
 

 

 



 

 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 

 ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН  ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  

АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2015-06-24 

Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 234 тоот захирамжаар батлагдсан “Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ хийх журам”, 2014 оны а/267 тоот захирамжаар батлагдсан 

“Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт байгууллага, сумдын төсвийн 

байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал”, Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний тасгийн 2015 ажлын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн  дотоод үйл ажиллагаа, хөтөлбөр төлөвлөгөө, 

бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтэнд байгууллагын хяналт шинжилгээг 05 сарын 20-21-

ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

 

 Хяналт шинжилгээний ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний тасаг тусгай удирдамж төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэлээ.  

 Ажлын хэсгээс 

1. Бүтэц зохион байгуулалт, дотоод ажил   

2. Үндсэн үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал  

гэсэн үндсэн 2 бүлэг үзүүлэлтийн хүрээнд Засгийн газар, аймаг орон нутгийн 

удирдлага, Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газар, байгууллагын даргаас баталсан 

шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийлээ. 

Тус байгууллага нь орон нутгийн удирдлагатай нягт хамтран ажиллаж, аймгийн 

хэмжээнд улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг 

сайжруулахад голлон анхаарч ажилласанаар улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан 

конторын барилгыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бариулж, хуулийн этгээдийн улсын 

бүртгэлийн үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулж, үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын 

бүртгэлийг цахимжуулах ажлыг хэрэгжүүлж, иргэдэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 

чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд өнөөгийн дэвшилтэт арга 

хэлбэрийг нэвтрүүлэн, шинэлэлт өөрчлөлтийг бүтээлчээр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Мөн байгууллагын албан хаагчдыг нормын хувцсаар хангаж жигд формтой 

болгосон, ажилтан албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, байгууллагын 

гадаад болон дотоод орчинг тохижуулж  гадна талдаа 200 гаруй мод бут, байгууллагын 



 

 

дотоодод шинээр 120 гаруй цэцэг тарьж орчноо тохижуулах зэрэг олон бүтээлч 

санаачлагатай ажлуудыг хэрэгжүүлэн амжилттай ажиллаж байна.  

Хяналт шинжилгээний ажлын явцад байгууллагын удирдлага,  төрийн албан 

хаагчид хамт олны зүгээс байгууллагын үйл ажиллагаагаа нээлттэй, ил тод танилцуулж 

хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг хийх бүх боломж нөхцлийг бүрдүүлж хамтарч 

ажилласанд талархалтай байна. 

 

                           НЭГ: БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ДОТООД АЖИЛ  

1.1. Бүтэц зохион байгуулалт  

Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын даргын 2015 оны 729 дугаар тушаалын 

арвандөрөвдүгээр хавсралтаар Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүтэц 

орон зохион байгуулалтад өөрчлөлт орж өнөөдрийн байдлаар бүтцийн хувьд тасаггүй 

зохион байгуулалттай болж, удирдах ажилтан 1,  улсын ахлах бүртгэгч 2,  хяналтын 

улсын байцаагч 1, улсын бүртгэгч-19, төрийн үйлчилгээний 6, гэрээт ажилтан 3, нийт 

34 орон тоотойгоор ажиллаж байна.  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь тасгийн зохион байгуулалтгүй ажиллахаар 

шийдвэрлэгдсэн боловч дээд газраас ирсэн болон тус хэлтсээс гаргаж буй албан бичиг, 

тушаалд “тасаг” гэсэн нэр томъёог одоо болтол хэрэглэж байна. Энэ нь УБЕГ-ын 

даргын 2014 оны 1415 дугаар тушаалаар батлагдсан “ УБЕГ-ын орон нутаг дахь 

бүртгэлийн байгууллагын дүрэм”-ийн 2.2 дахь хэсэгт аймгийн бүртгэлийн хэлтэс нь 

иргэний бүртгэлийн болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагтай байхаар 

зохицуулагдсан энэхүү дүрэм шинэчлэгдээгүй одоо болтол мөрдөгдөж байгаатай 

холбоотой байна.   

 

1.1. Байгууллагын дотоод журам  

Тус байгууллага нь Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын харъяа орон нутгийн 

салбар нэгж бөгөөд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх “Улсын бүртгэлийн хэлтэс” 

нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.  Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын  орон 

нутаг дахь салбар нэгж учраас “Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын хөдөлмөрийн 

дотоод журам”, мөн Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын 2014 оны 10 сарын 16-ны 

өдрийн 1415 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан “Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын 

орон нутаг дахь бүртгэлийн байгууллагын дүрэм” зэрэг удирдлага, зохион 

байгуулалтын эрх зүйн зохицуулалтыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.  



 

 

Дээрхи баримт бичгүүдэд орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хэрхэн 

харилцан хамтарч ажиллах талаар зохицуулалт хийгдээгүй байна.  

1.2. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө 

Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын 2015 оны 03 сарын 30-ны өдрийн  3/4265 

дугаар албан тоотоор тус байгууллагын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ 

хийгээд ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу 9 арга хэмжээ бүхий гүйцэтгэл сайжруулах 

төлөвлөгөөг хийж хэлтсийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

Төлөвлөгөөг аймгийн сайт болон байгууллагынхаа дотоод сүлжээнд байршуулаагүй  

хэрэгжилтийг тооцож мэдээлээгүй байлаа. 

