна.
Дундговь аймгийн дахь ШШГГ болон бусад эрх бүхий
албан байгууллагуудад нийт 123 үл хөдлөх хөрөнгийн
лавлагаа, албан тоотын хариуг хүргүүлэн, хувийн
хэрэгт нь хавсарч ажилласан. Хоѐр үл хөдлөх эд
хөрөнгийн эрхийг түдгэлзүүлсэн
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Бүртгэлийн тоо:2514
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4 Хууль хяналтын байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр лавлагаа
мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Эрх зүйн акт: Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль,
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн
тухай хууль,
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 3.4.1 Хуулиар тусгайлан эрх олгосон байгууллагын эрх бүхий албан
хэмжээний тушаалтны хүсэлтээр лавлагаа мэдээлэл олгох
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.5
уялдаа: /1 арга хэмжээ/
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээдийн
улсын бүртгэгч, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн
тасаг, архив
Суурь түвшин



2019 онд Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр хууль
хяналтын байгууллагын хүсэлтээр 144 Эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр
77, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн
чиглэлээр 35


Шалгуур - Олгосон лавлагааны тоо
үзүүлэлт -Улирал тутам мэдээг хүргүүлсэн эсэх.
Хүрэх түвшин жилдээ: Хууль хяналтын байгууллага хүссэн мэдээ
мэдээллээ авсан байна.
Арга
хэмжээний

Хэрэгжилт Тус хэлтсийн хэмжээнд 12 сарын 07-ны байдлаар нийт
827
албан
бичиг
явснаас
хууль
хяналтын
байгууллагуудад шаардлагатай лавлагаа мэдээллийг
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хэрэгжилт

холбогдох бүртгэгч нар цаг хугацаанд нь гарган өгч
хамтран ажиллалаа. Явсан бичгийн тоог харахад хууль
хяналтын байгууллагад 207, УБЕГ-т 306, бусад
байгууллагад 314 албан бичиг тус тус хүргүүлсэн байна.
Мөн тайлант хугацаанд 504 албан бичиг ирснээс
хариутай 310 албан бичиг байна.
Үүнээс СДИХАШШүүх-26, ШШГГазар-60, Цагдаа110, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-5,
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх-5, нийт 135
албан бичигийн дагуу хууль хяналтын байгууллагад 350
лавлагааг хүргүүлсэн байна. Мөн Able програмд ирсэн,
явсан бичгийг тухай бүр бүртгэж байна.Хариутай
бичгийн барагдуулалт 100%-тай байна. Ирж байгаа
хариутай бичгийн дийлэнх хувь нь хууль хяналтын
байгууллагаас ирүүлж байгаа бөгөөд тухайн байгууллага
нь албан тоотонд мэдээллээ тодорхой тусгасан
тохиолдолд хариуг өдөрт нь буюу заасан хугацаанд нь
гарган өгч ажиллалаа.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн Олгосон лавлагаа: 350
түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний 3.4.2. Улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэдийн хүссэн мэдээлэл,
нэр, дугаар лавлагаа өгөх, эрхийн улсын бүртгэлийг түдгэлзүүлэх
/ Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль:
12.6. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12.3-т зааснаас бусад
мэдээллийг хуулиар тусгайлан эрх олгосон байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтны хүсэлтийн дагуу үнэ төлбөргүй олгоно.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль:
30.1.4.шүүх, арбитр, прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас
өмчлөгчийн өмчлөх эрхийг хязгаарласан шийдвэр гарсан;
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль:
44.2.11.төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө, түүний эрхийн бүртгэлийн талаар
улсын бүртгэлийн байгууллагад хандах, лавлагаа, тодорхойлолт
гаргуулах;
44.2.14.төлбөр
төлөгчийн
улсын
бүртгэлд
бүртгэгдсэн
эрхийг
түдгэлзүүлэх;
58.1.шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн гүйцэтгэх баримт бичгийн
шаардлагыг хангахуйц хөрөнгийг олж тогтоох зорилгоор хууль
тогтоомжийн дагуу бүртгүүлбэл зохих хөрөнгө, тэдгээрийн эрхийн талаар
улсын бүртгэлийн байгууллагад хандаж лавлагаа, тодорхойлолт
гаргуулна.
96.4. Мэдэгдлийг хүлээн авсан тохиолдолд тухайн битүүмжлэгдсэн үл
хөдлөх эд хөрөнгө эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эсэхийг
тодорхойлсон лавлагааг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хүргүүлнэ./
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын төлөвлөгөөний 3,1,2
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уялдаа:
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/1
2

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг, Иргэний
улсын бүртэлийн тасаг, Хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэгч, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн архив
Суурь түвшин 2019 онд Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр иргэнд 1869,
хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 35, эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 96 нийт
2000 лавлагаа гаргаж үйлчилсэн байна.
Шалгуур - Улсын бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл, лавлагаа өгсөн
үзүүлэлт эсэх;
- Эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийж, тусгай
тэмдэглэлийг хүчингүй болгосон эсэх.
Хүрэх түвшин жилдээ: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад
холбогдох лавлагаа, мэдээллийг өгч, эрхийн улсын
бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийж, тусгай тэмдэглэл
хүчингүй болсон байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Иргэний бүртгэлийн цахим сангаас иргэдэд нийт 2173
лавлагаа гаргаж үйлчилснээс:
Олгосон лавлагаа
 Төрөлтийн лавлагаа 354
 Төрөлт бүртгэлгүй 3
 Төрөл садан 31
 Овог нэр өөрчлөлт 4
 Эцэг тогтоолт 1
 Гэрлэсэн тухай 78
 Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай 49
 Гэр бүл цуцлалтын 2
 Нас баралтын 91
 ХААТР-1
16
 Регистрийн дугаар өөрчилсөн 0
 Хаягийн 30
 Цахим 162
 Шинэчилсэн бүртгэл 1
 Иргэний үнэмлэх аваагүй 0
 ХААТР- 25
3
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хэрэгжилт

Хүрсэн Олгосон лавлагаа:2173
түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5 Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль,
АНСДИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах
Эрх зүйн акт: Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн
тухай хууль
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
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Арга 3.5.1 МУИХурлын сонгууль, орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын
хэмжээний ээлжит сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэн иргэдийн сонгууль өгөх эрхийг
нэр, дугаар хангаж ажиллах,

Гүйцэтгэли
йн шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12 дугаар зүйлийн
уялдаа: 12.4 /1 арга хэмжээ/, Монгол Улсын Их Хурлын
соунгуулийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл /8 арга
хэмжээ/ 20.1-20.5, 20.7, 20.8, 20.15//, 22 дугаар зүйл /5
арга хэмжээ/, 23 дугаар зүйл /2 арга хэмжээ/
Хэрэгжих сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
хугацаа
Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр төсөвт тусгагдсанаар
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Улсын бүртгэлийн хэлтэс
/-/
Суурь түвшин
Шалгуур - МУИХурлын сонгууль өгсөн иргэдийн тоо
үзүүлэлт - ОНИТХурлын сонгууль өгсөн иргэдийн тоо
-Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн хууль тогтоомж
хэрэгжсэн эсэх:
Хүрэх түвшин жилдээ: МУИХ-ийн сонгууль, ОНИТХ –ын сонгууль
амжилттай зохион байгуулагдсан байна

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль,
Аймаг нийслэл сум дүүргийн ИТХурлын ээлжит
сонгуулийн тухай хуулийг хангах ажлын хүрээнд
УБЕГазрын Иргэний улсын бүртгэлийн газар, Хяналт
шалгалтын газар, Сонгуулийн ажлын хэсгийн 12
удаагийн өгсөн үүрэг даалгавар, чиглэлийн хүрээнд
холбогдох ажлуудыг зохион байгуулж тайлан мэдээг
илтгэх хуудсаар хугацаанд нь өгч ажиллалаа.
Монгол улсын их хурлын ээлжит сонгуулиар нийт
20267 сонгогч санал өгснөөс 19429 сонгогч хурууны
хээгээр, регистрийн дугаараар 410 , зөөврийн хайрцгаар
412, түр хасав сэргээсэн 16, эрэгтэй 9200, эмэгтэй
11067, 18-25 насны 3137 , 26-40 насны 6267, 41- 55
насны 5990, 56 аас дээш 4873 сонгогч өгсөн бол
АНСДИТХурлын сонгуулиар 18384 сонгогч санал
өгснөөс 17586 сонгогч хурууны хээгээр, регистрийн
дугаараар 445 , зөөврийн хайрцгаар 342, түр хасав
сэргээсэн 11, эрэгтэй 8388, эмэгтэй 9996, 18-25 насны
2196 , 26-40 насны 5846, 41- 55 насны 5752, 56 аас
дээш 4590 сонгогч санал өгч 38651 сонгогчийн санал
өгөх эрхийг баталгаажуулж ажиллалаа

Зарцуулсан Батлагдсан төвсийн хүрээнд
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин -МУИХурлын сонгууль өгсөн иргэдийн тоо 20267
- ОНИТХурлын сонгууль өгсөн иргэдийн тоо 18384
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг хууль
тогтоомж, холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах

Суурь түвшин
№

1

2

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

3.1.1 Иргэний
улсын бүртгэл
хөтлөх, цахим
мэдээллийн
сангийн
баяжилтыг
хийж,
баталгаажуулах

3.1.2 Иргэний
улсын
бүртгэлийн
мэдээллийн
сангийн
үнэн
зөв,
бодит
байдлыг
сайжруулах,
бүртгэл
хоорондын
зөрүүг арилгах,

Хэмжих
нэгж

2019 он

ИГББүртгэлийн төрөл:
2019 онд төрөлт 1092,
гэрлэлт 194, үрчлэлт
17, гэрлэлт дуусгавар
болсны бүртгэл 44,
эцэг тогтоолтын
бүртгэл 43, ОНӨ
бүртгэл 45, нас
барсны бүртгэл 295
бүртгэл, гадаад
паспортын бүртгэл
627, иргэний
үнэмлэхийн бүртгэл
2542, шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэл
1961, лавлагаа 1869
нийт 8729 бүртгэлийг
мэдээллийн санд
оруулж,
баталгаажуулсан
2019 онд мэдээллийн
сан,
эх
нотлох
баримтын
зөрүүтэй
387
бүртгэлийн
зөрчлийг мэдээллийн
санд
нэмэлт
өөрчлөлтийн бүртгэл
болон,
хяналтын
улсын
байцаагчийн
дүгнэлтээр
засаж
оруулсан.

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд
Төл.

Гүй.

Жилийн эцэст
Төл.

Гүй.

Тайлант онд нийт
9970 иргэний
бүртгэлийн
үйлчилгээг
хүргэсэн байна

1988-2004 он
хүртэл 8831
иргэний алдаатай
бүртгэлийг
жагсаалтаар авч
иргэдийн
мэдээллийг сум
болон оноор нь
ангилан шалгаж
дэс дараалалтай
зөрчлийг арилган
ажиллаж байна.
Үүнээс Адаацаг
болон
Эрдэнэдалай
сумын 870 иргэний
зөрчлийг цахим
мэдээллийн санд
шалгаснаас 870
иргэний зөрчлийг
арилгасан

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
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Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

2019 он
Төл.

3.2.1 Хуулийн
этгээдийн
улсын бүртгэл
хөтлөх
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулах

Шинээр 63
хуулийн этгээд
бүртгэж ХХК 31,
Нөхөрлөл 24,
Улсын төсөвт
үйлдвэрийн газар
1, Төрийн бус
байгууллага 7,
Хэлбэр өөрчлөж
дахин гэрчилгээ
олгосон 121,
гэмтээсэн 7,
Нэмэлт өөрчлөлт
хийсэн 62,
Лавлагаа олгосон
12, Салбар
төлөөлөгчийн газар
3, Хяналтын дугаар
олгосон 68 бүртгэл
хийж архивт 1161
хувийн хэрэг
байршиж байна.

Гүй.

Жилийн
эцэст
Төл.

Гүй.

Тайлант
хугацаанд
хуулийн
этгээдийн
бүртгэлийн чиглэлээр 163
бүртгэл
хийсэн
байна.
ҮҮНД:
Шинээр 28 хуулийн
этгээд
- Дахин
гэрчилгээ
олгосон-3
- Нэмэлт
өөрчлөлт
хийсэн - 50
- Лавлагаа олгосон 10
- Салбар
төлөөлөгчийн газар
бүртгэсэн - 4
- Хяналтын
дугаар
олгосон- 44
- Шашны байгууллага
хугацаа сунгасан-6
- Шинээр
шашны
байгууллага- 1
- Хураан авсан -14

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.3 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

2019 он
Төл.

3.3.1
Эд
хөрөнгийн
эрхийн улсын
бүртгэл хөтлөх
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулах

2019 онд Эд
хөрөнгийн эрхийн
бүртгэлийн
чиглэлээр нийт
4908 бүртгэлийг
хийснээс анхны
бүртгэл 813,
гэрээний эрхийн
бүртгэл 364,
бусад бүртгэл
3731 байна.

Гүй.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн үйлчилгээг нийт
1150 бүртгэл хийснээс 298
анхны
бүртгэл,
эрх
шилжүүлэх
135
бүртгэл,
бүртгэлд
өөрчлөлт
34,
барьцааны
гэрээ
658,
барьцааны гэрээ дуусгавар
болох 315, лавлагаа 24-ийг
бүртгэж, 242 иргэн, аж ахуйн
нэгжид
Э-дугаар олгож,
үйлчилгээний хураамж 9 746
267
төгрөг,
үл
хөдлөх
хөрөнгө
худалдан
борлуулсны орлого 18 441
720, тэмдэгтийн хураамж 370
959 төгрөг нийт улсын төсөвт

Жилийн
эцэст
Төл.

Гүй.
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28 558 946 мянган төгрөгийн
орлого орууллаа.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4 Хууль хяналтын байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр лавлагаа
мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

Төл.

3.4.1 Хуулиар
тусгайлан эрх
олгосон
байгууллагын
эрх
бүхий
албан
тушаалтны
хүсэлтээр
лавлагаа
мэдээлэл
олгох

Жилийн
эцэст

Хагас жилд

2019 он

2019 онд Иргэний
бүртгэлийн
чиглэлээр
хууль
хяналтын
байгууллагын
хүсэлтээр 144 Эд
хөрөнгийн
эрхийн
улсын
бүртгэлийн
чиглэлээр
77,
хуулийн этгээдийн
улсын
бүртгэлийн
чиглэлээр
7
лавлагааг
гаргаж
үйлчилсэн

Гүй.

