ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРД
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
/2019.02.26-2019.03.25/
2019 оны 03 дугаар сарын 26
Д/д

Зорилт
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Хяналт
шалгалтын
чиглэлээр

2

3

Сүхбаатар сум

Хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ
3
Иргэн аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас
ирүүлсэн
өргөдөл,
гомдол
мэдээллийг
байгууллагын
удирдлагад
танилцуулан
үүрэг
чиглэл авч тухай бүр
төлөвлөгөөт
бус
хяналтыг
зохион
байгуулан ажиллах

Шалгуур үзүүлэлтийн
хүрэх түвшин
4
Иргэн аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас ирүүлсэн
өргөдөл,
гомдол
мэдээллийг
газрын
даргад
танилцуулан
төлөвлөгөөт
бус
хяналтыг
зохион
байгуулсан байна.

Монгол Улсад оршин
сууж буй гадаадын
иргэдэд
бүртгэлээр
хяналт тавьж, илэрсэн
зөрчлийг хуулийн дагуу
шийдвэрлэх, цаашид
авах арга хэмжээний
талаар газрын даргад
танилцуулах
Сүхбаатар төмөр зам,
Алтанбулаг авто замын
боомтод
Зөрчлийн
тухай хуулийн дагуу
зөрчил шийдвэрлэсэн

Гадаадын
иргэдэд
бүртгэлээр
хяналт
тавьж, илэрсэн зөрчлийг
хуулийн
дагуу
шийдвэрлэн,
цаашид
авах арга хэмжээний
талаар газрын даргад
танилцуулсан байна.

Хариуцах албан
хаагч
5

ХУАБ
С.Мөнх-Эрдэнэ,
хяналтын улсын
байцаагч нар

Холбогдох
хууль,
тогтоомжид
нийцсэн
байна.
Тус
газрын
даргад танилцуулан, үр
дүнг
прокурорт
хянуулсан байна.

Биелэлт

Хувь

6
Байгууллагын даргын баталсан дугаар 01-04/04 тоот
удирдамжын дагуу тус газрын мэргэжилтэн
Ч.Бямбаа нь Монгол Улсад хувийн шугамаар оршин
суух зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан ОХУ-ын иргэн
Andreychenko Ruslan /1969 оны 8 дугаар сарын 28ний өдөр төрсөн, эрэгтэй, 531019063 дугаарын
паспорттай/, Andreychenko Svetlana /1973 оны 06
дугаар сарын 28-ний өдөр төрсөн, эмэгтэй,
531002508 дугаарын паспорттай/ нарыг Орхон
аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, 1 хороолол, 3
дугаар байр 3 тоот хаягаар 2019 оны 03 дугаар
сарын 22-ны өдөр очиж шалган хяналтын улсын
байцаагчийн дүгнэлт, бусад холбогдох материалыг
Виз зөвшөөрөл, харьяатын газарт хүргүүлсэн.
Зөрчлийн тухай хуулиар зөрчил гаргасан нийт 3
орны 5 иргэнд 1.610.000 төгрөгийн торгуулийн арга
хэмжээ авч ажилласан. Үүнд:
Казакстан-1, Азербайжан-2, ОХУ-2 иргэн байна.
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ХУАБ
С.Мөнх-Эрдэнэ

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу зөрчил шийдвэрлэсэн
хяналтын улсын байцаагчийн 5 материалд шалгалт
хийж, газрын даргад танилцуулан прокурорт зөрчил
гарсан өдөр бүрээр, сарын эцэст албан тоотоор
хандан хянуулан ажиллаж байна.
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Хяналт
шалгалтын
чиглэлээр

3
хяналтын
улсын
байцаагчийн
материалд
шалгалт
хийж бүсийн газрын
даргад
танилцуулан
прокурорт хянуулах

4

Газрын
хэмжээнд
төрийн бус байгуулага,
шашны, боловсролын
чиглэлээр
үйл
ажиллагаа явуулж буй
байгууллагад
хамрагдаж
буй
гадаадын
иргэдэд
хяналт шалгалт хийх
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Иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас
ирүүлсэн
өргөдөл,
гомдол,
мэдээллийг
байгууллагын
удирдлагад
танилцуулан
үүрэг
чиглэл авч тухай бүр
төлөвлөгөөт
бус
хяналтыг
зохион
байгуулан ажиллах