1.3. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг хэрэгжүүлж ажиллаж буй байдал  

Тус байгууллага нь Хууль зүйн сайдын  2014 оны 01 сарын 07-ны өдрийн а/01 

тоот тушаалаар баталсан  “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг 

байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний  аргачлал”, Улсын бүртгэлийн Ерөнхий 

газрын даргын  2014 оны 10 сарын 30-ны өдрийн 1477 дугаар тушаалаар баталсан 

“Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх журам” 

болон аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар захирамжаар баталсан “Аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт байгууллага, сумдын төсөвт байгууллагуудын 

хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал”-ыг үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Мөн байгууллагын дотоод ажил хариуцсан албан хаагчийн ажлын байрны 

тодорхойлолтод байгууллагын хэмжээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг 

хэрэгжүүлэх чиг үүргийг оруулж, үйл ажиллагааг хариуцуулж ажиллаж байна.  

1.4. Байгууллагын ил тод байдлыг шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт  

           Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах талаар зохион 

байгуулсан ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 

болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын 

шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хяналт шинжилгээ хийлээ.  

            Байгууллагын ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд албан хаагчдын нэр утас, 

ажлын байранд гүйцэтгэх ажлын чиг үүргийг  албан хаагчдын ажлын өрөөний үүдэнд 

байршуулсан байна.  Мөн байгууллагын мэдээллийн самбар, шилэн дансны 

мэдээллийн самбаруудын  нийтэд ил тод харагдахаар байршуулсан байлаа.  

           Тус  байгууллагын  үйл ажиллагаанын ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд 

www.ubh.om.gov.mn  сайтад Хууль  эрх зүйн  чиглэл,  Иргэний  бүртгэл,  Хуулийн  этгээд, 

http://www.ubh.om.gov.mn/


 

 

Гадаад хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд, Эд хөрөнгийн  эрхийн бүртгэл, 

Хэрэглэгчийн булан гэсэн  сайтууд  үүсгэн түүн дотроо  тус бүр   шаардлагатай  

бүрдүүлэх  материалын  жагсаалтууд оруулж өгсөн  нь   хэрэглэгчид  тодорхой 

мэдээлэл авч ажиллах  нөхцөл боломжуудыг  бүрдүүлж өгсөн сайн талтай байна.  Мөн 

төсөв санхүүгийн  ил тод байдал  тухай бүр   төсвийн  гүйцэтгэлийн тайлан,  өглөг  

авлагын  тайланг  сар бүр нийтэд ил тод байршуулж ажилласан байна.    

             Харин хүний  нөөцийн  ил тод байдлыг хянаж үзэхэд байгууллагын бүтэц орон  

тоог  2014 оны  байдлаар  мэдээлэл  хэвээр буюу  өнөөгийн  бүтэц орон тооны  талаар   

мэдээлэл  оруулаагүй байна.    

             Сайтаар дамжуулж иргэдээс ирүүлсэн асуулт хариултын талаар авч үзвэл: 

Иргэний  улсын  бүртгэлтэй  холбоотой   асуулт 6,  Эд хөрөнгийн  эрхийн бүртгэлтэй 

холбоотой 4,  Гадаадын  хөрөнгө  оруулалттай аж ахуй нэгж, гадаад хуулийн  этгээдийн  

төлөөлөгчийн  газрыг  бүртгэлтэй  холбоотой 5 , нийт  15 асуулт ирүүлж түүнд тухай 

бүр   хариулт өгч ажилласан байна.  

      2014 оны санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлт, 1-4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн 

мэдээ, тайлан, 2 албан хаагчийн тэтгэмж , 1 албан хаагчийн жирэмсэний болон 

амаржсаны тэтгэмж, аймгийн Засаг даргын 2015.04.10 өдрийн а/180 захирамжаар эд 

хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахимжуулалтын зардалд 25 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр  12 сая  төгрөгийн тоног төхөөрөмж худалдан авсан зэрэг баримтуудыг 

Шилэн данс болон Улсын бүртгэлийн хэлтсийн  Вэб сайт,  мэдээллийн самбарт мэдээг 

тухай бүр нь тус тус байршуулан ажиллаж байна. 

 

1.5. Боловсон хүчний  бодлого төлөвлөлт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

Байгууллагын боловсон хүчний бодлого төлөвлөлт, боловсон хүчний хангалтыг 

хянаж үзэхэд тус байгууллага нь улсын бүртгэлийн Ерөнхий газартаа шууд 

харъяалагдаж байгаа учраас  байгууллагын боловёон хүчний бодлого төлөвлөлт гэх 

зүйл байсангүй. Одоо ажиллаж байгаа албан хаагчид нь төрөл бүрийн мэргэжилтэй, 

шинээр  орж  ажиллаж байгаа   боловсон хүчнээ  улсын  бүртгэгч бэлтгэх  сургалтанд  

14  хоногийн хугацаатай сургаж, серфикат олгон улсын  бүртгэгчээр ажиллуулдаг 

байна.   

        Албан хаагчдын мэргэжлийн байдлыг авч  үзвэл:   Улсын бүртгэлийн  хэлтсийн   

дарга Ч. Энхмөнх - эрх зүйч,  Хяналтын  Улсын  байцаагч  Д. Наранбилэг - эрх зүйч, 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч М. Энхтогтох - инженер,  Иргэний Бүртгэлийн  улсын  

ахлах бүртгэгч Г. Ариунзаяа  - эрх зүйч ,  Иргэний бүртгэлийн улсын  бүртгэгч   Д. 