Төл.

Эхний хагас жилд 05
сарын 29-ний байдлаар нийт
416 албан бичиг явснаас
хууль хяналтын
байгууллагад 163, УБЕГ 175,
аймгуудад 37, мик 4, бусад
байгууллагад 37 албан бичиг
тус тус хүргүүлсэн байна.
Мөн тайлант хугацаанд 260
албан бичиг ирснээс
хариутай 169 албан бичиг
байна. Үүнээс прокурорын
газарт 32, СДИХАШШүүх-13,
ШШГГазар-24, Цагдаа-60,
Нийслэлийн шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх газар-2,
Захиргааны хэргийн анхан
шатны шүүх-4, нийт 135
албан бичиг хууль хяналтын
байгууллагад, хариу
хүргүүлсэн байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5 Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийг
хэрэгжүүлж ажиллах,

№

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт

3.5.1
МУИХурлын
сонгууль, орон нутгийн
иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын
ээлжит
сонгуулийн
хуулийг
хэрэгжүүлэн
иргэдийн
сонгууль өгөх эрхийг
хангаж ажиллах,

Хэмжих
нэгж

Суурь
түвшин
2019 он

байхгүй

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

Жилийн эцэст

Төл.

Гүй.

30369
сонгогч
сонгогчдын
нэрийн
жагсаалтад
бүртгэгдсэн

20267
сонгогчийн
сонгууль
өгөх
эрхийг
хангаж
ажилласан

Төл.

Гүй.

Гүй.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ /
№

Нийтлэг чиг үүргийг
хэрэгжүүлэх зорилтууд

1. Төрийн захиргааны болон
хүний нөөцийн удирдлагын
манлайллаар хангах
Хэвлэл мэдээлэл, олон
2.
нийттэй харилцах ажлыг
зохион байгуулах.
3 Төсөв, санхүү, эдийн засаг,
дотоод, гадаадын хөрөнгө
оруулалтыг
төлөвлөх,
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах, зохицуулах
эрх
зүй
/хууль
4 Хууль,
тогтоомжийг
боловсронгуй
болгох, хуулийн давхардал,
хийдэл, зөрчлийг арилгах,
хууль эрх зүйн болон арга
зүйн зөвлөгөө үзүүлэх/
Хэлтсийн албан хаагчдын
5
үйл ажиллагаанд дотоод
аудит, дүн шилжилгээ хийж,
үр дүнд нь үнэлгээ өгөх ,
биелэлтэд хяналт тавих
Нийт

Зорилтын
Арга
тоо
хэмжээний
тоо

19

3

5

2

2

31

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Дундаж
хувь
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА
Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын
манлайллаар хангах
№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.1 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
төслийг боловсруулж, батлуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй,
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга
Суурь түвшин 2019 оны гүйцэтгэлийн тайлан 90.0
дүгнэгдсэн.
Шалгуур Гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг
УБЕГ-т
үзүүлэлт баталгаажуулсан эсэх

хувьтай
хянуулж

Хүрэх түвшин жилдээ: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлагдаж, албан
хаагчид өөрсдийн төлөвлөгөөг батлуулсан байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт Засгийн Газрын 2019 оны 37,38 дугаар тогтоолоор
батлагдсан загварын дагуу хэлтсийн 2020 оны
жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гарган УБЕГазрын
даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж
байна. Мөн аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулан
ажилласан. Эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг
аймагт 93 хувь, УБЕГазарт 87 хувьтай дүгнэгдсэн.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөө батлагдсан

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.2. Байгууллагын гүйцэтгэлийн
хангуулах ажлыг зохион байгуулах

төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийг

Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12
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үзүүлэлт

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга
Суурь түвшин 2019 онд үр дүнгийн гэрээ 90.0 хувиар дүгнэгдсэн.
Шалгуур Төлөвлөгөөний
хэрэгжилт
үзүүлэлт УБЕГазарт хүргүүлсэн байх

хангагдсан

Хүрэх түвшин жилдээ:
Гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний
нэгтгэж, УБЕГазарт хүргүүлсэн байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

байх,
тайланг

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Засгийн газрын хэрэг
эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын 3
дугаар хавсралтын дагуу төлөвлөгөөг боловсруулан,
хэрэгжилтийг 8-р хавсарлтын дагуу гарган УБЕГазрын
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст
хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллалаа. Шинэчлэн
батлагдсан загварыг албан хаагчдад танилцуулан
мөрдөн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний заалт бүрийг
сар, улирлаар гүйцэтгэлийг гарган биелэлтийг тооцож
хагас жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд өгсөн
зөвлөмжийн дагуу удаашралтай байгаа зарим зүйл
заалтыг хяналтанд авч биелүүлэн ажиллалаа.

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх
түвшин
4.1.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол,
албан бичгийг шийдвэрлэх
Төлөвлөлтийн
УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа:
байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
хугацаа
Шаардагдах
Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Бичиг хэргийн ажилтан
Суурь түвшин

2019 онд тус хэлтэст нийт 241 өргөдөл, 2 гомдол
бүртгэгдсэнээс албан хаагчдын гаргасан 34 өргөдөл
байна.Иргэдээс
ирүүлсэн
өргөдөл
гомдолд
холбогдох албан хаагчид хуулийн хугацаанд
шийдвэрлэж,хариуг хүргүүлж ажиллалаа. Өргөдөл
гомдлын мэдээг улирал бүрийн сүүлийн сарын 15ны өдөр УБЕГ, 25-ны дотор аймгийн ЗДТГ-ын
мэдээлэл хариуцсан ажилтанд гаргаж өгч байна.
Өргөдөл, гомдол, албан бичгийн шийдвэрлэлт 100
хувьтай. 713 албан бичиг явуулж ,463 албан бичиг
ирүүлснээс 239 нь хариутай байлаа. Ирж байгаа
бичгийн 70% нь хууль хяналтын байгууллагаас
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Шалгуур
үзүүлэлт

ирүүлсэн бөгөөд хариаутай бичгийн барагдуулалт
100% байна.
-Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт цаг
хугацаандаа шийдэгдсэн эсэх
- Өргөдөл гомдлын сарын мэдээ хугацаандаа явсан
эсэх

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

жилдээ: Өргөдөл, гомдол, албан бичгийг хуульд
заасан хугацааны дотор шийдвэрлэж, өргөдөл,
гомдлын тайланг улирал болгоны 15-ны өдөр УБЕГт хүргүүлсэн байна.
Иргэдээс бичгээр нийт 147 өргөдөл, 3
Хэрэгжилт
гомдол нийт 150 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн
байна.Үүнээс иргэний улсын бүртгэлийн үйл
ажиллагаатай холбоотой 115 өргөдөл ирсэн нь
иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн
хөрвүүлэлтээс иргэдийн мэдээлэл алдаатай,
орхигдсон учраас ургийн овог, эцэг эхийн мэдээлэл,
төрөлтийн бүртгэл мэдээллийн санд ороогүй, мөн
овог нэрийн үсгийн зөрүүтэй, гэрлэсэн тухай
бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэлгүй тухай
өргөдлийг холбогдох нотлох баримтын хамт хүлээн
авч Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний
улсын бүртгэлийн газарт холбогдох материалыг
хүргүүлснээр
мэдээллийн
санд
иргэдийн
мэдээллийг
засвар
өөрчлөлтийн
бүртгэлээр
залруулан оруулж, хариуг иргэд утсаар болон
өөрийн биеэр ирж авсан байна. Мөн Хяналтын
улсын байцаагчтай холбоотой регистрийн дугаар
зөв болгуулах тухай 4, үрчлэлтийн бүртгэлд овог
нэр буруу бичигдсэн 1, гэрлэлтийн бүртгэл
давхардсан тухай 1, төрсөн он сар өдрөө зөв
болгуулах тухай-3, ямар ч бичиг баримтгүй иргэнд
РД олгох тухай 1, нийт 10 өргөдөл шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой 2 гомдол
гаргасан байсныг хяналтын байцаагчийн дүгнэлтээр
холбогдох
өөрчлөлтүүд
хийгдэж,
шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэлийн хаягийг сэргээсэн байна.
Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой 2, эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 21
өргөдөл ирсэн бөгөөд холбогдох лавлагаа
мэдээллийг гаргаж, хариуг хүргүүллээ.
Албан хаагчдын чөлөө хүссэн тухай 50 хүсэлт
ирснийг, УБЕГ-аас батлан гаргасан дотоод журамд
заасан хоногт багтаан 48 албан хаагчид цалинтай, 2
албан хаагчид цалингүй чөлөө олгогдсон. Өргөдөл
гомдлын шийдвэрлэлт 100%, хуулийн хугацаанд нь
шийдвэрлэсэн байна
Өргөдөл гомдлын мэдээг УБЕГ-т улирал
бүрийн сүүлийн сарын 15-ны өдөр, аймгийн ЗДТГ-т
улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны өдөр гарган
өгсөн.
Өргөдлийг Able програмд тухай бүр бүртгэж
хэвшсэн

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
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Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4. 1.4.Байгууллагын хэрэгжүүлсэн томоохон ажлын товч тайланг дээд
газарт хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга
Суурь түвшин Нийт 1-12 сарын тайлан хугацаандаа УБЕГазарт
хүргэгдсэн байна
Шалгуур Заасан хугацааны дотор буюу сар бүрийн сүүлийн 7
үзүүлэлт хоногт УБЕГазарт хүргэгдсэн эсэх
Хүрэх түвшин жилдээ: Байгууллагын хэмжээнд хийгдсэн томмохон
ажлын товч тайлан УБЕГазарт хүргэгдсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль,
Аймаг нийслэл сум дүүргийн ИТХурлын ээлжит
сонгуулийн тухай хуулийг хангах ажлын хүрээнд
УБЕГазрын Иргэний улсын бүртгэлийн газар, Хяналт
шалгалтын газар, Сонгуулийн ажлын хэсгийн 12
удаагийн өгсөн үүрэг даалгавар, чиглэлийн хүрээнд
холбогдох ажлуудыг зохион байгуулж тайлан мэдээг
илтгэх хуудсаар хугацаанд нь өгч ажиллалаа.
Сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд:
 2019 оны 12 сарын 30- ны өдрийн 5/10244
 2020 оны 01 сарын 16- ны өдрийн 8/409
 2020 оны 02 сарын 5-ны өдрийн 2/1179
 2020 оны 01 сарын 28-ны өдрийн 5/850
 2020 оны 02 сарын 27-ны өдрийн 5/1858
 2020 оны 03 сарын 23-ны өдрийн сонгуулийн
ажлын хэсгийн дотоод албан бичиг
 2020 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 5/3846
 2020 оны 07 сарын 23 ны ИУБГазрын дотоод
чиглэл
 2020 оны 08 сарын 6 ны Сонгуулийн ажлын
хэсгийн
шилжилт хөдөлгөөн түр зогсоох
чиглэл
 2020
оны
09
сарын
4-ний
өдрийн
итгэмжлэгдсэн
ажилтны сургалт зохион
байгуулах тухай удирдамж,
 2020 оны 09 сарын 15 ны СНЖагсаалт хэвлэх
чиглэл
 2020 ны 10 сарын 14 ны тоног төхөөрөмж
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хүргэх зэрэг чиглэл албан бичгүүд ирснийг
хугацаанд нь хариуг өгч ажилласан.
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын
тушаалаар ажлын тухай горимд шилжин ажиллах
удирдамж, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 04
сарын 11-ны өдрийн № 9 тогтоолоор Ковид-19
халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Маскаа
зүүцгээе”аяны хүрээнд
болзошгүй эрсдэлээс
хамгаалах,
иргэдийн
оролцоог
нэмэгдүүлэх,
хариуцлагыг дээшлүүлэх, халдвараас сэргийлэх,
эрүүл ахуйн зөв дадал олгох зорилгоор улсын
бүртгэлийн хэлтсээс бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд
цахим орчиноос хүргэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг
шат дараалан зохион байгуулан ажилласан. Нэг
цэгийн үйлчилгээний танхимаар үйлчлүүлж байгаа
иргэдэд гар ариутгах буланг нээж ариутгасан
салфетка, гар ариутгагч санитол зэргийг байршуулж
иргэдэд масктай үйлчлүүлэх зөвлөмжийг өгч
ажиллалаа.
”Амны хаалтаа зүүцгээе” нийгмийн сүлжээгээр
видео шторк бэлтгэн албан хаагчид аянд нэгдэж 6
байгууллагыг чайллэнжид дуудаж, албан хаагч тус
бүр мэссэж хэлбэрээр бусдад түгээсэн. Аймгийн засаг
даргын 2020 оны 02 сарын 2-ны өдрийн № 01 тоот
захирамжийн дагуу хэлтсийн албан хаагч нарын
хамтаар 215 макс хийх ажилд оролцн 215 маскийг
аймгийн онцгой комисст хүлээлгэн өглөө. Улсын
бүртгэлийн
хэлтсийн
гэр
бүлийн
зөвлөлөөс
короновирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх,
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл
ажиллагааг зогсоосонтой холбогдуулан хэлтсийн нийт
албан хаагчдын гэр бүл, үр хүүхдийг болзошгүй
эрсдлээс хамгаалах зорилгоор төлөвлөгөө гарган
ажиллалаа.
Хэлтсийн албан хаагчдын гэр бүлд гар угаах
заавартай зурагт хуудас, маск хэрэглэх зааврыг
хүргүүлж 10 аас дээш насны хүүхдүүдийн гар утсанд
коронавирусээс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах, гарын
ариун цэврийг хэрхэн сахих зэрэг сэрэмжлүүлэг
мессэж хүргэлээ. 0-10 насны хүүхэдтэй эцэг эхэд
ажиллах цагийн хуваарь гарган 1 удаа 1 цагийн
чөлөөг олгон гэр бүл, үр хүүхэддээ анхаарал, хараа
хяналт тавих боломжийг олгож хүүхдүүдэд 1 удаагийн
ууттай дархлаа дэмжих аарц, витамин өгч хэлтсийн
албан хаагчдын дархлааг дэмжих, эрсдлээс
урьдчилан сэргийлж 11 цагт халуун аарц өгч, маск,
гар ариутгах санитол зэргээр хангаж ажиллалаа.
Зарцуулсан 350000 төгрөг зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
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№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.5.Байгууллагын 2020 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг
баталж хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга
Суурь түвшин 2019 онд нийт 7 удаагийн сургалт зохион байгуулж
хэлтсийн албан хаагчийг бүрэн хамруулсан. Төрийн
болон төрийн бус байгууллагын захиалгаар, иргэдэд
зориулсан эрх зүйн сургалт зохион байгуулах
зорилтын хүрээнд
9 удаагийн сургалт зохион
байгуулж 1837 иргэнд байгууллагын үйл ажиллагааг
сурталчлах сургалт зохион байгуулсан.
Шалгуур
 Сургалтад хамрагдсан хүний тоо
үзүүлэлт
 Сургалтын тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Сургалтын үйл ажиллагааны төвөлөгөөнд
бүртгэлийн тасаг, бүртгэгчдээс санал авч, албан
хаагчдын сургалтын хэрэгцээ судалсан судалгааг авч
тусган 1 дүгээр улиралд багтаан батлуулж,
хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажилласан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

