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• Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн
системийн хэрэглээ:

-Ирсэн бичиг
-Явуулсан бичиг

• Албан бичгийн шийдвэрлэлт
• Хагас жилийн шийдвэрлэлтийн

мэдээ



Тухайн хэрэглэгчид холбоотой албан

бичиг ирсэн бол үндсэн цэсийн ирсэн

бичгийн ард хэсэгт тоон мэдээлэл

харагдаж ажилтанд санамж өгнө.



№ Төлөв Тайлбар

1 Нийт албан бичиг Танд хамааралтай нийт албан бичгийн тоон

мэдээлэл харагдана

2 Шилжүүлсэн албан бичиг Таны шилжүүлсэн албан бичгийн тоон

мэдээлэл харагдана

3 Шийдвэрлэсэн албан бичиг Таны шийдвэрлэсэн албан бичгийн тоон

мэдээлэл харагдана

4 Хамтран шийдвэрлэх албан бичиг Таны хамтран шийдвэрлэсэн албан бичгийн

тоон мэдээлэл харагдана

5 Шинээр ирсэн албан бичиг Танд шинээр ирсэн албан бичгийн тоон

мэдээлэл харагдана

6 Хугацаа дуусах дөхсөн албан бичиг Хугацаа дуусах дөхсөн албан бичгийн тоон

мэдээлэл харагдана

7 Судалж байгаа албан бичиг Таны судалж байгаа албан бичгийн тоон

мэдээлэл харагдана

8 Зөрчилтэй албан бичиг Зөрчилтэй албан бичгийн тоон мэдээлэл

харагдана

9 Хугацаа хэтэрсэн албан бичиг Хугацаа хэтэрсэн албан бичгийн тоон

мэдээлэл харагдана



Жагсаалтад Д/д, Хаанаас

бүртгэсэн, Хугацааны төрөл,

Төлөв, Бичгийн огноо, Бичгийн

дугаар, Цахим бүртгэлийн

дугаар, Хаанаас ирсэн, Товч

утга, шийдвэрлэх огноо зэрэг

мэдээллүүд харагдах ба багана

тус бүрээр хайлт хийх

боломжтой.



Ирсэн бичгийг бүртгэхдээ

хариутай эсэхийг заавал

идэвхижүүлж өгнө.



Цохогдож ирсэн албан

бичгийг дараагийн албан

хаагч руу шилжүүлэхдээ

Шилжүүлэх товчин дээр

дарж шилжүүлнэ.



Тухайн бичгийг шийдвэрлэхэд хариу

өгөх хэлбэрийг анх шилжүүлэг

хийхдээ цохож чеклэж оруулах

боломжтой. Хариу өгөх хэлбэрийг

дараах сонголтуудаас чеклэнэ.



Тухайн албан бичгийн шийдвэрлэлтийн явцыг

надад эргэн танилцуулаарай гэсэн цохолт хийх

бол чеклэнэ. Тухайн бичигт оролцсон хүн

болгон эргэн танилцуулах явцын тэмдэглэл

хөтөлж болон та эргэн танилцуулсан

мэдээллийг Шийдвэрлэлттэй танилцах хэсэгт

хянах боломжтой.



Удирдлагын заалт хэсэгт

Албан хаагчдад өгөх

үүрэг даалгаврыг

адилхан



Албан бичиг төрлөөр шийдэж хаах

бол хариу ирсэн бичиг дотроос

хамааралтай бичгээ сонгох,

шийдвэрлэлтийн нэмэлт мэдээллээ

оруулаад бичиг хаах товч дарна.
Анхааруулга: Хэрэв дээд албан тушаалтан тан

руу шилжүүлэхдээ заавал энэ сонголтоор

шийдэж хаана уу гэсэн бол тухайн сонголтоор

хатуу харагдах ба та өөрчлөх боломжгүй.



Тухайн бичиг танд шилжиж ирэхдээ

Эргэн танилцуулах цохолттой ирсэн

бол та дор хаяж нэг удаа эргэн

танилцуулгатай явцын тэмдэглэл

хөтөлсөн байх шаардлагатай.Тухайн бичгийг түр хугацаатай хаахаар бол

явцын тэмдэглэлээр бичиг түр хаах гэсэн

төрлөөр явцын тэмдэглэл хөтөлнө. Тухайн

бичиг яг одоо хэн дээр байна тэр ажилтанд

энэ төрөл харагдана.

Бичгийн шийдвэрлэх хугацаандаа амжиж шийдвэрлэж чадахгүй

албан бичиг байвал хугацааг нь сунгуулах хүсэлт гаргах

боломжтой. Тан руу хэн шилжүүлсэн байна тэр ажилтанд хүсэлт

очих ба зөвшөөрсөн бол шийдвэрлэх огноо өөрчлөгдөнө.



Тухайн нэвтэрч орсон хэрэглэгчид ямар эрх

харьяалагдаж байгаагаас шалтгаалж жагсаалтад

харуулах мэдээлэл өөр өөр байж болно.