 

 

Насантуяа - Эрх зүйч,   ИБ-ийн Улсын  бүртгэгч  Б. Баясгалан - Зочид  буудал зоогийн  

газрын   удирдлага,  Эд хөрөнгийн эрхийн  улсын ахлах  бүртгэгч /  Б.  Азжаргал - Аялал 

жуулчлалын  менежер , Эд  хөрөнгийн  эрхийн  улсын  бүртгэлийн  улсын  бүртгэгч  М.  

Оюун-Эрдэнэ - Аялал жуулчлалын  менежер, Эд  хөрөнгийн  эрхийн бүртгэлийн  улсын  

бүртгэгч З.  Мөнх-Од – программист,  мэргэжилтэй   боловсон  хүчин  ажиллаж  байна.    

        Сумдын  Улсын  бүртгэгчдийг  мэргэжлийн  байдлыг  авч үзвэл:  Баяндалай 

сум  Б. Сүрэнхүү - Төрийн  удирдлага нутгийн удирдлага , Баян-Овоо  Ш. Отгонсүрэн -  

Багш ,Булган Г. Ариунаа - Мал зүйч  Гурвантэс Ш. Сүрэнжав - Нягтлан бодогч, Мандал-

Овоо Ө. Үүрийнтуяа - Англи хэл шинжлэл,  Манлай  Ч. Агиймаа - Мал зүйч, ХАА-н 

орчуулагч, Ноён У. Нандинцэцэг - Бага эмч сувилагч, Номгон Э. Тайванжаргал -Төрийн 

удирдлага менежер , Сэврэй Ц. Болдмаа - Төрийн удирдлага менежер   Ханбогд У. 

Цэен-ням - Олон улсын  эрх зүйч, Ханхонгор Ц.  Мөнхдалай - Мал эмнэлэг  магадлан  

шинжээч,   Хүрмэн М.  Батбуян- Биеийн  тамир  эрүүл мэндийн багш, Цогт-Овоо Л. 

Мөнхцэцэг - Малын их эмч, Цогтцэций Б. Буянжаргал - Бизнесийн  удирдлага,   

Даланзадгад сум Б. Должинсүрэн - Электроникийн инженер, Даланзадгад сум  М. 

Түвшинжаргал - Инженер мэргэжилтэй байна.   

        Тус байгууллагад одоогоор ажиллаж байгаа  29 дээд боловсролтой  албан 

хаагчийг эзэмшсэн боловсролын зэргээр нь авч үзвэл магистр -1, бакалавр 28 байна.   

Төрийн  захиргааны  25 албан  хаагч, Төрийн  үйлчилгээний  5 албан  хаагч, гэрээт 

албан  хаагчид 4,  нийт   34  хүний   бүрэлдэхүүнтэйгээр  үйл  ажиллагаагаа  хэвийн  

явуулж  байна.  Тус  байгууллагат  29 дээд   боловсролтой  боловсон  хүчин ажиллаж  

байгаагаас    Төрийн  захиргаа удирдлага, бизнес удирдлагын  мэргэжилтэй  6 буюу 

20,6 хувь , Эрх  зүйч мэргэжилтэй 5 буюу 17 хувь,  Мал зүйч 4 буюу 13,7 хувь , Инженер 

3 буюу 10,3 хувь,  компьютерийн программ хангамж 2 буюу 6,8 хувь, аялал жуулчлалын  

менежер 2 буюу 6,8 хувь,  багш 2 буюу 6,8 хувийг эзэлж байна. Мөн  нягтлан бодогч 1, 

усны  аж ахуйн техникч 1, Зочид буудлын  зоогийн газрын  удирдлага 1, Англи хэл 

шинжлэл 1,  бага  эмч сувилагч 1 байна.  

       

          1.6. Аймаг сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014-2015 оны үндсэн 

чиглэлд  тухайн салбарын  чиглэлээр  заагдсан заалтуудын  хэрэгжилт, түүнийг 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр  зохион байгуулсан  арга хэмжээ, үр дүн  

          Аймгийн  Засаг  даргын  2015 оны а/180  дугаар   захирамжаар   тус байгууллагын  

эд хөрөнгий  эрхийн улсын  бүртгэлийг   цахимжуулалтын ажилд  зарцуулахаар   

25,000,000  төгрөгийн  санхүүжилт авсан  байна. 2015 оны   6 сарын байдлаар  техник 



 

 

тоног төхөөрөмж авахад  11,881,800,  тээвэр  шатахуунд 390,090,  дотоод албан  

томилолтонд 142,000₮ нийт  12,413,890 төгрөг  зарцуулж,  Эд хөрөнгийн  эрхийн улсын  

бүртгэлийн  цахимжуулалтын үйл ажиллагаанд  шаардагдах тоног төхөөрөмжийг  бүрэн  

шинэчлэн  үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг  түргэн  шуурхай  хүргэх  нөхцөл  бүрдүүлж 

байна.  Өнөөгийн байдлаар техник тоног төхөөрөмжөө татах ажил хийгдсэн одоогоор 

холболтын ажил хийгдэж байна.  

 

   1.7.Байгууллагын төсөв санхүү,  

Тус байгууллага нь 188689829,2 мянган төгрөгийн 77 нэр төрлийн төрийн өмч, 

822934121,0 мянган төгрөгийн 14 нэр төрлийн орон нутгийн өмчтэй байна.  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2012 онд улсын төсвөөс 260407.4 мянган төгрөгийн 

төсөвтэй ажиллаж 100 хувь зарцуулж, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 115645.5 

мянган төгрөгийг улсын төвлөрүүлэн, ямар нэгэн өр, авлагагүй, төсвийг зориулалтын 

дагуу бүрэн зарцуулж ажилласан. Мөн 2013 онд улсын төсвөөс 318715.2 мянган 

төгрөгийн төсөвтэй ажиллаж 100 хувь зарцуулж, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 

220820.6 мянган төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэн ямар нэгэн өр, авлагагүй, төсвийг 

зориулалтын дагуу бүрэн зарцуулж ажилласан. 2012- 2013 онд үндсэн үйл 

ажиллагааны орлогоос орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын талаар мэдээлэл 

байгаагүй болно.  