2020 оны хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөг
батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2020 онд
хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх
сургалтыг онлайнаар, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл,
анхаарах асуудал сэдвээр хяналтын улсын байцаагч,
иргэний улсын бүртгэлийн тасгаас иргэний улсын
бүртгэлийн газраас өгсөн чиглэлийн хүрээнд иргэний
шинэчилсэн бүртгэлийн системийн дадлага ажлыг
хэрхэн хийх талаар, итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн
сургалтыг онлайнаар, Итгэмжлэгдсэн ажилтны ирц
программын сургалтыг танхимаар тус тус зохион
байгууллаа. МУИХ, АНСДИТХурлын сонгуулийн
итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалтыг Онлайнаар 5 ,
танхимаар 3 удаа нийт 8 удаа зохион байгуулсан
сургалтад давхардсан тоогоор 270 албан хаагчид
хамрагдсан байна. Тус аймгийн 13 сум иргэний
бүртгэлийн
онлайн сүлжээнд холбогдож иргэний
бүртгэлийг онлайнаар бүртгэж байгаатай уялдан
сумдын улсын бүртгэгч нарт нэгдүгээр улиралд
иргэний бүртгэлийг онлайнаар хэрхэн бүртгэх,
нэгдсэн тайлангийн программ, зураг тулгалтын
программ, цахимжуулсан архивын баримтыг харах
ашиглах программаас лавлагааны хайлт хэрхэн хийх,
цахим төлбөрийн системд баталгаажуулалт хэрхэн
хийх талаар,
эд хөрөнгийн бүртгэл, хуулийн
этгээдийн эцсийн өмчлөгч бүртгүүлэхэд материал
хэрхэн бүрдүүлж явуулах, архив албан хэрэг
хөтлөлтийн стандарт, хэрэглээний программын
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зөвлөгөө зэрэг сэдвүүдээр онол, практик хосолсон
ажлын байрны сургалтыг хийсэн. Улсын бүртгэлийн
ерөнхий газрын Тамгын газар, ИУБГазар, Эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, Хуулийн
этгээдийн
улсын
бүртгэлийн
газар,
Бодлого
төлөвлөлт дүн шинжилгээний газар, Сонгуулийн
ажлын хэсэг зэрэг газар хэлтсээс зохион байгуулсан
шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, иргэний шинэчилсэн
системийн программ, эцсийн өмчлөгч бүртгэх тухай,
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах арга
зүй, Монгол улсын их хурал, АНСДИТХурлын
сонгуулийн тухай хуулиар сонгуулийн тухай хууль
тогтоомжоор зөвлөмж, чиглэл, эд хөрөнгийн эрхийн
улсын бүртгэлийн анхаарах асуудал, удирдах
ажилтны сургалт, архив албан хэрэг хөтлөлт, гэмт
хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрх
аюулгүй байдлыг хангах тухай, иргэн эд хөрөнгө,
хуулийн этгээдийн бүртгэлд анхаарах асуудал зэрэг
сэдвээр явуулсан 18 удаагийн онлайн сургалтад
нийт давхардсан тоогоор 62 албан хаагчид
хамрагдсан
- Боловсрол соѐл урлагийн газраас төрийн албан
хаагчдад зориулсан монгол хэл бичгийн модуль
сургалтыг зохион байгуулсан
бөгөөд энэхүү
сургалтад хэлтсийн 8 албан хаагч өөрсдийн зардлаар
сурч зөв бичгийн дүрэм, хэрэглээ болгох, албан
бичгийн найруулга, албан бичгийн стандарт, төрийн
албан хэргийн хөтлөлт гэсэн 3 чиглэлээр сургалтанд
хамрагдаж мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн.
- Шинээр томилогдсон Өлзийт, Адаацаг, Дэрэн
сумдын улсын бүртгэгчдийг онлайн программ дээр
хэрхэн бүртгэл хийх, онлайн орчинд ажиллах дадлага
суулгах, мэдлэг олгох зорилгоор аймгийн төвийн
Сайнцагаан сумын улсын бүртгэгч
Ш Чулууны
ажлын байран дээр 7 хоногийн, улсын бүртгэгч Ш
Чулуунжаргалаар лавлагаа хэрхэн гаргах талаар
дадлага, мэдлэг олгох ажлын байрны сургалтыг
явууллаа.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Сургалтад хамрагдсан албан хаагчид :343
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.6.Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2020 онд хөтлөх хэргийн нэрийн
жагсаалтыг боловсруулж, батлуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12
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шалгуур
үзүүлэлт

хугацаа
Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Бичиг хэрэг
Суурь түвшин 2019 оны байгууллагын архивын хөтлөх хэргийн
нэрийн жагсаалтыг боловсруулж, байгууллагын
дэргэдэх ББНШК-ын 1-р хурлын шийдвэрээр хэлтсийн
даргаар 2019 оны 01 сард батлуулсан.
Шалгуур Жагсаалтыг эцэслэн батлуулсан эсэх.
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: Жагсаалтыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн
ажилласан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу бүртгэгч
нараас архивын нэгж болгосон материалуудыг
хуваарийн дагуу хүлээн авлаа. 2019 оны жилийн
эцсийн байдлаар Байнга хадгалагдах хадгаламжийн
нэгж үүсгэсэн 10, түр хадгалагдах 52 баримтыг хүлээн
авлаа. Түр болон байнга хадгалах 30 хадгаламжийн
нэгжийн материалуудыг товъѐог үйлдэн үдэж
цэгцэлсэн. Дотоод архивт одоогоор байнга хадгалах
80, 70 жил хадгалах 11, түр хадгалагдах 312
хадгаламжийн нэгж хадгалагдаж байна. Хэлтсийн
дотоод архивын данс бүртгэлийг тулгаж, байнга, түр,
70 жил хадгалах хугацааны жагсаалтыг шинэчлэн
гаргаж, аймгийн архивын тасагт батлуулахаар
хүргүүлээд байна. Тус хэлтсийн 28 албан хаагчийн
хувийн хэрэгт байвал зохих журмаар заасан баримт
бичгийн бүрдлийн жил бүрийн 1 дүгээр сард нягталж
шалган баяжуулалт, нэмэлт өөрчлөлтийг хийж
Өлзийт, Адаацаг, Дэрэн сумдын шинээр томилогдсон
албан хаагчдын хувийн хэргийг бүрдүүлж ажилласан
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.7. ХАСХОМэдүүлгийг хуулийн хугацаанд мэдүүлэх, Албан тушаалд
томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг
Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх, ажыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга
Суурь түвшин Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон
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хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 22 албан тушаалтнаас
ХАСХОМэдүүлгийг хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн.
Шалгуур Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн шаардлагад
үзүүлэлт нийцсэн эсэх.
Хүрэх түвшин Жилдээ: Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн албан
бичгийг үндэслэн ашиг сонирхлын зөрчилгүй иргэнийг
тухайн албан тушаалд томилсон байна. 23 албан
тушаалтан хуулийн хугацаанд ХАСХОМэдүүлсэн
байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт 2019 оны албан хаагчдын хөрөнгө орлогын
мэдүүлгийг iaac.meduuleg.mn сайтад албан хаагчид
өөрийн нэвтрэх нэр нууц үгээр орон хуулийн
хугацаанд мэдүүлгээ гаргаж баталгаажууллаа. Мөн
энэ онд шинээр томилогдсон Дэрэн сумын улсын
бүртгэгч М Уранцэцэг, Адаацаг сумын улсын бүртгэгч
Э Ариунбилэг, Өлзийт сумын улсын бүртгэгч Н
Насанбаяр нарын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг
хуулийн хугацаанд мэдүүлж ажиллалаа.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин ХАСХОМ мэдүүлсэн албан хаагчид : 26

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.8.Нийтээр тэмдэглэх баярын арга хэмжээг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги,
зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Төсвийн хүрээнд
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга, Бичиг хэрэг
Суурь түвшин Сар шинийн баярыг тохиолдуулан 2 ахмад настанд
хүндэтгэл үзүүлсэн. Мөн эх үрсийн баярын өдөрт
зориулж, 0-16 насны хүүхэдтэй албан хаагчдад бэлэг
гардуулан өгсөн
Шалгуур Тодорхой ажил зохион байгуулсан эсэх.
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: Хууль тогтоомжийн хүрээнд тодорхой ажил
хэрэгжүүлсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Монголын уламжлалт сар шинийн баяраар 2
ахмадад, олон улсын ахмадын өдрийн тохиолдуулан
хэлтсийн 4 ахмад болох Ж Мижиддорж, Рааш, Г
Цогтсайхан, П Тогосмаа нарт
ахмадын сангаас
300000 мянган төгрөгийн хүнсний зүйлийг авч өгч
дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн олон улсын хүүхдийн эрхийг

Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: .............................................................................

хамгаалах өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн 0-16 насны
32 хүүхдэд хүүхдийн баярын бэлэг өглөө.,,Олон
улсын хүүхдийн эрх”-ийг хамгаалах өдрийг угтан цаг
үеийн нөхцөл байдалтай уялдан хэлтсийн гэр бүлийн
зөвлөлөөс албан хаагчдын хүүхдийн дунд 3 насны
ангилалаар 10-15 насны ангилалд Угийн бичиг хэн
сайн хөтлөх вэ, 4-9 насны хүүхдийн ангилалд хэн
сайн дуулах вэ, 2-3 насны ангилалд гараа хэрхэн зөв
угаах вэ гэсэн
цахим
уралдаан зохион
байгууллаа.Нийт 11 хүүхэд ороцож:
Угийн бичих хөтлөх төрөлд: Б.Эрдэнэ /Адаацаг
сумын улсын бүртгэгчийн гэр бүл/, Г.Мөнгөнсондор
/Эд хөрөнгийн бүртгэгч Д.Нямсүрэнгийн гэр бүл/,
Гараа хэрхэн угаах уралдаанд: Ц.Аминхүслэн,
/хяналтын улсын байцаагчийн гэр бүл, Н.Билэгүжин
/Эд хөрөнгийн бүртгэгчийн гэр бүл/
Цахимаар дуулах төрөлд: Н.Цогточир /инженерийн
гэр бүл/ /Өлзийт сумын бүртгэгч Ш.Чулууны гэр бүл/
нар оролцож гарын бэлэг дурсгав.
Зарцуулсан Хүүхдийн бэлгэнд 640000
хөрөнгө Уралдааны шагдалд 75000
Ахмадуудад 300000
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.9. Бүртгэлийн байгууллагын 80 жилийн ойн хүрээнд арга хэмжээ
төлөвлөн зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2,
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Төсөв, бусад эх үүсвэр
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн
Нягтлан
Суурь түвшин Шалгуур
үзүүлэлт



дарга,

ахлах

бүртгэгчид,

ХУБайцаагч,

Төлөвлөгөө батлуулан ажилласан эсэх

Хүрэх түвшин жилдээ: Бүртгэлийн байгууллагын 80 жилийн ойн
хүрээнд тодорхой үр дүнтэй ажлууд хийсэн байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсэн
хөгжсөний 80 жилийн ойн хүрээнд тус хэлтэс 7 ажил
бүхий төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж ажилласан.
 Ажлын байрны тохижилт улсын бүртгэлийн
үйлчилгээний танхим, Сайнцагаан сумын
бүртгэгчийн
өрөөний
өнгө
үзэмжийг
сайжруулах

Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: .............................................................................