Байгууллагын бичиг хэрэг, байгууллагын дарга,

хэлтсийн дарга, хяналтын ажилтан, дүүргийн хяналт

зэрэг ажилтанд энэ дэлгэц харагдана.



Дүрс Ангилал Тайлбар

Нийслэлийн

үйлчилгээний

нэгдсэн төвд

бүртгэсэн

НҮНТ төвүүдэд бүртгэгдэж танай

байгууллагад цахим хэлбэрээр ирсэн

бичгийг илтгэнэ. Энэ албан бичиг Т

дугаартай бүртгэгдэнэ.

Жишээ:T1804231620

Байгууллага

дээрээ

бүртгэсэн

Танай байгууллагад өөр дээрээ бүртгэсэн

бичгийг илтгэнэ. Энэ албан бичиг Б

дугаартай бүртгэгдэнэ.

Жишээ:Б1804231636

Байгууллага

хооронд

шилжиж ирсэн

Өөр байгууллагаас тоон гарын үсгээр

баталгаажиж цахим хэлбэрээр илгээгдсэн

бичгийг илтгэнэ. Энэ албан бичиг Ц

дугаартай бүртгэгдэнэ.

Жишээ:Ц1805070001



№ Төлөв Тайлбар

1 Бүртгэсэн Бүртгэсэн төлөвтэй явуулсан бичиг нь засах

үйлдэл хийж болох буюу цахим хэлбэрээр

илгээгдээгүй байгаа явсан бичиг

2 Илгээсэн Илгээсэн төлөвтэй явсан бичиг засах үйлдэл

хийж болохгүй буюу цахим хэлбэрээр

илгээгдсэн бичиг. Бүртгэсэн төлөвтэй явсан

бичгийг дэлгэрэнгүй дараад Илгээх товч дарж

илгээсэн бол Илгээсэн төлөвтэй харагдана.



Бичгийг хадгалсны дараа дараах

үйлдлүүдийг хийх боломжтой. Үүнд:

 Шинээр бүртгэх

 Засах

 Илгээх

 Карт хэвлэх

 Файл унших

 Санал илгээх

 Зөрчил бүртгэх

 Зөрчил баталгаажуулах

 Зөрчил хүчингүй болгох

 Илгээлт цуцлах

 Нөхөж илгээх

 Программ ашигладаггүй

байгууллагын хариу тэмдэглэл

хөтлөх

 Ирсэн бичгийн буцаах хүсэлтэд

зөвшөөрөх, татгалзах



Тэмдэглэл хэсэгт: Энэ хэсэгт 2 өөр төрлийн үйлдэл хийх товч

харагдана.

1. Тухайн илгээсэн бичгээс илгээлт цуцлах хүсэлт ирсэн бол

ЗӨВШӨӨРӨХ, ТАТГАЛЗАХ товч энэ хэсэгт харагдана.

Анхааруулга: Зөвхөн илгээсэн хүн дээр харагдана.

2. Программ ашигладаггүй байгууллага руу явуулсан бол

хариу ирсэн тэмдэглэл хөтөлж болох ШИЙДВЭРЛЭЛТ

БИЧИХ товч харагдана.

Анхааруулга: хариутай явуулсан бичгийн программ

ашигладаггүй байгууллага руу явуулсан бол энэ товч

харагдана



Явуулсан бичиг нь утга агуулгын

хувьд алдаатай эсвэл ямар нэгэн

стандартын зөрчилтэй бол бичиг

дээр зөрчлийн санал бүртгэж

болно.



 Программ ашигладаггүй байгууллагын
шийдвэрлэлтийн мэдээллийг оруулахад явсан
бичгийн дэлгэрэнгүй хэсгийн Илгээсэн бичгийн
явц хэсэгт программ ашигладаггүй байгууллагын
бүртгэлийн харалдаа ТЭМДЭГЛЭЛ гэсэн хэсэгт
шийдвэрлэлтийн мэдээг оруулна.



- Хэрэглэгчийн эрх нээсэн байдал, байгууллага, ажилтны бүртгэл

үнэн зөв эсэх,

- Баримт бичигтэй ажиллах дотоод зохион байгуулалт:

бичиг хэргээс – Удирдлагад – нэгжийн дарга – албан хаагчид шилжүүлсэн

байдал

- Албан бичгийн утга найруулга, стандарт хангасан байдалд нарийн

хяналт дүгнэлт

- Програмын дараа жилийн хөгжүүлэлтэд бэлтгэж /Тушаал бүртгэдэг

болох/ Захирамжлалын баримт бичигт стандартын хяналтыг иж бүрэн

тавих

Хяналт тавих үндсэн чиглэл



Баримт бичигт

боловсруулалт, стандартын

алдаатай бол алдааг

тэмдэглэж ЗӨРЧИЛ тооцно.