         2014 онд улсын төсвөөс 313646.3 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, 313624.5 

мянган төгрөгийг зарцуулж, 21 мянган төгрөгийг  Сангийн яаманд буцаан төвлөрүүлсэн, 

үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 281686.2 мянган төгрөгийг улсын төсөвт, 191099,7 

мянган төгрөгийг  орон нутгийн төсөвт тус тус төвлөрүүлэн ажиллажээ.  

        2015 оны  4 дүгээр сарын байдлаар  улсын төсвөөс 114597.4  мянган төгрөгийн 

санхүүжилт авч, 112066.6 мянган төгрөг зарцуулж, 2530.7 мянган төгрөгийн 

үлдэгдэлтэй ажилласан. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 59534.4 мянган төгрөгийг 

улсын төсөвт, 33451.7 мянган төгрөгийг  орон нутгийн төсөвт тус тус төвлөрүүлээд 

байна. 

Төсөв санхүүгийн хүндрэл, бэрхшээл: Тус хэлтэс 2015 оны 4-р сарын 

байдлаар НДШ-ийн өр 36 мянган төгрөг, ХАОАТ-ын өр 3.388.8 мянган төгрөг, түлш 

халаалтын өр 5526.5 мянган төгрөгийн өртэй ажиллаж байна.  Өр үүсч буй шалтгаан 

нь НДШ, ХАОАТ  өмнөх оных,  түлш халаалтын өр нь  6 сарын хугацаанд ашиглах 



 

 

халаалтын зардлыг батлахдаа 2015 оны төсвийг  12 сард   тэнцүү хувааж олгож 

байгаагаас  үүссэн байна. 

 

1.8. Байгууллагын удирдлагын гаргасан шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэл, 

шийдвэрийн ажил хэрэгч чанар, түүний хэрэгжилт үр дүн 

Тус байгууллагын даргаас эрх хэмжээнийхээ хүрээнд 16 тушаал гарган 

хэрэгжүүлсэний дотор сургалт зохион байгуулах, байгууллагын архивын дүрэм батлах, 

хариуцлагатай жижүүр томилох, ажилчдын ээлжийн амралт батлах зэрэг ажил хэргийн 

чанартай шийдвэрүүд нилээдгүй гарган ажилласан нь сайшаалтай байна.   

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хянахад байгууллагын даргын 

тушаалыг боловсруулж баталгаажуулсан эх хувьд боловсруулсан, хянасан албан 

хаагчийн бичвэрийн бүрдэл хийгдээгүй, шийдвэрийн баланк дугаарлалтгүй, 

шийдвэрийг “а”, “б” ангиллаар дугаарлаж албан хэрэг, боловсон хүчний асуудлаар 

ялгаатай гаргадаггүй зэрэг албан бичгийн стандартын зөрчил дутагдалтай ажиллаж 

байна. Харин бусад тухайн байгууллагаас баталгаажин гарсан тоот албан бичгийн 

хувьд стандартыг мөрдөж ажиллаж байна.  

Тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг хянахад дээд газрын албан тоот үндэслэж 

гаргасан 1 шийдвэрээс /№09/ бусад шийдвэрийн хувьд зөрчилгүй байна. 2014 онд 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсээр жилийн эцэст 1 удаа 

шийдвэрийнхээ эрх зүйн үндэслэлийг хянуулж зөвлөгөө авч ажилласан ирсэн байна. 

Харин улирал дутам Хууль зүйн хэлтэст хянуулж зөвлөгөө авч ажиллаагүй байна.  

1.9. Орон нутгийн төсвөөс үзүүлсэн дэмжлэг туслалцаа  

2012 оноос хойш улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс 

орон нутгийн төсвөөс 737,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, улсын бүртгэлийн 

хэлтсийн албан конторын 2 давхар барилгыг барьж өгсөнөөс гадна, хуулийн этгээдийн 

улсын бүртгэлийг цахимжуулж, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг цахимжуулах 

ажлыг хэрэгжүүлж байна. Орон нутгийн төсвөөс үзүүлсэн дэмжлэгийг он тус бүрээр 

харуулбал:  

№ 

З
а
х
и
р
а

м
ж

ы
н
 

д
у
га

а
р
, 

о
гн

о
о
  

З
а
р
д

а
л

ы
н
 з

ү
й
л

  

Т
ө
л

ө
в
л

ө

гө
ө
  

Г
ү
й
ц

э
тг

э
л

  

З
ө
р
ү
ү
  

Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн бодит үр дүн  

2012 он  

1   
Барил 

га 
699,5  699,5  

                     
-    

 УБХ-ийн 
конторын барилга  

Албан хаагчдын ая тухтай 
ажиллах орчин нөхцлийг 
бүрдүүлсэн. Орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгөөр УБХ-ийн 



 

 

барилга барьж өгсөн анхны аймаг 
болсон.  

2013 он 

2 

Аймгийн 
Засаг 

даргын 
захирамж  

Урсгал 
зас 

варын 
зардал  

5810400 5810400 
                     
-    

Шалны будаг 378 
м кв, ханын будаг 
314м кв, бүргэд 
хаалга 1ш, үерийн 
далан 80 метр тус 
тус байгуулсан. 