,,Бүртгэл- 80,, нээлттэй хаалганы өдөрлөг
Ойн ажлын хүрээнд хэлтсийн албан хаагчид
орлого бүрдүүлэх ажлыг санаачилж хийх
“Бүртгэгч багш” өдөрлөгийг “Говийн-Ирээдүй”
сургуулийн сурагчид, багш нарыг оролцуулан
зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгөөр 11, 10
ангиудад тус бүр 40 минутын хичээлийг улсын
бүртгэгчид
иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн
этгээдийн чиглэлээр хичээл бэлтгэн заалаа.
Сурагчдыг Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажлын
байранд урьж 1 өдрийн бүртгэлийн үйл
ажиллагаа,
архивын
үйл
ажиллагаатай
танилцууллаа.
Мобикомтой гэрээ байгуулан бүртгэлийн
үйлчилгээний 75052828 дугаарын лавлах утас
болох автомат хариулагчийг хэрэглээнд
нэвтрүүллээ.
Иргэд
лавлах
утсанд
холбогдсоноор бүртгэлийн ямар чиглэлээр,
ямар үйлчилгээ авах, талаар мэдээллийг цаг
алдалгүй түргэн шуурхай авах бөгөөд улсын
бүртгэгчидтэй
шууд
харилцан
зөвлөгөө
мэдээллийг авах боломжийг бүрдүүллээ.
Аймгийн тэргүүлэх аудитор П Төвсанаагаар
,,Иноваци, хандлага, минимализм ,, сэдэвт
сургалт авлаа. Тус сургалтад сумдын улсын
бүртгэгч
нарыг
онлайнаар
хамрууллаа
Минималист байдлаар амьдарна гэж юу вэ,
амьдралд хэрэг болохгүй зүйлс рүү шунах,өөрт
шаардлагагүй
ажил
руу
анхаарлаа
төвлөрүүлэхээс эсрэг цөөн зүйл дээр
төвлөрөх, энгийн, бага зүйлээр ихийг бүтээх,
багаар их боломж үүсгэх зэрэг ойлголтоор
илэрхийлж болох, иноваци буюу мэдлэгийг
хэрхэн баялаг болгох, хандлага гэж юу вэ,
эерэг сөрөг хандлага, хандлага харилцааны
талаар сонирхолтой мэдээллийг өгсөн сайхан
сургалт болсон
Улсын бүртгэлийн байгууллагын сүлд дуу
болох
Н.Найдансүрэнгийн
үг,
Д,Цэвээнравдангийн ая “Гэгээн үйлсийн эзэд”
бүртгэлийн дууг мэргэжлийн дуу бичлэгийн
студид дуулж өөрийн аймгийн онцлог тал,
байгууллагын үйл ажиллагааг харуулсан дүрс
бичлэгээр клипжүүлэх ажлыг
Төв халхын
дуулалт
жүжгийн
театрын
дуучин
Цолмонтөгсөөр удирдуулан хэлтсийн нийт
албан хаагчид оролцон өөрсдийн үйл
ажиллагааг сурталчлах зэрэг ажлуудыг зохион
байгууллаа

Зарцуулсан 2800000 төгрөг
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн
үнэлгээ
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№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 4.1.10 Монгол улсын иргэний андгай өргөх ажлыг зохион байгуулах
хэмжээний нэр, Төлөвлөлтийн
УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
дугаар
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.4.3,
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих сар
хугацаа

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Холбогдох зардлыг төсвөөс шийдвэрлэх. /урилга,
хөрөнгө андгай хэвлүүлэх /
Хариуцах нэгж Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин 2019 онд аймгийн ГБХЗХГазартай хамтран зохион
байгуулсан иргэний андгай өргөх ѐслолыг 350
хүүхдийг хамруулж хийсэн
Шалгуур Иргэний андгай өргөсөн хүүхдийн тоо
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: Эх оронч сэтгэлгээтэй ,төр улсаа эрхэмлэн
дээдэлдэг,
ѐс
зүйтэй
хариуцлагатай
иргэнг
төлөвшүүлсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт Хэлтсийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан шинээр 16 насанд
хүрч Монгол улсын иргэний үнэмлэх авч байгаа
сурагчдыг Монгол улсын иргэний андгай өргүүлэх
арга хэмжээ цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой
энэ жил зохион байгуулагдсангүй .Харин Өлзийт
сумын улсын бүртгэгч санаачлан Монгол улсын шинэ
үндсэн хууль батлагдсан тэмдэглэлт өдөр буюу 1
сарын 27 өдөр сумандаа өдөрлөг зохион байгуулж
шинээр 16 насанд хүрч монгол улсын иргэний
үнэмлэх захиалсан 2 сурагчийг ,,Иргэний андгай ,,
өргүүлж батламж дурсгалын зүйлийг гардуулсан
байна. Мөн өдөрлөгт оролцсон иргэдэд хууль
тогтоомжоор
гарын
авлага
бэлтгэн
хүргэж,
үйлчилгээний талаар санал асуулгын хуудас
бөглүүлж ажилласан байна.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 4.1.11. Гэр бүл болж байгаа хосуудын гэрлэлтийг ѐс төртэй батлах үйл
хэмжээний нэр, ажиллагааг зохион байгуулах
дугаар Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны
стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.4.3,
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Холбогдох зардлыг төсвөөс шийдвэрлэх.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин 2019 онд аймгийн ГБХЗХГазартай хамтран 4 хосын
гэрлэлтийг батлах ажлыг зохион байгуулсан
Шалгуур Гэрлэлтээ батлуулсан гэр бүлийн тоо
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: Тогтвортой,хариуцлагатай, үнэ цэнэтэй гэр
бүлийг бий болгосон байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн гэр бүлийн зөвлөлөөс
намрын дунд сарын шинийн 17 ны билэгт сайн өдөр
Аймгийн онцгой байдлын газрын гэр бүлийн
зөвлөлтэй хамтран тусгазрын 6 албан
хаагч,
Сайнцагаан сумын иргэн Эрдэнэболд, Гантуяа нарын
гэрлэлтийг бүртгэж, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах
ѐслолын ажиллагааг Аймгийн Ёслол хүндэтгэлийн
өргөөнд зохион байгууллаа.Үйл ажиллагаанд Онцгой
байдлын хамт олон, Төв халхын дуулалт жүжгийн
театрын уран бүтээлчид оролцлоо. Улсын бүртгэлийн
хэлтсээс гэр бүл болсон хосуудад дурсгалын зүйл
гардууллаа.Энэ удаагийн гэрлэлт бүртгэх, гэрлэлтийн
гэрчилгээ гардуулах ѐслол нь байгуулагатай хамтран
зохион байгуулсан мөн нэг дор 6 гэр бүлийн
гэрлэлтийг баталсан нь өмнөх жилүүдээс онцлог
боллоо
Зарцуулсан 170000
хөрөнгө
Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100 хувь
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.12 Байгууллагаас сар бүр
инфографик мэдээлэл бэлтгэх

үзүүлсэн

үйлчилгээний

талаар

Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Ахлах бүртгэгч, Мэдээлэл технологийн ажилтан нар
Суурь түвшин 2019 онд 5 удаа инфографик мэдээллийг бэлтгэн
байгууллагын цахим хуудсаар иргэдэд хүргэсэн.
Шалгуур Сар бүр иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлсэн
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үзүүлэлт үйлчилгээний талаарх инфографик мэдээллийг
бэлтгэн брошур хэлбэрээр байгууллагын цахим
хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан эсэх.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрэх түвшин жилдээ: 2020 оны бүртгэлийн статистик тоон
мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон
мэдээллийн самбарт байршуулсан байна.
Хэрэгжилт 2020 онд иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн
чиглэлээр хийсэн бүртгэл, иргэн ААНэгжид үзүүлсэн
үйлчилгээний талаар инфогрфик мэдээллийг бэлтгэн
байгууллагын вэйб хуудас, Бүртгэлийн хэлтэс
хаалттай групп, Дундговь аймаг дахь Улсын
бүртгэлийн хэлтэс фэйж хуудас зэрэгт байршуулан
мэдээллийг хүргэж ажиллав. Нийт 11 удаа
инфографик мэдээллийг бэлтгэн хүргэж нийт албан
хаагчид өөрийн болон сумдын нээлттэй цахим
хуудсуудад тухай бүр шэйр хийж мэдээллийг олон
нийтэд хүргэж ажилласан.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 11 удаа мэдээ бэлтгэж хүргэсэн

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх
түвшин

Арга 4.1.13 Албан хаагчдын компьютерийн мэдлэг сайжруулах дотоод
хэмжээний сургалт зохион байгуулах
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр
3.1.1.2
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Мэдээллийн технологийн ажилтан
Суурь түвшин Албан хаагчдад зориулж 2 удаагийн presentation
буюу компьютерийн гарын хослол ашиглах заавар
мөн интернет орчноос мэдлэг мэдээлэл авах,
компьютерт ашиглагддаг англи хэлний
заавар
бэлтгэн дотоод фэйсбүүк грүппд байршуулсан.
Шалгуур Албан хаагчдад хийсэн сургалтын тоогоор
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: Хэлтсийн албан хэрэг хөтлөлт стандартын
дагуу, эмх цэгцтэй болох бөгөөд албан хаагчдын
мэдлэг чадвар дээшлэнэ.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Хэлтсийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2
сарын 7, 8 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан
танхимын сургалт дээр сумдын улсын бүртгэгч нарт
Dell нотебүүк компьютерm хэрэгцээгүй файлуудыг
устгаж цэвэрлэн, файлуудыг эмх цэгцтэй фолдор
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үүсгэн хадгалж, өөрийн хэрэглэж байгаа компьютер
тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг
хэрхэн ханган ажиллах талаар заавар зөвлөмж
өглөө.
Мөн
иргэний
шинэчилсэн
бүртгэлд
хамрагдсан иргэдийн бүртгэлийг сүлжээгээр хэрхэн
хуулж ирүүлэх, архивын программ, зураг тулгалтын
программ, гэрчилгээ дахин хэвлэлтийн программ
ашиглалтын талаар мэдээлэл өглөө. Дэрэн сумын
иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн зургийн аппарат
эвдэрч бүртгэл хийх боломжгүй засвар авахааргүй
эвдэрсэн. Сумдын шинэчилсэн бүртгэлийн тоног
төхөөрөмж шаардлага хангахгүй байнга гэмтэл үүсч
бүртгэлийн үйл ажиллагааг явуулахад хүрдрэл гарч
иргэдийг чирэгдүүлэх явдал гарч байгааг анхаарч
тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг яаралтай хийх
шаардлагатай нь харагдаж байна.
2020 оны төрийн жинхэнэ албан хаагчийн
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, сарын тайлан бусад
холбогдох бичиг баримтыг албан хэрэг хөтлөлтийн
стандартын дагуу хөтлөж, тайлан төлөвлөгөөг зөв
бичгийн дүрмийн алдаагүй бичихэд анхаарч
toli.gov.mn сайт, болон монгол хэлний зөв бичих
дүрмийн журамласан толь зэргийг ашиглан бичиж
байх талаар албан хаагчдад зөвлөлөө.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 90%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

4.1.14. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон, аймаг орон нутгаас
зохион байгуулж байгаа сургалт, хэлтсийн
хаагчдыг оролцуулан
нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих сар
хугацаа

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Орон нутгийн санхүүжилтээр
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга
Суурь түвшин 2019 оны 3,4 дүгээр сард зохион байгуулж сумдын
болон хэлтсийн албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.
Шалгуур -Хэдэн удаа сургалтад зохион байгуулагдсан
үзүүлэлт -Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Ажилтан албан хаагчдын мэдлэг чадвар
дээшилсэн байна.

Арга

Хэрэгжилт



Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Тамгын
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хэмжээний
хэрэгжилт









газар, ИУБГазар, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн газар, Хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэлийн газар, Бодлого төлөвлөлт дүн
шинжилгээний газар, Сонгуулийн ажлын хэсэг
зэрэг газар хэлтсээс зохион байгуулсан
шилжилт
хөдөлгөөний
бүртгэл,
иргэний
шинэчилсэн системийн программ, эцсийн
өмчлөгч
бүртгэх
тухай,
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах арга зүй,
монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай
хууль тогтоомжоор зөвлөмж, чиглэл, эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн анхаарах
асуудал, удирдах ажилтны сургалт, архив
албан хэрэг хөтлөлт, гэмт хэрэг зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрх аюулгүй
байдлыг хангах тухай, иргэн эд хөрөнгө,
хуулийн этгээдийн бүртгэлд анхаарах асуудал
зэрэг сэдвээр явуулсан 18 удаагийн онлайн
сургалтад нийт давхардсан тоогоор 62 албан
хаагчдыг хамрууллаа.
Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион
байгуулсан
менежерүүдэд
зориулсан
манлайллын сургалт, Аймгийн прокурорын
газраас зохион байгуулсан зөрчил шалган
шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнуудын
нэгдсэн зөвлөгөөнд 1 албан хаагч
НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөрийн
Нийгмийн
ажилтнуудыг зорилтот бүлгийн иргэдэд илүү
чанартай үйлчлэхэд нь туслах харилцагчийн
үйлчилгээний системтэй төстэй технологийн
шийдэл (програм хангамж, дижитал хэрэгсэл)
хөгжүүлэх сэдэвт сургалтанд 1 албан хаагч
Итгэмжлэгдсэн ажилтны
ирц программын
сургалтыг
танхимаар
тус
тус
зохион
байгууллаа.
МУИХ,
АНСДИТХурлын
сонгуулийн
итгэмжлэгдсэн
ажилтнуудын
сургалтыг Онлайнаар 5 , танхимаар 3 удаа
нийт 8 удаа зохион байгуулсан сургалтад
давхардсан тоогоор 270 албан хаагчид
хамрагдсан.
Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
сэдэвт багц сургалтад 1 албан хаагч холбогдох
албан хаагчид хамрагдсан

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардагдаагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Сургалтын тоо: 25
Оролцогчдын тоо: 335
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 4.1.15 Улсын бүртгэгчид болон сумдын улсын бүртгэгчдийг туршлага
хэмжээний нэр, солилцуулах, туршлагатай бүртгэгч нараас зөвлөгөө авах ажлыг зохион
дугаар байгуулах
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Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.5.9, Хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөө
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг
Суурь түвшин 2019 онд хоѐр бүртгэгч Хан Уул дүүргийн Улсын
бүртгэлийн хэлтэс дээр туршлага судалсан.
Шалгуур 1.Хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч
үзүүлэлт нарын туршлага судалсан эсэх
2.Туршлага судлах хэлтсүүдээ сонгон,
удирдамж гарган хэрэгжүүлж ажилласан эсэх

ажлын

Хүрэх түвшин Жилдээ: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгчдийн
мэдлэг, ур чадвар дээшилж туршлага судлах ажлыг
зохион байгуулсан байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Баянхонгор, Архангай, Хөвсгөл, Говь-сүмбэр,
Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгчид цахимаар уулзалт
хийж, туршлага солилцон, эргэлзээтэй бүртгэлээр
харилцан ярилцлага зохион байгууллаа.
Шинээр баригдсан орон сууцанд иргэд хооронд
захиалгын гэрээ хийхдээ зарим тохиолд улсын комисс
хүлээн авсны дараа захиалгын гэрээ хийж
бүртгүүлэхээр орж ирсэн тохиолдолд ямар гэрээгээр
бүртгэгдэж байгаа, өв залгамжлал, хамтран өмчлөгч
хасах хэлцэл хоѐрыг хамт буюу салгаж хүлээн авч
бүртгэл хийж байгаа эсэх, барьцаалбар гээгдүүлж
үрэгдүүлсэн эсэх, анхны бүртгэлийн болон бусад
бүртгэлийн нотлох баримтыг хэрхэн бүрдүүлж байгаа,
хаягийн асуудлыг яаж шийдэж бүртгэл хийж байгаа
талаар асуулт асууж бусад аймгуудын туршлагыг
сонсож ярилцсан нь үр дүнтэй сургалт боллоо.
Шинээр томилогдсон Өлзийт, Адаацаг, Дэрэн
сумдын улсын бүртгэгчдийг онлайн программ дээр
хэрхэн бүртгэл хийх, онлайн орчинд ажиллах дадлага
суулгах, мэдлэг олгох зорилгоор аймгийн төвийн
Сайнцагаан сумын улсын бүртгэгч
Ш Чулууны
ажлын байран дээр 7 хоногийн, улсын бүртгэгч Ш
Чулуунжаргалаар лавлагаа хэрхэн гаргах талаар
дадлага, мэдлэг олгох ажлын байрны сургалтыг
явууллаа.