Нийслэлийн хэмжээний

Баримт бичгийн урсгалыг

хянах

Төрийн албан хаагч

Хяналтын ажилтан

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч

Тамгын газрын зааварлагч арга 

зүйч

Боловсруулж илгээсэн

/явуулсан/ бичгийн араас

хяналт тавих

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 

хяналтын улсын байцаагч

Баримт бичгийн

Шийдвэрлэлтийн байдалд

хяналт тавих



Анхаарах:

• 2018.01.02-НЫ АЛБАН БИЧИГТЭЙ ТАНИЛЦАВ.

• Сургалтын менежерт үүрэг болгов.

• Судалгааг хүснэгтийн дагуу хүргүүлсэн.

• 10-р дугаар сарын 1-ны 02/100 тоотоор хариу

хүргүүлсэн

Цуцалсан бичигт өгсөн зөрчил, тайлбар:

Код 38 - Бичгийн шийдвэрлэлт оновчтой бус

Код 40 - Монгол хэлний дүрмийн алдаатай,

үсгийн фонд танигдаагүй

Код 6 - Бичгийн утга найруулга оновчтой бус

“Хяналтын баг”-ийн дүгнэлт:

 Албан хаагчид ихэнх

тохиолдолд албан бичгийг

шийдвэрлэхдээ амаар

шийдвэрлэж хааж байна.

 Стандартын алдаа маш их

байна.





Д/д
Хангалтгүй шийдвэрлэсэн 

байдал

Шийдвэрлэлт цуцалсан 

байдал

1

2019 оны 04 сарйн 17-нд

05/542 тоот албан бичгийг

уншиж танилцав.
1.38. Бичгийн шийдвэрлэлт

тодорхой бус, оновчгүй;

2. 40. Монгол хэлний

дүрмийн алдаатай, үсгийн

тэмдэгт танигдаагүй;

3.23.Системд админ эрхээр

баримт бичигтэй

ажилласан;

2 ШАЛГАЖ ШИЙДВЭРЛЭВ.

3

Хорооны байршлын зургыг

гарган Татварын хэлтэст

хүргүүллээ.

4
Судалгааг цаг тухайд нь

хүргүүлнэ.

5
Програмд оруулан ХШН-д

шилжүүлэх



 Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг хорооны
төрийн албан хаагчдад танилцуулж, Нийслэлийн
Засаг даргын А/252 дугаар захирамжийн
хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг даалгав.

 Жендер ба хөгжил үндэсний чуулганд нийгмийн
ажилтан Ш.Цэенноров хамрагдсан.

 2019 оны 04 дүгээр сарын 31-ний өдөр шуурхай
багийн гишүүний мэдээллийг
bgd_zdtg@yahoo.com цахим хаягаар хүргүүлж
ажилласан.

 Хорооны Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын
30-ны өдрийн 17 дугаар албан бичгээр судалгааг
хүргүүлэв.



№ Албан байгууллага
Ирсэн 

бичиг

Хугацаа 

хэтэрсэн

Зөрчлийн 

тоо

Дундаж 

хоног

1 "Баянгол Агропарк" ОНӨТҮГ 30 7.8

2
Албан бус-Насан туршийн

боловсролын төв
41 1 8 7.49

3 Ахмадын хороо 35 6 2 7.74

4
Баянгол хүүхдийн зуслан

ОНӨУТҮГ
37 1 6 5.27

5
Баянгол Шинэ Өргөө

ОНӨААТҮГ
66 4 12.27

6 Биеийн тамир, спортын хороо 66 1 10 2.15

7 Боловсролын хэлтэс 260 1 1 2.97

8 Газрын алба 1694 8 25 8.18



№ Албан байгууллага
Ирсэн 

бичиг

Хугацаа 

хэтэрсэн

Зөрчлийн 

тоо

Дундаж 

хоног

9 Гэр бүл ёслолын ордон 40 11 7.78

10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын

хөгжлийн хэлтэс
199 5 3 9.43

11 Дотоод аудитын алба 39 1 6.41

12
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг

дэмжих төв
37 1 3.57

13 Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 220 5 7.51

14 нийгмийн даатгалын хэлтэс 682 22 57 7.17

15 Онцгой байдлын хэлтэс 250 29 43 12.81

16 Статистикийн хэлтэс 64 2.7



№ Албан байгууллага
Ирсэн 

бичиг

Хугацаа 

хэтэрсэн

Зөрчлийн 

тоо

Дундаж 

хоног

17
Баянгол дүүргийн Татварын

хэлтэс
994 7 22 4.3

18 Улаан загалмайн хороо 26 3 6.38

19 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 635 14 13 5.68

20 Усан спорт сургалтын төв 33 2 6.64

21
Хөдөлмөр, халамжийн

үйлчилгээний хэлтэс
459 1 9 7.19

22
Худалдан авах ажиллагааны

алба
110 1 5.45

23
Хүүхэд, залуучуудын соёлын

ордон ОНӨТҮГ
35 2 6.03

24 Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс 347 7.04

25 Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс 160 15 7.61

26 Эрүүл мэндийн төв 374 36 14.85



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА.