Хэлтсийн барилгын баруун талд 
үерийн далан байгуулсан.  
 0 давхарын  засварын ажлыг 
бүрэн чанартай  хийж хэлтсийн 
алба хаагчдын чөлөөт цаг 
өнгөрөөх таатай орчин 
бүрдүүлсэн. Дүн 5810400 5810400                      

2014 он 

3 

Аймгийн 
Засаг 

даргын   
2014.06.06 

а/363 
захирамж  

Багаж, 
техник 
хэрэг 
сэл 

     
2,902,000  

2902000 
                     
-    

All opfipex 7010 
Комьпютер 1ш, 
Laserjet M1132 
канон 2ш, HP 
Laserjet 1102 
принтер 1ш, Soy 
UX523 сканер 1ш 

Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэгчийн албан хэрэгцээнд 
ашиглагдаж байгаа комьпютер, 
тоног төхөөрөмжийг  бүрэн 
шинэчлэж,  хуулийн этгээдийн 
LES програмд түргэн шуурхай 
ажиллах боломж бүрдсэн. 
 Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн  журмын 2.4 бүрэн 
хэрэгжсэн.  
Өмнөговь аймгийн Улсын 
бүртгэлийн хэлтсийн Хуулийн 
этгээдийн бүртгэлийн архивын 
нийт 1614 хувийн хэрэг цахим 
хэлбэрт оруулж, иргэн хуулийн 
этгээдэд түргэн шуурхай үйлчлэх 
боломж бүрдсэн. 

Дотоод 
албан 
томи 
лолт 

     
3,934,000  

3934000 
                     
-    

Цахимжуулах 
ажлын хэсгийн 5 
хүний албан 
томилолт, хоол, 
буудал, ирэх очих 
шатахууны зардал 

Дүн 6,836,000 6,836,000  

2015 он 

4 
 

Аймгийн 
Засаг 

даргын 
2015.04.10 

а/180 
захирамж  

Гэрээт 
ажлын  

     
5,500,000  

  
     

5,500,000  
Цалин 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн 2 улсын бүртгэгчийн 
хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа 
комьпютер, тоног төхөөрөмж 
бүрэн шинэчлэгдсэн. 
2015 оны 06 дугаар сард 
цахимжуулалтын ажил эхэлхэд 
ЭХЭУБүртгэлийн үйлчилгээний 
чанар хүртээмж нэмэгдэж, ТҮЦ 
машинаас үзүүлэх үйлчмлгээний 
төрөл нэмэгдэнэ. 

   

Тээвэр 
шат 
хуун  

     
1,500,000  

         
390,090  

     
1,109,910  

Тоног төхөөрөмж 
тээврэлсэн 

шатахууны зардал 

Техник, 
тоног, 
төхөө 
рөмж  

 

   
15,000,000  

   
11,881,800  

     
3,118,200  

Dell optiplex-7020 
MT комьпютер 2, 
HP Scanjet-6350 
сканер 2ш , HP-
M401 принтер 1ш, 
HP-M127 принтер 
1ш, media 
converter 3ш 

Дотоод 
албан 
томи 
лолт 

     
3,000,000  

         
142,000  

     
2,858,000  

Цахимжуулалтын 
тоног төхөөрөмж 
авхад ажиллах 

албан томилолт   

Дүн 
   

25,000,000  
   

12,413,890  

 
12,586,11

0    

                Нийт  дүн 
  

   
737116639 

   
724260286  

 12586110  

 

 Дээрхи арга хэмжээний үр дүнд орон нутагт улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг 

эрхлэн явуулах албан хаагчдын ая тухтай ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, хуулийн 

этгээдийн улсын бүртгэл болон эд хөрөнгийн  эрхийн улсын бүртгэлийг цахимжуулах 

ажлыг орон нутгийн удирдлагын дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлэсэн анхны аймаг болсон үр 

дүнтэй байна.  

 

       ХОЁР: ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

2.1. Үндсэн үйл ажиллагаа, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээ 



 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн 

газрын 2013 оны 173 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын бүртгэлийн газрын ерөнхий 

газрын дүрэм, УБЕГ-ын даргын 2014 оны 1415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын 

бүртгэлийн ерөнхий газрын орон нутаг дахь бүртгэлийн байгууллагын дүрэм” зэрэг 

салбарын удирдлага, зохицуулалтын хууль тогтоомж, дүрмийг үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.    

Жил бүр үйл ажиллагааныхаа тайланг УБЕГ-ын удирдлагын зөвлөлд дараа оны 

1 дүгээр улиралд багтаан тавьж ирсэн бөгөөд тухайн онд хийгдсэн ажлын үзүүлэлт, үр 

дүнг харгалзан аймгуудыг шалгаруулдаг уламжлалын дагуу тус байгууллага нь 2011-

2013 онд эхний 5 дугаар байрт шалгарч ажилласан бол 2014 оны ажлаараа 88,97 

хувийн дүнтэй, “В” үнэлгээтэй 6 дугаар байранд жагссан байна. Дээрх үнэлгээ 

дүгнэлтүүдээс үзэхэд тус байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж иргэдэд 

үйлчилгээг зохих хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Аймгийн хэмжээнд тус байгууллагаас иргэд байгууллагад үзүүлсэн үйлчилгээний 

төрөл бүрээр мэдээ, тайланг сар бүр нэгтгэн дүгнэж УБЕГ-т хууль тогтоомжийн дагуу 

хугацаанд нь хүргүүлэх ажил тогтмолжсон байна.  