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардагдаагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалтгүй 100%
үнэлгээ
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№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 4.1.16.Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдын ажиллах орчин,
хэмжээний нөхцлийг сайжруулах
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Орон нутгийн санхүүжилт, бусад эх үүсвэр
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн удирдлага
Суурь түвшин 2019 онд урсгал засвар хийгдээгүй
Шалгуур -Ажлын байранд урсгал засвар, тохижилтын ажил
үзүүлэлт хийсэн эсэх
Хүрэх түвшин жилдээ: Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд засвар,
тохижилт хийсэн байна.
Хэрэгжилт

Иргэдийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг
сайжруулах тухай Аймгийн Засаг даргын 01 тоот
захирамж, Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага
үүсэн хөгжсөний 80 жилийн ойн ажлын хүрээнд тус
хэлтэс хамт олны хурлаар 7 ажил бүхий төлөвлөгөөг
гаргаж 100 хувь гүйцэтгэсэн. Хэлтсийн албан
хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах
зорилгоор улсын бүртгэлийн 1 давхрын үйлчилгээний
танхим, Сайнцагаан сумын улсын бүртгэгчийн өрөө, 2
давхрын коридор, мэдээллийн самбар, байгууллагын
эд хогшил, үнэт цаасыг хадгалах өрөөнд вакум хаалт
зэргийг
хийж өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг
өөрсдийн нөөц боломжийг ашиглан хийж иргэд
бүртгэлийн үйлчилгээг ая тухтай орчноос авах
боломжийг бүрдүүллээ. Үүнд 2800000 / Хоѐр сая
найман зуун мянган/ төгрөг зарцуулсан байна. Уг
санхүүжилтын тодорхой хувийг 80 жилийн ойн
хүрээнд хэлтсийн албан хаагчид санаачлан ажлын
бус цагаар пицца хийх, Улаанбаатараас ,, жүр үр,,
компаны торт зөөвөрлөж бүртгэлийн 80 жилийн
логотой сав баглаа боодлоор савлаж иргэдийн
захиалгыг авч хүргэж өгөх зэргээр 1000,000
төгрөгийн орлого төвлөрүүлж хэлтсийн тохижилтод
зарцууллаа.
Улсын бүртгэгчдэд зайлшгүй шаардлагатай
байгаа тоног төхөөрөмжийн судалгааг гарган
Сайхановоо сумын улсын бүртгэгчид принтер,
Эрдэнэдалай сумын улсын бүртгэгчид шинэчилсэн
бүртгэлийн зургийн аппаратыг УБЕГазарт хүсэлт
хүргэн шийдвэрлүүлж бүртгэлийн үйлчилгээг анхан
шатанд хэвийн хүргэх нөхцлийг хангаж ажиллалаа.

Зарцуулсан 2800000 төгрөг
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Санхүүжилт буюу урсгал засварын зардал хүлээгдэж
байна.
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Төсвийн шууд захирагчийн Хангалтгүй 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.17. УБЕГазрын дарга, бүртгэлийн газрын дарга, аймаг орон нутгийн
удирдлагаас өгсөн шуурхай үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж
ажиллах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга, ахлах бүртгэгчид
Суурь түвшин УБЕГазрын ИУБүртгэлийн газраас 11, Хуулийн
этгээдийн бүртгэлийн газраас 5, Эд хөрөнгийн эрхийн
улсын бүртгэлийн газраас 4, аймаг орон нутгаас 14
нийт 34 үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж
ажилласан
Шалгуур Хурлын бэлтгэл хангаж зохион байгуулалтын арга
үзүүлэлт хэмжээ авч ажилласан эсэх.
Хүрэх түвшин жилдээ: Тэмдэглэлийг тухай бүр нь албажуулан
удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг холбогдох
нэгжүүдэд хүргүүлсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын даргын 7,
Иргэний улсын бүртгэлийн газрын даргын 6, Эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын даргын 1,
Сонгуулийн ажлын хэсгийн 7, Хяналт шалгалтын
газрын 5 нийт 26 чиглэлийн хүрээнд холбогдох
ажлуудыг зохион байгуулж тайлан мэдээг илтгэх
хуудсаар хугацаанд нь өгч ажиллалаа. Тухайлбал
 2019 оны 12 сарын 30- ны өдрийн 5/10244
 2020 оны 01 сарын 16- ны өдрийн 8/409
 2020 оны 02 сарын 5-ны өдрийн 2/1179
 2020 оны 01 сарын 28-ны өдрийн 5/850
 2020 оны 02 сарын 27-ны өдрийн 5/1858
 2020 оны 03 сарын 23-ны өдрийн сонгуулийн
ажлын хэсгийн дотоод албан бичиг
 2020 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 5/3846
 2020 оны 07 сарын 23 ны ИУБГазрын дотоод
чиглэл
 2020 оны 08 сарын 6 ны Сонгуулийн ажлын
хэсгийн
шилжилт хөдөлгөөн түр зогсоох
чиглэл
 2020
оны
09
сарын
4-ний
өдрийн
итгэмжлэгдсэн
ажилтны сургалт зохион
байгуулах тухай удирдамж,
 2020 оны 09 сарын 15 ны СНЖагсаалт хэвлэх
чиглэл
 2020 ны 10 сарын 14 ны тоног төхөөрөмж
хүргэх зэрэг чиглэл албан бичгүүд ирснийг
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хугацаанд нь хариуг өгч ажилласан.
- Аймгийн Засаг даргын 01 тоот захирамж, Аймгийн
эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан
асуудал, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
зэрэгт тусгагдсан холбогдох заалтын хэрэгжилтийг
хугацаанд нь гаргаж хүргүүллээ.
- Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Зөв
дадал-Ногоон ирээдүй” сарын аяны хүрээнд
Сайнцагаан сумын Засаг даргын А/101 захирамжийн
дагуу “ БҮХ НИЙТИЙН УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” арга
хэмжээ 05 сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохион
байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээнд хэлтсийн хамт
нэгдэж, АЗДТГ-ын өмнөх шат болон Чагдаржавын
талбайг угааж цэвэрлэлээ. Мөн аймгийн хэмжээнд
2500 га талбайн нийтийн эзэмшил газарт тархсан
хогийг
цэвэрлэж
байгаль
орчны
бохирдлыг
бууруулахад хувь нэмрээ орууллаа.
- Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар,
Эрүүл мэндийн газар, Биеийн тамир спортын газар
хамтран ,, Байгалиа хамгаалъя – гялгар уутнаас
татгалзъя,, явган аялалд хэлтсийн албан хаагчид
хамрагдан аймгийн урд хэсгийн хог, хаягдал, гялгар
уутыг түүж устган байгалиа хамгаалах үйлсэд
нэгдлээ.
- Аймгийн ЗДТГазраас,,Бүх нийтээр мод тарих өдөр,,өөр албан байгууллагууд мод тарих даалгаврын дагуу
хэлтсийн хамт олон аймгийн баруун хойно байрлах
Гуяаны төгөлд 10 ш хайлаас мод тарьлаа.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 24 удаа тайлан, илтгэх хуудас, хэрэгжилт гаргасан
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.18.Байгууллагын нууцын ажлыг Төрийн болон албаны нууцын тухай
хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга
Суурь түвшин Шалгуур Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд ажил зохион
үзүүлэлт байгуулагдаж, шаардлагатай арга хэмжээ авч
ажилласан эсэх.
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Хүрэх түвшин жилдээ: Хуулийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Байгууллагын ажлын байрны аюулгүй байдлыг
ханган, харуул хамгаалалтыг сайжруулах үүднээс
архив,серверийн өрөө болон үйлчилгээний байран
дахь камерын хяналтын системийн ажиллагааны
найдвартай байдлыг хангаж, тогтмол шалган
ажиллаж байна.
Улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд нэвтэрдэг
буюу
дотоод
сүлжээнд
ашиглагдаж
байгаа
компьютерүүдэд тусгай тэмдэгтүүд бүхий нууц үгийг
улирал бүр шинэчлэн ажиллаж байна. Дотоод
сүлжээнд халдлага илрээгүй.
Монгол
Улсын
Их
хурлын
сонгууль,
АНСДИТХурлын сонгуулиар иргэний бүртгэлийн
итгэмжлэгдсэн ажилтнаар ажилласан бүртгэлийн
байгууллагын 116 итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад
нууцын баталгаа гаргуулан зөрчилгүй ажилласан.
Байгууллагын нууцын тайланг хугацаанд нь хүргүүлж
ажиллалаа.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.1.19.Улсын бүртгэлийн хэлтсийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэн
хөтлөх
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Бичиг хэргийн ажилтан, улсын бүртгэгчид
Суурь түвшин 2019 онд байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн
жагсаалтын дагуу газар хэлтсүүдээс 16 хадгаламжийн
нэгж хүлээн авсан. Үүнд: Байнга хадгалах
хадгаламжийн нэгж
5 ш, 70 жил хадгалах
хадгаламжийн нэгж 1 ш, түр хадгалах хадгаламжийн
нэгж 18 ш байна.
Шалгуур
 Бүртгэгчид
журмын
дагуу
архивын
үзүүлэлт
хадгаламжийн нэгжийг хүлээлгэн өгсөн эсэх
 Архивт хүлээлцэх материалыг шаардлага
хангуулан хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын
дагуу хүлээн авч, акт үйлдсэн эсэх.
Хүрэх түвшин

жилд: Архивын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн
ажиллаж, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу
архивын материалыг хүлээлцсэн байна.
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар Байнга
хадгалагдах хадгаламжийн нэгж үүсгэсэн 10, түр
хадгалагдах 52 баримтыг хүлээн авлаа. Түр болон
байнга
хадгалах
30
хадгаламжийн
нэгжийн
материалуудыг товъѐог үйлдэн үдэж цэгцэлсэн.
Дотоод архивт одоогоор байнга хадгалах 80, 70 жил
хадгалах 11, түр хадгалагдах 312 хадгаламжийн нэгж
хадгалагдаж байна. Хэлтсийн дотоод архивын данс
бүртгэлийг тулгаж, байнга, түр, 70 жил хадгалах
хугацааны жагсаалтыг шинэчлэн гаргаж, аймгийн
архивын тасагт батлуулахаар хүргүүлээд байна.
Мөн 2009-2012 онуудын үндсэн үйл ажиллагааны
асуудлаар гаргасан, боловсон хүчний асуудлаар
гаргасан тушаалуудыг эх хувь, DVD хуулж аймгийн
Төрийн архивын тасагт холбогдох баримтыг
бүрдүүлэн үдэж цэгцлээд архивын нэгж үүсгэн
өглөө.Архивын байрны хүрэлцээ багтаамж муу байгаа
тул бүртгэлтэй холбоотой албан хаагчдаас гарч
байгаа цаасан суурьт баримтуудыг салбарын
хадгалах хугацааны жагсаалтын дагуу дотоод архивт
байнга түр хадгалах хугацааны жагсаалтаар хүлээн
авсан. Сумдын бүртгэгч нарын бүртгэлтэй холбоотой
анхан шатны нотлох баримтуудыг хэлтэс дээр хүлээж
авах боломж байхгүй тул сумын архивтаа хүлээлгэн
өгч байна.

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Байгууллага хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалттай
болсон байна.
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион
байгуулах
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх
түвшин

Арга 4.2.1 Байгууллагын үйл ажиллагааг цахим болон пэйж хуудас,
хэмжээний твитерээр дамжуулан сурталчлах
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 3.1.17
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих сар
хугацаа

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилт тухай бүр шийдэгддэг
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Мэдээлэл технологийн ажилтан
Суурь түвшин www.du.burtgel.gov.mn сайтыг шинэчлэх ажлыг
ажлыг эхлүүлсэн. Байгууллагын үйл ажиллагаатай
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холбоотой мэдээ, мэдээллийг тухай бүр нь оруулж
ажилласан. 2019 онд тухайн зорилт 77,5 хувь
биелэлттэй.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Шалгуур Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ,
үзүүлэлт мэдээллийн тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Цахим хуудас, пэйж хуудсыг шинэчилж,
байгууллагын цаг үеийн үйл явдлаар иргэдийг
мэдээллээр хангана.
Хэрэгжилт
Байгууллагын ил тод байдал болон үйл
ажиллагааг цахим хуудас болон пэйж хуудсанд
тогтмол байршуулж ажиллаж байна.
Аймгийн хэмжээнд хийгдсэн ажил болон улсын
хэмжээнд явагдаж буй шинэ шийдэл, мэдээ
мэдээллүүдийг цаг алдалгүй мэдээ бэлтгэн
байршуулж ажиллаж байна. Дундговь аймаг дахь
улсын бүртгэлийн хэлтэс, бүртгэлийн хэлтэс фэйс
хуудас, du.burtgel.gov.mn вэйб хуудсаар хүргэж
ажиллалаа.
,,Бүртгэгчийн
зөвлөгөө,,
цахим
мэдээлэл хамгийн их хандалт буюу 650 иргэн үзэж,
сумдын бүртгэгчид өөрийн сумдын фэйж хуудсанд
шэйр хийж бусдад түгээр зэргээр хууль тогтоомж,
мэдээллийг сурталчлах ажлыг хийлээ. Аймгийн ард
телевизийн тодруулга булан, Kingnews.mn, Төгс
аялгуу зэрэг сайтын мэдээллийн хэсэгт “Эцсийн
өмчлөгчийг хэрхэн бүртгэх талаар хуулийн
этгээдийн улсын бүртгэгч Б Одонтунгалаг, монгол
улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд улсын бүртгэлийн
хэлтсээс хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар
иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, ахлах
бүртгэгч нар 2 удаа оролцсон. Цахим сайтад
тавигдсан мэдээ мэдээллийг 370 иргэн үзэж 125
иргэн шэйрлэж бусдад түгээсэн байна. Хуулийн
этгээдийн эцсийн өмчлөгч бүртгэх, сонгуулийн тухай
хууль тогтоомжийн холбогдох заалт болон бусад
мэдээллийг Дундговийн мэдээ сонин, kingnews.mn
сайт, Төгс аялгуу, Ард телевиз зэрэгт 8 удаа
мэдээлэл бэлтгэн хүргүүллээ. АС цогцолбороор
сонгуулийн тухай хууль тогтоомж, эцсийн өмчлөгч
бүртгэх, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр
хуваарийн дагуу сард 1 удаа нийт 11 удаа мэдээлэл
хийсэн.
Зарцуулсан Хөрөнгө зарцуулагдаагүй
хөрөнгө

Хүрэх түвшин Вэб хуудас болон фэйж хуудсаар хэлтсийн үйл
ажиллагааг иргэдэд сурталчилж байна.100%
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 4.2.2 Нээлттэй утас 80190003
хэмжээний хүртээмжийг сайжруулах

дугаарын

үйлчилгээний

чанар
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нэр, дугаар

Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн УБХ-ийн
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
3.1.2.2
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хяналтын байцаагч
Суурь түвшин
Шалгуур Хүлээн авсан дуудлагын тоо болон пэйж хуудсаар
үзүүлэлт хандсан иргэдийн тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Иргэдэд үнэн зөв, бодитой мэдээллийг
хүргэсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Нээлттэй утас 80190009 дугаарын утсаар 330
дуудлага хүлээн авч иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл
хүргэсэн байна. Үүнээс Иргэний улсын бүртгэлийн
чиглэлээр 198, эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн чиглэлээр 47, хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэлийн чиглэлээр 51, архивын чиглэлээр 8, бусад
мэдээлэл хүссэн 26 иргэнд зөвлөгөө өгч ажилласан

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо: 330
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх
түвшин

Арга 4.2.3 Улсын бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааг дэмжих төсөлд
хэмжээний онлайн системд холбогдоогүй сумдыг хамруулах
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 3.1.15
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Азийн хөгжлийн банкны “ Нийгмийн үйлчилгээний
хөрөнгө хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн
системийг боловсронгуй болгох” төсөл, Бүгд
Найрамдах Солонгос Улсын Олон улсын хамтын
ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-н буцалтгүй
тусламжаар хэрэгжих төсөлийн санхүүжилт
Хариуцах нэгж Хэлтсийн дарга, мэдээлэл технологийн ажилтан
Суурь түвшин 10 сум бүртгэлийн онлайн мэдээллийн санд
холбогдсон.
Шалгуур Бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдсон сумдын
үзүүлэлт тоогоор
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрэх түвшин жилдээ: Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр
хэрэгжих төсөл хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсэн
байна
Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар, Азийн
Хэрэгжилт
хөгжлийн банкны хамтын ажиллагааны хүрээнд
хэрэгжиж
байгаа
*Нийгмийн
үйлчилгээний
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн
системийг боловсронгуй болгох* төслийн хүрээнд
2020 оны 10 сард Өлзийт, Дэлгэрхангай сумд
иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдлоо.
Дээрх сумд онлайнд холбогдсоноор тус аймгийн 13
сум онлайнд холбогдож иргэний бүртгэлийн 45
төрлийн үйлчилгээг иргэд анхан шатнаас авах
боломж бүрдсэн.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин -Онлайнд холбогдсон сумд 13

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100 хувь
үнэлгээ
ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
ТӨСӨВ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө
оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах
№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.3.1.Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар
хангах, дараа жилийн төсвийг төлөвлөх
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр
3.2.1
Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Жилийн төсөв
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Нягтлан бодогч
Суурь түвшин 2019 онд хууль тогтоомжийн дагуу батлагдсан төсөв
болох 400,1 сая төгрөгийг зүй зохистой, хэмнэлттэй
зарцуулж
ажилласан.
2018
оны
санхүүгийн
тайлангийн аудитаар алдаа зөрчил илрээгүй.
Шалгуур Санхүүгийн
тайлан,
төсвийн
гүйцэтгэлийн
үзүүлэлт мэдээнүүдийг хуульд заасан хугацаанд тайлагнах,
аудитын байгуулагаар зөрчил бага илрэх, төсвийг
зориулалтын дагуу зарцуулсан эсэх, санхүүгийн
тайланд аудитын байгуулагаар зөрчил бага илрэх,
урд оны зөвлөмийн биелэлтийг хангасан эсэх, шилэн
дансны журамд зааснаар байршуулах мэдээллийг
хуулийн хугацаанд болон бүрэн байршуулсан эсэх.
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Хүрэх түвшин жилдээ: Байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг
12 удаа, сар бүрийн 2-ны өдрийн дотор УБЕГ-т
хүргүүлж, Сангийн яамны Е тайланд байгууллагын
жилийн санхүүгийн тайланг байршуулсан байна.
Батлагдсан
төсвийг
/218,1
сая/
төгрөгийг
зориулалтын дагуу зарцуулсан байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн,
тасралтгүй явуулах үүднээс 2020 оны төсвийн
төслийг 425,427.4 мянган төгрөгөөр буюу тайлант
оноос 10.6 хувь нэмэгдүүлэн төлөвлөж УБЕГ-ын СТГт хуулийн хугацаанд нь хүргүүлсэн.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин Батлагдсан төсөв: 425,427.4

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга 4.3.2 Төсвийн хөрөнгийг зүй зохистой, хэмнэлттэй зарцуулах,
хэмжээний нэр, тайлагнах, төрийн өмчийг үр ашигтай ашиглах,
дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр
3.2.2
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах - Санхүүжилт- 1-р улирал – 109.2 сая төгрөг, 2-р
хөрөнгө улирал- 108.9 сая төгрөг
Хариуцах нэгж Нягтлан бодогч
Суурь түвшин 2019 онд эд хөрөнгийн тооллогыг хийсэн батлагдсан
төсвийн хөрөнгийг зүй зохистой, хэмнэлттэй
зарцуулж ажилласан.
Шалгуур Санхүүгийн
тайлан,
төсвийн
гүйцэтгэлийн
үзүүлэлт мэдээнүүдийг хуульд заасан хугацаанд тайлагнах,
аудитын байгуулагаар зөрчил бага илрэх, төсвийг
зориулалтын дагуу зарцуулах, байгууллагад бий
болж байгаа хөрөнгийн худалдан авалтыг хууль
тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж ажилласан эсэх.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрэх түвшин жилдээ: Жилээр эргэлтийн хөрөнгийн тооллогыг
хийсэн, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн өмнө
байгууллагын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн
тооллогыг хийсэн, ашиглалтгүй хөрөнгийг данснаас
хасах талаар байгууллагын өмч хамгаалах байнгын
зөвлөлд оруулсан, байна.
Тус хэлтэст нэмэлт санхүүжилтээр УБЕГ-ын
Хэрэгжилт
Даргын 2020 оны 5-р сарын 6 өдрийн А/595 тоот
тушаалаар Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны
ээлжит сонгууль зохион байгуулах зардалд 50,646.1
мянга, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын
сонгуулийн зардалд 2020 оны 3,4-р улиралд
47,459.5 мянга нийт 98,105.6 мянган төгрөгийн
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санхүүжилт авсан. Үүнээс УИХ-ын сонгуулийн
зардалд 50,646.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч
48,677.4 мянган төгрөгийг зарцуулж 1,968.7 мянган
төгрөгийн үлдэгдэлтэй 96.1 хувийн зардлын
гүйцэтгэлтэй байна. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
ИТХ-ын сонгуулийн зардалд 47,459.5 мянган
төгрөгийн санхүүжилт авч 47,459.5 мянган төгрөгийг
100 хувь зарцуулж 0 үлдэгдэлтэй байна.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга 4.3.3. Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг болон дараа жилийн
хэмжээний нэр, зорилтыг хангахуйц төсвийг төлөвлөх, хүргүүлэх, батлуулах
дугаар
Төлөвлөлтийн Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-5.1.5,
уялдаа: 6 дугаар зүйлийн 6.1-6.5, 27 дугаар зүйлийн 27.1.2,
27.1.2 дахь заалт
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах 2020 оны батлагдсан төсөв 435,547.5 сая төгрөг
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Нягтлан бодогч
Суурь түвшин 2019 онд хууль тогтоомжийн дагуу батлагдсан
төсвийн 400,1 сая төгрөгийг зүй зохистой,
хэмнэлттэй зарцуулж ажилласан.
Шалгуур Санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй
үзүүлэлт явуулах нөхцлөөр бүрэн хангахуйц 2021 оны
хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардлын төсвийн
төслийг боловсруулахаар УБЕГ-т хүргүүлсэн эсэх
Хүрэх түвшин жилдээ: 2021 онд байгууллагын төсөв -20 хувиар
нэмэгдсэн, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн,
найдвартай, тасралтгүй явуулахад хүрэлцэхүйц
төсөвлөсөн төслийн саналаас 90 хувийг төсвийн
тухай хуулиар батлуулсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт 2020 оны батлагдсан төсөв 435,547.5 төгрөг.
2020 оны 1 сарын 13 -ний хэлтсийн даргын А/01
тоот тушаалаар 8
албан хаагчдын цалингийн
шатлалыг шинэчлэн тогтоосон байна. УБЕГазрын
даргын 2020 оны 3 сарын 20 ны өдрийн Б/156 тоот
тушаалаар 14 албан хаагчийг төрийн захиргааны
албан тушаалын зэрэг дэв шинээр болон ахиулан
олгосон тушаалын дагуу холбогдох нэмэгдлүүдийг
өгч байна.
Зарцуулсан Хөрөнгө зарцуулаагүй
хөрөнгө
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Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 70%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга 4.3.4 Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, өр авлага
хэмжээний нэр, үүсгэхгүйгээр төсвийн хуваарийн өөрчлөлтийн саналыг хүргүүлэх
дугаар
Төлөвлөлтийн Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-5.1.5,
уялдаа: 6 дугаар зүйлийн 6.1-6.5, 27 дугаар зүйлийн 27.1.2,
27.1.2 дахь заалт
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Батлагдсан төсөв 435,547,5 сая төгрөг
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Нягтлан бодогч
Суурь түвшин 2019 онд хууль тогтоомжийн дагуу батлагдсан
төсвийн 400,1 сая төгрөгийг зүй зохистой,
хэмнэлттэй зарцуулж ажилласан.
Шалгуур Санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй
үзүүлэлт явуулах нөхцлөөр бүрэн хангахуйц холбогдох
журмын дагуу байгууллагын хүрэлцээгүй өр
үүсэхээр байгаа зардлыг зохицуулсан, өргүй гарсан
эсэх
Хүрэх түвшин жилдээ:
Санхүүгийн тайлангаар өр, авлага
үүсгээгүй, тодорхой хэмжээгээр буурсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт Батлагдсан төсвөөс 12 сарын 1-ний байдлаар
394,669,7 мянган төгрөгийн урсгал санхүүжилт авч,
үүнээс цалин хөлсний зардалд 312,433,8 мянга,
бичиг хэргийн зардалд 4,418,1 мянга, тээвэр
шатахуунд 795,5 мянга, шуудан холбоонд 2,307,8
мянга, хог хаягдал зайлуулах зардал 300,0 мянга,
даатгалын
зардалд
120,0
мянга,
тээврийн
хэрэгслийн татвар 53,2 тээврийн хэрэгслийн
оношилгоо зардал 22,0, дотоод албан томилолтын
зардалд 445.4 мянга, байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол зардалд 4,326.3 мянга, бага үнэтэй түргэн
элэгдэх зүйлийн зардалд 432.3 мянга, бусдаар
гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ,төлбөр хураамжийн
зардалд 759.0 мянга, багаж техник хэрэгсэлийн
зардалд 528.0 мянга, урсгал засварын зардалд 0.0
мянга, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд
234.8 мянга, нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 200.0
мянган
төгрөг нийт 375,952.8 мянган төгрөг
зарцуулж төсвийн гүйцэтгэл 95.3% байна .
Зарцуулсан Батлагдсан төсөв
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин 100 хувь

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
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үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 4.3.5.Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
хэмжээний
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
нэр, дугаар Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.5.2
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Нягтлан бодогч
Суурь түвшин 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Шилэн дансны
мэдээлэл байршуулалт 100 хувиар дүгнэгдсэн.
Шалгуур Мэдээлэл байршуулалтын хувиар
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: 2020 онд Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт
хангагдаж санхүүгийн ил тод байдлын үзүүлэлт
нэмэгдсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Төрийн аудитын газраас 2020 оны 1-р улиралд
“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д нийцлийн
аудит хийж, тус хэлтсийн шилэн дансны нэгдсэн цахим
хуудас болон мэдээллийн ил тод байдлын бусад үйл
ажиллагаатай танилцаж, хяналт шалгалт хийсэн
аудитаар ямар нэгэн алдаа зөрчил илрээгүй. 2020 оны
1, 2, 3-р улирлын санхүүгийн тайланд завсрын аудитыг
2020 оны 10-р сард, Монгол улсын УИХ-ын сонгуулийн
зардлын гүйцэтгэлд гүйцэтгэлийн аудитыг 2020 оны 8-р
сард тус тус хийсэн бөгөөд аудитаар алдаа зөрчил
илрээгүй.Төсвийн
гүйцэтгэлийн
мэдээ
болон
үйлчилгээний орлогын 1-11 дүгээр сарын мэдээг тус
бүр 11 удаа УБЕГ-т хүргүүлсэн.
НДШ-ийн 1-11 дүгээр сарын тайланг 11 удаа,
2019 оны 4-р улирал, 2020 оны 1,2,3-р улирлын
татварын тайланг цахимаар 4 удаа гаргаж харъяа
байгууллагуудад хүргүүлсэн. Шилэн дансны журамд
заасны дагуу 1-11 дүгээр сард нийт 133 мэдээлэлийг
цахим хуудсанд байршуулсан. УБХ-ийн даргын 2020
оны 6-р сарын 19 өдрийн А/09 тоот тушаалаар
байгууллагын 2020 оны хагас жилийн бараа
материалын тооллогыг 6-р сарын 22-29 өдрүүдэд хийж
тоологоор зөрчил дутагдал илрээгүй.Батлагдсан
төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, Төсвийн тухай
хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн
болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Шилэн дансны
тухай хууль болон Мэдээллийн ил тод байдал ба
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг тус
тус хангаж ажиллаж байна..
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хэрэгжилт

Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: .............................................................................

Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.4 Хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг ханган хууль
эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх
түвшин

Арга 4.4.1 Хууль, шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг
хэмжээний маргаанд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцох /УБЕГ-ын даргын 2010
нэр, дугаар оны 238 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Улсын бүртгэлийн
ерөнхий газарт холбогдох хууль, хяналт шүүхийн байгууллагаар
шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг маргааны явцад хяналт тавих журам”/
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.4.1
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Тасгийн дарга, улсын бүртгэгч нар
Суурь түвшин /-/
Шалгуур Хууль,
шүүхийн
байгууллагаар
хянан
үзүүлэлт шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг маргаанд байгууллагыг
төлөөлөн оролцсон эсэх.
Хүрэх түвшин жилдээ: Хууль, шүүхийн байгууллагаар хянан
шийдвэрлэгдэж
байгаа
хэрэг
маргаанд
байгууллагын
итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөөр
оролцож, байгууллагын эрх ашгийг хамгаалсан
байна. Шүүхээс ирүүлсэн мэдэгдэх хуудсын дагуу
албан
хаагчдыг байгууллагын
итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөөр томилуулах арга хэмжээг тухай бүр
авч, хэрэг маргааны шийдвэрлэлтийн явцад хяналт
тавьж ажилласан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт “Онгийн
хийд”
ХХК-ний
үүсгэн
байгуулагч
С.Ганбаатарын нэхэмжлэлээр бүртгэл илт хууль бус
гэх үндэслэлээр
Дундговь аймгийн захиргааны
хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан гомдлын
дагуу хэргийг хянан шийдвэрлээд 2020 оны 01
сарын 28-ны өдрийн 117/ШШ2020/0003 тоот
шийдвэрээр нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй
болгосон бөгөөд захиргааны хэргийн давж заалдах
шатны шүүхэд гомдол гаргах эрхийн хугацаа нь

Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: .............................................................................

дуусаж гомдол гаргаагүй болно.
Зарцуулсан Эх
нотлох
баримтыг
нотариатаар
хөрөнгө баталгаажуулсан 28000 мянган төгрөг
Хүрсэн түвшин 100 хувь
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх
түвшин

Арга 4.4.2.Хэлтсийн даргын тушаал шийдвэрийг хууль эрх зүйн хэлтэст
хэмжээний хянуулж, эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын үйл ажиллагааны стратеги, зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр
3.1.1.3
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Бичиг хэргийн ажилтан
Суурь түвшин 2019 онд хэлтсийн даргын гаргасан А тушаал 20, Б
тушаал 4- ийг ХЭЗХэлтэст хянуулж заавар зөвлөгөө
авч ажилласан
Шалгуур -Тушаалын үндэслэл бодитой тодорхойлогдсон эсэх
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин жилдээ: Хэлтсийн даргын тушаал, гэрээ хуульд
нийцсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт Хэлтсийн даргын 2019 оны А тушаал 20, Б тушаал 4
гарсныг сканнердаж, DVD хуулж архивын нэгж
үүсгэсэн. Мөн 2020 оны 12 сарын 07-ны өдрийн
байдлаар үндсэн үйл ажиллагааны асуудлаар
гаргасан А тушаал 22, боловсон хүчний асуудлаар
гаргасан Б тушаал 12, нийт 34 тушаал гарч, Хууль
эрхзүйн хэлтэст эхний хагас жилийн байдлаар
тушаалуудыг хянаж үзээд ямар нэг зөрчил дутагдал
илрээгүй.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.5. Хэлтсийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд дотоод аудит,
дүн шилжилгээ хийж, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх , биелэлтэд хяналт тавих

№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга 4.5.1 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдын
хэмжээний гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг үнэлж дүгнэх
нэр, дугаар

2020

оны

Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.5.1,
2.5.5.4
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хэлтсийн даргын зөвлөл
Суурь түвшин Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид 2019 оны
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт жилийн эцсийн
байдлаар
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт дунджаар 90.55
хувьтай дүгнэгдсэн.
Шалгуур 28 албан хаагчийн
үзүүлэлт төлөвлөгөө, тайланд
үнэлгээ хийсэн эсэх.

2020 оны
гүйцэтгэлийн
явцын хяналт шинжилгээ,

Хүрэх түвшин жилдээ: 2020 онд
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
биелэлтэд явцын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийгдэж
үр дүнг хэлэлцсэн байна
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт Засгийн газрын 38 дугаар тогтоолын дагуу албан
хаачид гүйцэтгэлийн тайланг сар, улирлаар гаргаж
тайлагналаа.
Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн 100 хувь
түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
4.5.2.Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр газар, эд хөрөнгийн
улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хүчингүй болгох, улсын бүртгэл хааж
байгаа тохиолдол, үндэслэлийг судалж, дүгнэлт гаргах
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Төлөвлөлтийн УБЕГ-ын
үйл
ажиллагааны
стратеги,
зохион
уялдаа: байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.5.4
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа

сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хяналтын улсын байцаагч
Суурь түвшин Шалгуур Хяналтын улсын байцаагч нарын 2019 онд газар, эд
үзүүлэлт хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
хүчингүй болгосон дүгнэлтийн тоо
Хүрэх түвшин жилдээ: Хяналтын улсын байцаагч 2020 онд эд
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр
үйлдсэн дүгнэлтийн үндэслэлд дүн шинжилгээ хийж,
санал дүгнэлт боловсруулсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

1. Эрхийн улсын бүртгэлийн Ү-0814000150,
Ү-0814000446 дугаартай хувийн хэрэг бүртгэл давхар
бүртгэгдсэн тухай эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд ахлах бүртгэгч
Ш.Нарангэрэлээс 2020 оны 1 сарын 3-ны өдөр хүлээн
авсан 48-9656 дугаартай хувийн хэрэг хаах тухай
мэдүүлэг түүнд хавсаргасан нотлох баримтыг
үндэслэн Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 7-р баг
нарлаг, 14 дүгээр байрны 26 тоот хаягт байршилтай 2
өрөө орон сууцны бүртгэл давхардсан байх тул
эрхийн улсын бүртгэлийг хаах тухай 2020 оны 1 сарын
9-ны өдрийн 2020/000137 дугаартай дүгнэлт гаргаж
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газарт
хүргүүлэв.
Улсын бүртгэгч О.Ганцэцэгээс эд хөрөнгийн эрхийн
улсын бүртгэлийн цахим систем /ePRS/-д улсын
бүртгэлийн Ү-0814002441, Ү-0814002426 дугаартай
хувийн хэрэгт бүртгэл хийхдээ газрын нэгж талбарын
дугаарын мэдээлэл оруулаагүйг нөхөн оруулах тухай
2 дүгнэлт, бүртгэлийн төрөл буруу сонгож улсын
бүртгэлийн Х-0814000001 дугаарыг үүсгэсэнийг
хүчингүй болгох тухай 1 дүгнэлт, Улсын бүртгэгч
Д.Нямсүрэнгээс бүртгэлийн төрөл буруу сонгож улсын
бүртгэлийн
Х-0814000002
дугаарыг
үүсгэснийг
хүчингүй болгох тухай 1 дүгнэлт буюу нийт 7
дүгнэлтээр зөрчлийг арилгалаа.

Зарцуулсан Санхүүжилт шаардлагагүй
хөрөнгө
Хүрсэн 100 хувь
түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 100%
үнэлгээ
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын
манлайллаар хангах

Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэм
жих
нэгж

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Хагас жилд

2019 он
Төл.

Гүй.

4.1.1
Улсын
бүртгэлийн
хэлтсийн 2020 оны
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний
төслийг
боловсруулж,
батлуулах

2019
оны
гүйцэтгэлийн
тайлан
90.0
хувьтай
дүгнэгдсэн.

Засгийн Газрын 2019
оны 37,38 дугаар
тогтоолоор батлагдсан
загварын дагуу хэлтсийн
2020 оны жилийн
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг гарган
батлуулж эхний хагас
жилийн хэрэгжилтийг
тайлагналаа

4.1.2. Байгууллагын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
хангуулах
ажлыг
зохион байгуулах

2019
онд
үр
дүнгийн гэрээ 90.0
хувиар дүгнэгдсэн.

Гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг Засгийн
газрын хэрэг эрхлэх
газрын даргын 2019 оны
47 тоот тушаалын 3
дугаар хавсралтын
дагуу төлөвлөгөөг
боловсруулан,
хэрэгжилтийг 8-р
хавсралтын дагуу гарган
УБЕГазрын хяналт
шинжилгээ, үнэлгээ
дотоод аудитын хэлтэст
хугацаанд нь хүргүүлэн
ажиллалаа.

4.1.3. Иргэн, аж
ахуйн нэгж
байгууллагаас
ирүүлсэн өргөдөл,
гомдол, албан
бичгийг
шийдвэрлэх

2019 онд тус
хэлтэст нийт 241
өргөдөл, 2 гомдол
бүртгэгдсэнээс
албан хаагчдын
гаргасан 34
өргөдөл байна.

Тайлант хугацаанд
иргэдээс бичгээр нийт
106, албан хаагчдаас
өргөдөл ирүүлж
шийдвэрлэлт 100%

4.1.4.Байгууллагын
хэрэгжүүлсэн
томоохон
ажлын
товч тайланг дээд
газарт хүргүүлэх

Нийт 1-12 сарын
тайлан
хугацаандаа
УБЕГазарт
хүргэгдсэн байна

МУИХурлын сонгуулийн
тухай хуулийн
хэрэгжилт,Коронавирусэ
эс урьдчилан сэргийлэх
ажлын хүрээнд хийсэн
ажлын тайлангуудыг
хүргүүлсэн

2019 онд нийт 7
удаагийн сургалт
зохион байгуулж
хэлтсийн албан
хаагчийг бүрэн
хамруулсан.
Төрийн болон
төрийн бус
байгууллагын
захиалгаар,
иргэдэд зориулсан

Итгэмжлэгдсэн ажилтны
ирц
программын
сургалтыг танхимаар тус
тус зохион байгууллаа.
Онлайнаар
3
,
танхимаар 2 удаа нийт 5
удаа зохион байгуулсан
сургалтад 168 албан
хаагчид
хамрагдсан
байна.

4.1.5.Байгууллагын
2020 онд зохион
байгуулах
сургалтын
төлөвлөгөөг баталж
хэрэгжүүлэх

Жилийн
эцэст
Төл. Гүй.
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эрх зүйн сургалт
зохион байгуулах
зорилтын хүрээнд
9 удаагийн
сургалт зохион
байгуулж 1837
иргэнд
байгууллагын үйл
ажиллагааг
сурталчлах
сургалт зохион
байгуулсан.
4.1.6.Улсын
бүртгэлийн
хэлтсийн 2020 онд
хөтлөх
хэргийн
нэрийн жагсаалтыг
боловсруулж,
батлуулах

2019 оны
байгууллагын
архивын хөтлөх
хэргийн нэрийн
жагсаалтыг
боловсруулж,
байгууллагын
дэргэдэх ББНШКын 1-р хурлын
шийдвэрээр
хэлтсийн даргаар
2019 оны 01 сард
батлуулсан.

Хөтлөх
хэргийн
нэрийн
жагсаалтын
дагуу бүртгэгч нараас
архивын нэгж болгосон
материалуудыг
хуваарийн дагуу хүлээн
авлаа.
Байнга
хадгалагдах
хадгаламжийн
нэгж
үүсгэсэн
10,
түр
хадгалагдах
40
баримтыг хүлээн авлаа.
Түр
болон
байнга
хадгалах
17
хадгаламжийн нэгжийн
материалуудыг товъѐог
үйлдэн үдэж цэгцэлсэн.

4.1.7.
ХАСХОМэдүүлгийг
хуулийн хугацаанд
мэдүүлэх,
Албан
тушаалд
томилогдохоор нэр
дэвшсэн этгээдийн
урьдчилсан
мэдүүлгийг
Авлигатай тэмцэх
газарт
хүргүүлэх,
ажыг
зохион
байгуулах

Авлигын
эсрэг
хууль,
Нийтийн
албанд
нийтийн
болон
хувийн
ашиг
сонирхлыг
зохицуулах, ашиг
сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
ханган ажиллаж,
22
албан
тушаалтнаас
ХАСХОМэдүүлгий
г
хуулийн
хугацаанд
мэдүүлсэн.
Сар
шинийн
баярыг
тохиолдуулан
2
ахмад
настанд
хүндэтгэл
үзүүлсэн. Мөн эх
үрсийн
баярын
өдөрт зориулж, 016
насны
хүүхэдтэй албан
хаагчдад
бэлэг
гардуулан өгсөн

2019
оны
албан
хаагчдын
хөрөнгө
орлогын
мэдүүлгийг
iaac.meduuleg.mn сайтад
албан хаагчид өөрийн
нэвтрэх нэр нууц үгээр
орон хуулийн хугацаанд
мэдүүлгээ
гаргаж
баталгаажууллаа

4.1.8.Нийтээр
тэмдэглэх баярын
арга
хэмжээг
зохион байгуулах

4.1.9.

Бүртгэлийн

Монголын
уламжлалт сар шинийн
баярыг
тохиолдуулан
хэлтсийн 2 ахмаддаа
хүндэтгэл үзүүлэн гарын
бэлэг өглөө
,,Олон улсын
хүүхдийн эрх”-ийг
хамгаалах өдрийг угтан
хэлтсийн албан
хаагчдын 32 хүүхдэд
бэлэг өглөө
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байгууллагын
80
жилийн
ойн
хүрээнд
арга
хэмжээ
төлөвлөн
зохион байгуулах

Хугацаа болоогүй

4.1.10
Монгол
улсын
иргэний
андгай өргөх ажлыг
зохион байгуулах

2019 онд аймгийн
ГБХЗХГазартай
хамтран
зохион
байгуулсан
иргэний
андгай
өргөх ѐслолыг 350
хүүхдийг
хамруулж хийсэн

Хугацаа болоогүй

4.1.11.
Гэр
бүл
болж
байгаа
хосуудын
гэрлэлтийг
ѐс
төртэй батлах үйл
ажиллагааг зохион
байгуулах

2019 онд аймгийн
ГБХЗХГазартай
хамтран 4 хосын
гэрлэлтийг батлах
ажлыг
зохион
байгуулсан

Хугацаа болоогүй

4.1.12
Байгууллагаас сар
бүр
үзүүлсэн
үйлчилгээний
талаар инфографик
мэдээлэл бэлтгэх

2019 онд 5 удаа
инфографик
мэдээллийг
бэлтгэн
байгууллагын
цахим хуудсаар
иргэдэд хүргэсэн

2020 оны эхний хагас
жилд нийт 6 удаа Иргэн,
эд хөрөнгө, хуулийн
этгээдийн статистик
тоон мэдээгээр
инфографик мэдээлэл
бэлтгэж хүргэсэн

4.1.13
Албан
хаагчдын
компьютерийн
мэдлэг сайжруулах
дотоод
сургалт
зохион байгуулах

Албан хаагчдад
зориулж 2
удаагийн
presentation буюу
компьютерийн
гарын хослол
ашиглах заавар
мөн интернет
орчноос мэдлэг
мэдээлэл авах,
компьютерт
ашиглагддаг англи
хэлний заавар
бэлтгэн дотоод
фэйсбүүк грүппд
байршуулсан.