2015 оны 4 сарын байдлаар Өмнөговь аймгийн хэмжээнд нийт  265  газар өмчлөх 

эрхийн бүртгэл, 278  газраас бусад эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл бүртгэгдсэн байна. 

 Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр давхардсан тоогоор 6000 иргэнд улсын 

бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлсэнээс: 

Иргэний 8 төрлийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлээр 

1. Төрөлт – 516 

2. үрчлэлт – 3 

3. Овог нэр өөрчлөлт – 27 

4. Эцэг тогтоолт – 245 

5. Гэрлэлт – 68 

6. Гэрлэлт цуцлалт – 32 

7. Нас баралт –138 

8. Аймаг доторх шилжилт  хөдөлгөөний 1783 

9. Бусад аймаг хот руу шилжин явсан 324 иргэн 

10.  Бусад аймаг хотоос шилжин ирсэн 330  иргэн бүртгэгдсэн. 

11. Гадаад паспорт  шинээр 317 иргэнд олгосон. 

12. Гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг 661 паспортанд хийсэн 

13. Монгол-Хятадын хил орчмын нутагт зорчих олон удаагийн үнэмлэх  339 

иргэнд, нэг удаагийн үнэмлэх 15 иргэнд олгосон 

Иргэний гэр бүлийн байдлын лавлагааг 887 иргэн, 100 хууль хяналтын 

байгууллагуудад олгосон байна. 



 

 

2015 оны 4 дүгээр сарын байдлаар Өмнөговь аймгийн харъяат нийт 1383  иргэнийг 

иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэж, 1082 иргэнд иргэний цахим үнэмлэх  олгосон. 

 Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр нийт 393 иргэн, хуулийн этгээдэд 

хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлжээ. Үүнд:  

 Хуулийн этгээд нэрийн баталгаажуулалт - 71 

 Шинээр үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээд - 66 

- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани – 39 

- Шилжин ирсэн – 3 

- Орон нутгийн өмчит ААТҮГ – 1  

- Хоршоо /энгийн/  - 3 

- Нөхөрлөл /ББН, ЗБН, ХХН/ - 2 

- Төрийн бус байгууллага  /НЇТББ, ГЇТББ/ – 11 

- ТБАГУТҮГ – 4 

- Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага - 4 

 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалтанд оруулсан өөрчлөлт- 

112 

 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгосон – 8 

 Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн лавлагаа олгосон - 46 

- Хуулийн этгээдэд –34 

- Иргэнд  - 12 

 15 сумын 89 малчин өрхийг жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгэж 

гэрчилгээг сумын бүртгэгч нарт олгож ажилласан. 

 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл чиглэлээр иргэн, хуулийн этгээдээс үл хөдлөх 

хөрөнгөтэй холбоотой бүртгэлийн мэдүүлэг 1315, газар өмчлөх эрхтэй холбоотой 

бүртгэлийн мэдүүлэг 1385 нийт 2700 мэдүүлэг хүлээн авч хянан, холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлд 

бүртгэсэн бөгөөд давхардсан тоогоор 5200 гаруй иргэн, хуулийн этгээдэд эд хөрөнгө 

өмчлөх,  эзэмших, ашиглах эрх түүнтэй холбоотой бусад эрхийн улсын бүртгэлийн 

үйлчилгээ, зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, 541 иргэн, хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн эрхийн 

бүртгэлийн лавлагааг олгосон байна.  

 Байгууллагын даргаас санаачлан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх МХГазар, 

БОАЖГазар, ГХБХБГазартай хамтран аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/82 дугаар 

захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан  бүх сумдад хяналт шалгалт хийж, эд хөрөнгийн 

эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй байсан нийт 63 барилга, байгууламжийг  

шинээр  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгүүлэх чиглэл, албан шаардлагыг тус 

тус хүргүүлсэн байна. Үүнд:  

 Гурвантэс сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж  байгаа “Чинхуа Мак” ХХК 

ний 4 барилга  



 

 

 Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа “Эрдэнэс таван 

толгой” ХХК 16 барилга байгууламж, “ Түмэн заг” ХХКомпанийн үйлдвэрийн 

барилга, агуулах, “Хишиг арвин” ХХК 4 барилга, байгууламж, , “Свишл майнинг” 

ХХК 2 барилга байгууламж, “Меra” ХХК 5 барилга 

 Цогтцэций сумын төв дээр \4\ иргэн Э.Мөнгөнцэцэгийн өмчлөлийн  Эрдэнэ 

төвийн агуулах \2 давхар\,     Худалдаа үйлчилгээний “Говь шанх” төв \3 давхар\, 

иргэн Э.Даваасүрэнгийн зочид буудал \ 2 давхар\,     “Хишиг” худалдаа   

үйлчилгээний төв \4 давхар\, 

 Ханбогд сумын Хайрхан багийн Цагаан хад орчимд байршилтай “Монпорт” ХХК, 

“Уужим -Од” ХХК, “ Говь фрийдом” ХХК, Петровис ХХК-ны ШТС, “Говь транс 

Ложистик” ХХК, “Энержи ресурс” ХХК, “ТТС” ХХК, “Энгүүн болор хуяг” ХХК, 

“ЭСДЭ” ХХК компаниудын ашиглаж байгаа барилга байгууламж  

 Ханбогд сумын төв дээр \6\  “Грийн вижитал” ХХКомпанийн агуулах, үйлдвэрийн 

цогцолбор, “Өгөөмөр гавилууд“ ХХКомпанийн засварын төв, мужааны цех, иргэн 

Ш.Эрдэнэжаргалын өмчлөлийн “Хангүрд автосервис”, иргэн Ч.Мөнхбатын 

өмчлөлийн   авто засварын төв  

 Баян-Овоо сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж  байгаа “Самсунг” ХХК 4 

барилга, байгууламж, “Энк” ХХК 7  барилга, байгууламж хамрагдсан байна.  

Түүнчлэн Даланзадгад сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт  үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа  боловч  улсын комисс хүлээж аваагүй, үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн 

улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй  

 Хан уул дисковери ХХК –ний зүүн талын өргөтгөл 

 Их говийн ударга ХХК-ний Цогжавхлан дэлгүүр 

 Эрхэмт ХХК-ний fashion shop дэлгүүр 

 Говийн алмаз ХХК-ний Даян хаан төв 

 Говь принт хэвлэх үйлдвэр 

 Монгол ардын намын байр 

 нэр бүхий аж ахуй нэгжид алдаагаа засах арга хэмжээ авахыг анхааруулж, 

Мэргэжлийн хяналтын газраас тусгай хяналт шалгалт хийхээр болсон байна.  

 

2.2. Байгууллын хэмжээнд ирсэн иргэдийн санал өргөдөл гомдол, 

хариутай бичгийн шийдвэрлэлт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын 

хангалт  



 

 

Тус байгууллага нь албан хэрэг хөтлөлтийн бүртгэлийг шуурхай, цэгцтэй 

байдлыг хангах зорилгоор ирсэн, явсан бичгийг 5 төрлөөр / УБЕГ, аймаг, сумын 

ЗДТГазар, Хууль хяналтын байгууллага, аймгуудын УБХэлтэс, бусад байгууллага/ 

ангилан ирсэн нийт 480, явсан нийт 600 албан бичгийн бүртгэл хөтөлгөө хийж, хяналт 

тавин ажиллаж байна. 

Албан хэрэг хөтлөлтийн байдал 

№ Бүртгэлийн төрөл ирсэн явсан 

1 Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газар 1/174 235 

2 Хууль хяналтын байгууллага  2/78 168 

3 Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын 

газар 

3/106 56 

4 Бусад байгууллага 4/65 83 

5 Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтэс 5/57 58 

6 Дүн 480 600 

 

Дээрх албан бичгүүдэээс хариутай нийт 227 бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж 

хариу өгөгдсөн байна.  

Иргэдийн санал өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажил бүртгэлийн хууль 

тогтоомжийн дагуу бүртгэгдэн шийдвэрлэгдэж байгаагаас гадна тус байгууллагад 

бичгээр ирсэн өргөдөл хүсэлтийг бүртгэн шийдвэрлэж иржээ. 2015 оны 4 дүгээр сарын 

байдлаар бүртгэлээр 15, бусад хэлбэрээр 128 санал хүсэлт хүлээн авч хугацаанд нь 

бүрэн шийдвэрлээд байна.  

Иргэдийн санал өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээг УБЕГ-т улирал бүр 

явуулдаг боловч аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлж аймгийн хэмжээний 

нэгдсэн дүнд оруулдаггүй юм байна.  

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авах ажлыг сум бүрээр авч 

эхэлсний дагуу 2015 оны 3 дугаар сард Гурвантэс сумын улсын бүртгэгчийн үйл 

ажиллагааг иргэдээр үнэлүүлэх судалгаа авахад нийт 71 иргэн хамрагдсанаас 44 иргэн 

буюу 61,9 хувь нь сайн, 27 иргэн буюу 38,0 хувь нь дунд үнэлгээ өгчээ.  

 

 

 



 

 

 

ГУРАВ: ДҮГНЭЛТ 

Тус байгууллага нь Засгийн газрын 2015 оны 08 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх агентлаг биш байхаар шийдвэрлэгдсэн, мөн байгууллагын дотоод 

журам  болон холбогдох бусад үйл ажиллагаа нь Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын 

дотоодын эрх зүйн актаар зохицуулагдаж байгаагаас харахад орон нутгийн ард иргэдэд  

төрийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын хувьд орон нутгийн төр захиргааны 

байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллах, аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай үр 

дүнгийн гэрээ байгуулах зэрэг зайлшгүй шаардлагатай асуудлуудыг шийвэрлэх эрх 

зүйн зохицуулалт тодорхой бус байдалтай байна. Мөн хүний нөөцийн болон бүх үйл 

ажиллагааг УБЕГ-ын төсөв хөрөнгө, удирдлага, хяналт, зохицуулалтын хүрээнд 

хэрэгжүүлж байхаар  зохицуулагдсан байна.  

Гэсэн хэдий ч орон нутгийн улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний чанар 

хүртээмж, орчныг сайжруулах, ажиллагсадын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхэд аймаг 

орон нутгийн зүгээс анхаарч албан конторын барилга шинээр барих болон эд 

хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг 

цахимжуулах ажилд 2012 оноос хойш орон нутгийн төсвийн 737,1 сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалт хийж, үйл ажиллагааг нь дэмжсэн байна.  

Байгууллагын хамт олноос орчноо тохижуулах иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар үр бүтээлтэй ажиллаж, орон нутгийн төр 

захиргааны байгууллагатай үйл ажиллагаагаа уялдуулан хамтарч  ажиллаж байгаа нь 

тус байгууллагын удирдлагын идэвх чармайлт, бүтээлч үйл ажиллагаатай холбоотой 

байна.  