Хэлтсийн төлөвлөгөөнд
тусгагдсаны дагуу 2
сарын 7, 8 ны өдрүүдэд
зохион байгуулагдсан
танхимын сургалт дээр
сумдын улсын бүртгэгч
нарт Dell нотебүүк
компьютерm
хэрэгцээгүй файлуудыг
устгаж цэвэрлэн,
файлуудыг эмх цэгцтэй
фолдор үүсгэн хадгалж,
өөрийн хэрэглэж байгаа
компьютер тоног
төхөөрөмжийн бүрэн
бүтэн, аюулгүй байдлыг
хэрхэн ханган ажиллах
талаар заавар зөвлөмж
өгсөн

4.1.14.
Улсын
бүртгэлийн ерөнхий
газар болон, аймаг
орон
нутгаас
зохион
байгуулж
байгаа
сургалт,
хэлтсийн хаагчдыг
оролцуулан нэгдсэн
сургалт
зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах

2019
оны
3,4
дүгээр
сард
зохион байгуулж
сумдын
болон
хэлтсийн
албан
хаагчид
бүрэн
хамрагдсан.

УБЕГазрын Иргэн, эд
хөрөнгө, хуулийн этгээд,
тамгын газраас зохион
байгуулсан
14
удаагийн
онлайн
сургалтад
нийт
давхардсан тоогоор 42
албан
хаагчдыг
хамрууллаа.

Улсын
болон
улсын

2019 онд хоѐр
бүртгэгч Хан Уул
дүүргийн
Улсын

Эд хөрөнгийн эрхийн
улсын
бүртгэлийн
тасгийн
дарга
Говьсүмбэр
аймгийн

4.1.15
бүртгэгчид
сумдын
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бүртгэгчдийг
туршлага
солилцуулах,
туршлагатай
бүртгэгч
нараас
зөвлөгөө
авах
ажлыг
зохион
байгуулах

бүртгэлийн хэлтэс
дээр
туршлага
судалсан.

улсын
бүртгэлийн
хэлтэс дээр 2020 оны 05
сарын 28–нд ажлын
туршлага судалсан.

4.1.16.Улсын
бүртгэлийн
хэлтсийн
албан
хаагчдын ажиллах
орчин,
нөхцлийг
сайжруулах

2019 онд урсгал
засвар хийгдээгүй

УБЕГазрын хэмжээнд
цалингаас өөр зардлыг
хаасан бөгөөд урсгал
засвар хийхээр
төлөвлөсөн ажлууд
хойшлогдож
төлөвлөгөөнд тусгасан
арга хэмжээний
хэрэгжилт гүйцэтгэл
муутай байна.

4.1.17. УБЕГазрын
дарга, бүртгэлийн
газрын дарга, аймаг
орон
нутгийн
удирдлагаас өгсөн
шуурхай
үүрэг
даалгаврын
биелэлтийг хангаж
ажиллах

УБЕГазрын
ИУБүртгэлийн
газраас
11,
Хуулийн этгээдийн
бүртгэлийн
газраас
5,
Эд
хөрөнгийн эрхийн
улсын бүртгэлийн
газраас 4, аймаг
орон нутгаас 14
нийт
34
үүрэг
даалгаврын
биелэлтийг хангаж
ажилласан

Улсын бүртгэлийн
Ерөнхий газрын даргын
4, Иргэний улсын
бүртгэлийн газрын
даргын 3, Эд хөрөнгийн
эрхийн улсын
бүртгэлийн газрын
даргын 1, Сонгуулийн
ажлын хэсгийн 7, Хяналт
шалгалтын газын 3 нийт
18 чиглэлийн хүрээнд
холбогдох ажлуудыг
зохион байгуулж тайлан
мэдээг илтгэх хуудсаар
хугацаанд нь өгч
ажиллалаа
Байгууллагын ажлын
байрны аюулгүй
байдлыг ханган, харуул
хамгаалалтыг
сайжруулах үүднээс
архив,серверийн өрөө
болон үйлчилгээний
байран дахь камерын
хяналтын системийн
ажиллагааны
найдвартай байдлыг
хангаж, тогтмол шалган
ажиллаж байна

4.1.18.Байгууллагы
н нууцын ажлыг
Төрийн
болон
албаны
нууцын
тухай
хууль,
холбогдох
бусад
хууль тогтоомжийн
хүрээнд
зохион
байгуулах

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах

Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт
4.2.1 Байгууллагын
үйл
ажиллагааг
цахим болон пэйж

Хэмжих
нэгж

2019 он
www.du.burtgel.gov.m
n сайтыг шинэчлэх
ажлыг
ажлыг

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр
дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд
Төл.

Гүй.
Дундговийн
мэдээ сонин,
kingnews.mn

Жилийн эцэст
Төл.

Гүй.
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хуудас,
твитерээр
дамжуулан
сурталчлах

эхлүүлсэн.
Байгууллагын
үйл
ажиллагаатай
холбоотой
мэдээ,
мэдээллийг
тухай
бүр
нь
оруулж
ажилласан. 2019 онд
тухайн зорилт 77,5
хувь биелэлттэй.

сайт, Төгс
аялгуу, Ард
телевиз зэрэгт 8
удаа мэдээлэл
бэлтгэн
хүргүүллээ.

4.2.2 Нээлттэй утас
80190003 дугаарын
үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг
сайжруулах

2019 онд 157
иргэний дуудлагыг
хүлээн авч зөвлөгөө
өгч ажилласан

4.2.3
Улсын
бүртгэлийн
системийн
үйл
ажиллагааг дэмжих
төсөлд
онлайн
системд
холбогдоогүй сумдыг
хамруулах

10 сум бүртгэлийн
онлайн мэдээллийн
санд холбогдсон.

Байгууллагын
нээлттэй утас
80190003
дугаарт
холбогдож
мэдээлэл хүссэн
235 иргэнд
мэдээллийг
хүргэлээ
2020
онд
Өлзийт,
Хулд,
Луус,
Дэлгэрхангай
сумдыг онлайнд
холбох
ажил
хийгдэнэ.
Цаг
үеийн
нөхцөл
байдалтай
холбогдон
холболтын ажил
хийгдээгүй
байна

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг
төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

2019 он

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Хагас жилд
Төл.

Гүй.

4.3.1.Байгууллагын
санхүүгийн
үйл
ажиллагааг
мэргэжлийн
удирдлагаар
хангах,
дараа
жилийн
төсвийг
төлөвлөх

2019 онд
хууль
тогтоомжийн
дагуу
батлагдсан
төсөв болох
400,1 сая
төгрөгийг зүй
зохистой,
хэмнэлттэй
зарцуулж
ажилласан.

Байгууллагын
санхүүгийн үйл
ажиллагааг хэвийн,
тасралтгүй явуулах
үүднээс 2020 оны
төсвийн төслийг
425,427.4 мянган
төгрөгөөр буюу тайлант
оноос 10.6 хувь
нэмэгдүүлэн төлөвлөж
УБЕГ-ын СТГ-т хуулийн
хугацаанд нь
хүргүүлсэн.

4.3.2
Төсвийн
хөрөнгийг
зүй
зохистой,
хэмнэлттэй

2019 онд эд
хөрөнгийн
тооллогыг
хийсэн

2020 оны 5 сарын 31
ний байдлаар
авлагагүй, 165,000
төгрөгийн өр төлбөртэй

Жилийн эцэст
Төл.

Гүй.
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зарцуулах,
тайлагнах, төрийн
өмчийг үр ашигтай
ашиглах,

батлагдсан
төсвийн
хөрөнгийг
зүй зохистой,
хэмнэлттэй
зарцуулж
ажилласан.

ажиллаж байна.

4.3.3. Байгууллагын
хэвийн
үйл
ажиллагааг болон
дараа
жилийн
зорилтыг хангахуйц
төсвийг төлөвлөх,
хүргүүлэх,
батлуулах

2019
онд
хууль
тогтоомжийн
дагуу
батлагдсан
төсвийн
400,1
сая
төгрөгийг зүй
зохистой,
хэмнэлттэй
зарцуулж
ажилласан.

2020 оны батлагдсан
төсөв 435,547.5 төгрөг.
2020 оны 1 сарын 13 ний хэлтсийн даргын
А/01 тоот тушаалаар 8
албан хаагчдын
цалингийн шатлалыг
шинэчлэн тогтоосон
байна. УБЕГазрын
даргын 2020 оны 3
сарын 20 ны өдрийн
Б/156 тоот тушаалаар
14 албан хаагчийг
төрийн захиргааны
албан тушаалын зэрэг
дэв шинээр болон
ахиулан олгосон
тушаалын дагуу
холбогдох
нэмэгдлүүдийг өгч
байна

4.3.4 Байгууллагын
хэвийн
үйл
ажиллагааг хангах,
өр
авлага
үүсгэхгүйгээр
төсвийн хуваарийн
өөрчлөлтийн
саналыг хүргүүлэх

2019 онд
хууль
тогтоомжийн
дагуу
батлагдсан
төсвийн
400,1 сая
төгрөгийг зүй
зохистой,
хэмнэлттэй
зарцуулж
ажилласан.

Батлагдсан төсвөөс
175,737,6 мянган төгрөг
зарцуулж, төсвийн
гүйцэтгэл 96% тай
байна.

4.3.5.Шилэн дансны
хуулийн
хэрэгжилтэд хяналт
тавих

2019
оны
жилийн
эцсийн
байдлаар
Шилэн
дансны
мэдээлэл
байршуулалт
100 хувиар
дүгнэгдсэн.

Шилэн дансны журамд
заасны дагуу 1, 2, 3, 4,
5-р сард нийт 60
мэдээллийг цахим
хуудсанд байршуулсан.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.4 Хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг ханган хууль эрх зүйн
болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх

№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Хагас жилд

Жилийн
эцэст
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Төл
.
4.4.1
Хууль,
шүүхийн
байгууллагаар
шийдвэрлэгдэж
байгаа
хэрэг
маргаанд
итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөөр
оролцох /УБЕГ-ын
даргын 2010 оны
238
дугаар
тушаалын
хавсралтаар
батлагдсан “Улсын
бүртгэлийн ерөнхий
газарт
холбогдох
хууль,
хяналт
шүүхийн
байгууллагаар
шийдвэрлэгдэж
байгаа
хэрэг
маргааны
явцад
хяналт
тавих
журам”/

Төл. Гүй.

Гүй.
“Онгийн хийд” ХХК-ний
үүсгэн байгуулагч
С.Ганбаатарын
нэхэмжлэлээр бүртгэл илт
хууль бус гэх үндэслэлээр
Дундговь аймгийн
захиргааны хэргийн анхан
шатны шүүхэд гаргасан
гомдлын дагуу хэргийг
хянан шийдвэрлээд 2020
оны 01 сарын 28-ны өдрийн
117/ШШ2020/0003 тоот
шийдвэрээр нэхэмжлэлийг
бүхэлд нь хэрэгсэхгүй
болгосон бөгөөд
захиргааны хэргийн давж
заалдах шатны шүүхэд
гомдол гаргах эрхийн
хугацаа нь дуусаж гомдол
гаргаагүй болно.

2019
онд
хэлтсийн
даргын
гаргасан А
тушаал 20,
Б тушаал 4ийг
ХЭЗХэлтэст
хянуулж
заавар
зөвлөгөө
авч
ажилласан

4.4.2.Хэлтсийн
даргын
тушаал
шийдвэрийг хууль
эрх зүйн хэлтэст
хянуулж, эрх зүйн
үндэслэлийг
хангуулах

2019 онд хэлтсийн даргын
А тушаал 20, Б тушаал 4
гарсныг сканнердаж, DVD
хуулж архивын нэгж
үүсгэсэн

Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.5. Хэлтсийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, дүн
шилжилгээ хийж, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх , биелэлтэд хяналт тавих

Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр
дүнгийн үзүүлэлт
Хагас жилд

2019 он
Төл.

4.5.1 Улсын бүртгэлийн
хэлтсийн
албан
хаагчдын
2020
оны
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний тайланг
үнэлж дүгнэх

Улсын
бүртгэлийн
хэлтсийн
албан хаагчид
2019 оны
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний

Гүй.

Засгийн
газрын
38
дугаар
тогтоолын дагуу
албан
хаачид
гүйцэтгэлийн
тайланг
сар,

Жилийн
эцэст
Төл. Гүй.
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хэрэгжилт
жилийн
эцсийн
байдлаар
хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хийхэд
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний
биелэлт
дунджаар
90.55 хувьтай
дүгнэгдсэн
4.5.2.Хяналтын улсын
байцаагчийн дүгнэлтээр
газар, эд хөрөнгийн
улсын
бүртгэлийн
гэрчилгээ
хүчингүй
болгох, улсын бүртгэл
хааж байгаа тохиолдол,
үндэслэлийг
судалж,
дүгнэлт гаргах

-

улирлаар гаргаж
тайлагналаа.
Албан хаагчдын
эхний
хагас
жилийн
гүйцэтгэлийн
тайланг
хүлээн
авч дүгнэлээ

Эд хөрөнгийн
эрхийн улсын
бүртгэлтэй
холбоотой 7
дүгнэлтээр зөрчил
арилгаж ажилласан
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ
№

Тайлангийн хавсралт

Хавсралт №1.

Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын ... оны төлөвлөгөөний биелэлт

Хавсралт №2.

Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах ... оны төлөвлөгөөний биелэлт

Хавсралт №3.

Байгууллагын ... оны төсвийн гүйцэтгэл

Хавсралт №4.

Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай
арга хэмжээний хэрэгжилт
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