Байгууллагынхаа вэб сайтыг ажиллуулж, түүнд орон нутагт үзүүлж байгаа 

бүртгэлийн үйлчилгээ болон үйл ажиллагааныхаа талаар мэдээллийг тухай бүр 

оруулж, байгууллагынхаа албан хаагчдын нэр, хаяг, утас, ажлын байранд гүйцэтгэх 

ажил үүрэг болон шилэн данс байгууллагын мэдээллийн самбарыг нийтэд ил тод 

газарт байршуулан иргэдэд хэрэгцээт мэдээллийг хүргэн үйл ажиллагааны ил тод 

байдлыг ханган ажиллаж байгаа нь сайшаалтай байна.  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь тасгийн бүтэц зохион байгуулалтгүйгээр 

шийдвэрлэгдэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа боловч УБЕГ-ын болон тус 

байгууллагын албан тоот, шийдвэрт тасгийн нэр томъёог өнөөг хүртэл хэрэглэж байгаа 



 

 

нь зохимжгүй бөгөөд холбогдох шийдвэрийг хэрэгжүүлэхгүй зөрчиж байгаа байдал 

ажиглагдаж байна.  

Иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж ажилладаг байгууллагын 

хувьд тайлан мэдээллээ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа 

удирдлагын хэлтэст ирүүлэхгүй байгаа нь төрийн үйлчилгээ үзүүлж буй нэг томоохон 

байгууллагын мэдээ аймгийн хэмжээний нэгдсэн үзүүлэлт тайланд тусгагдахгүй 

орхигдож байна.   

Байгууллагын даргын шийдвэрийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль 

зүйн хэлтэст тогтмол хугацаанд хянуулдаггүйгээс зарим стандартын зөрчил 

давтагдсаар байна.  

Харин тус байгууллагын улсын бүртгэгчийн орон тоонд ажиллаж байгаа албан 

хаагчдын дийлэнх нь эрх зүйч буюу бүртгэлийн мэргэжилтэй биш байгаа нь орон нутагт 

боловсон хүчний хангамж хүрэлцээ дутагдалтай, нөгөөтэйгүүр ажлын байрны 

тодорхойлолтын мэргэжлийн шалгуур үзүүлэлтэнд бусад гэдэг шалгуур үзүүлэлтийг 

оруулж өгсөнтэй холбоотой байна.  

Улсын төсвийн босоо тогтолцоотой  байгууллага хэдий ч орон нутгийн өмчид 

бүртгэлтэй 14 нэр төрлийн 822,9 сая төгрөгийн өмчтэй, сумдад ажиллаж байгаа албан 

хаагчид нь өөрийн гэсэн үйл ажиллагаа явуулах байргүй байгаа нь орон нутагт үйл 

ажиллагаа явуулж буй улсын төсвийн байгууллага болон төрийн албан хаагчид орон 

нутгийн бусад төрийн байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллах нарийн зохицуулалт 

шаардлагатай байгааг харуулж байна.  

Байгууллагын хэмжээнд халаалт дулааны өр авлага үүсч байгаа нь төсвийн сар 

улирлын хуваарийг хийлгэхдээ  түлш халаалтын зардлыг тухайн дулаан халаалт авах 

саруудад нь хуваарилж төлөвлөөгүйтэй холбоотой үүссэн байна.  

 

ДӨРӨВ: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ 

Улсын бүртгэлийн хэлтэст 

1. “Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын орон нутаг дахь бүртгэлийн байгууллагын 

дүрэм” болон бусад холбогдох баримт бичгүүдэд орон нутгийн төр захиргааны 

байгууллагатай хэрхэн харилцан уялдаатай хамтарч ажиллах талаар тодорхой 

зохицуулалтуудыг тусгуулах талаар холбогдох газруудад саналаа уламжлах  



 

 

2. Төсвийн сар улирлын хуваарийг хийлгэхдээ халаалт дулаан зэрэг улирлын 

чанартай зардлуудыг халаалт дулаан авч байгаа саруудад нь хуваарилж батлуулах 

арга хэмжээ авах  

3. Сумдад ажиллуулах нэг цэгийн үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлэх  

4. Үйл ажиллагааны шугамаар хамтарч ажиллах байгууллагуудыг уриалан  

хамтын ажиллагааг цаашид улам бэхжүүлж, бүртгэлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх  

5. Сумдад ажиллаж байгаа албан хаагчдынхаа ажлын гүйцэтгэл, чанар, тухайн 

сум орон нутгийн удирдлагатай хамтран ажиллаж байгаа байдал, ажлын цагийн 

ашиглалтанд сар бүр хяналт тавьж сумдын удирдлагатай хамтран ажиллах  

6.  Байгууллагынхаа хүний нөөцийн бүтэц орон  тооны мэдээллийг  шинэчлэгдсэн 

тухай  бүр  мэдээлж ажиллах, сайтынхаа мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  

7. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалтыг сайжруулж аймгийн 

мэргэжлийн байгууллагатай хамтран сургалт зохион байгуулж ажиллах 

8. Байгууллагын даргын тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсээр хянуулах ажлыг тогтмолжуулах 

9. Иргэдийн санал өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээг холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу орон нутгийн төр захиргааны байгууллагад мэдээлж хамтран 

ажиллах 

10. Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбоотой хууль эрх зүйн хүчин 

төгөлдөр үйлчилж буй шийдвэрийн дагуу шинэчлэгдсэн нэр томъёог зүй зохистой 

хэрэглэж хэвших 

 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН: 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
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