Өргөдөл,
гомдлын
чиглэлээр

Виз
бүртгэлийн
чиглэлээр
6

Виз
олгохдоо
холбогдох
баримт
бичгийн
бүрдлийг
бүрэн
хангуулж,
Монгол Улсад нэвтрэх
шаардлагыг тогтоох
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5

Хяналтын улсын ахлах
байцаагч,
хяналтын
улсын
байцаагч,
мэргэжилтнүүд хяналт
шалгалт хийсэн байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллага,
албан
хаагчаас
гаргасан
өргөдөл, гомдлыг хүлээн
авч
хуульд
заасан
хугацаанд
нь
шийдвэрлүүлсэн байна.

Холбогдох
тогтоомжид
байх.

хууль,
нийцсэн

ХУАБ
С.Мөнх-Эрдэнэ,
хяналтын улсын
байцаагч нар
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Тус газрын 2019 оны хяналт шалгалтын
төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
ХБГ-14/02
дугаар
батлагдсан удирдамжийн дагуу 2019 оны 03 дугаар
сарын 23-25-ны өдрүүдэд виз, зөвшөөрлийн ахлах
мэргэжилтэн, хяналтын улсын байцаагч Н.Ганболд,
хяналтын улсын байцаагч Ж.Цэнд-Аюуш, хяналтын
улсын байцаагч О.Энхбаатар, хяналтын улсын
байцаагч О.Хэрлэн, мэргэжилтэн Ш.Чулуун-эрдэнэ,
Б.Элбэгзаяа нар Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар,
Алтанбулаг, Шаамар, Баянгол, Мандал сум, ДарханУул аймгийн Дархан, Шарын гол сумдуудад үйл
ажиллагаа явуулж буй шашин, төрийн бус
байгууллага болон цагаач, гэр бүлийн шалтгаанаар
оршин сууж буй 8 орны 50 иргэн, 21 аж ахуй нэгжид
хяналт шалгалт хийсэн.
Тайлант хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагаас өргөдөл, гомдол ирээгүй байна.

ХУАБ
С.Мөнх-Эрдэнэ,
захиргааны
мэргэжилтэн
Г.Ариунзаяа
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Газрын хэмжээнд 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны
өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн
хооронд аж ахуй нэгж, байгууллагаас гаргасан
хүсэлт болон Монгол Улсын хил дээр виз авахыг
хүссэн 12 орны 26 иргэнд зохих ангилал,
зориулалтын визийг зохих зөвшөөрлөөр олгож
ажиллаа. Үүнд:
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Виз
бүртгэлийн
чиглэлээр
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Захиргаа,
хүний
нөөцийн
чиглэлээр
10

3
ярилцлагыг
хийн,
мэдээллийг
“ISM”
цахим
мэдээллийн
сангаас
сайтар
нягталсны үндсэн дээр
олгож байх

Хил орчмын нутаг
дэвсгэрт зорчиж буй
гадаадын иргэдэд
хяналт тавих
Түр ирэгчийн бүртгэл,
хасалт хийлгэх талаар
гадаадын иргэн, аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагаас гаргасан
хүсэлтийг
зохих
удирдлагад мэдэгдэн
хуулийн дагуу шуурхай
шийдвэрлэн, бүртгэл
хөтөлж,
ISM
программын
мэдээллийн
санд
оруулан баяжилт хийх
Хилийн
боомтод
ашиглагдаж
байгаа
үнэт цаасны тооцоог
гаргаж
нягтлангаар
хянуулж ажиллах
Гадаадын
иргэн,
харьяатын
газрын
даргын
тушаал
шийдвэр, тус газрын
сар
бүрийн
үйл
ажиллагааны тайлан,
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Холбогдох
тогтоомжид
байх.

5

хууль,
нийцсэн

Төрийн
үйлчилгээг
гадаадын иргэдэд түргэн
шуурхай үзүүлсэн байна.

ВЗАМ
Н.Ганболд,
мэргэжилтнүүд

6
АНУ-2, Армен-3, БНКазУ-3, Македон-1, Молдав-3,
Польш-1, БНХАУ-3, Чех-1, Испани-1, ОХУ-5, Украйн2, ХБНГУ-1 иргэн байна. Олгосон визийг
зориулалтаар нь авч үзвэл: орох виз-11, гарах-орох
виз-13, дамжин өнгөрөх виз-2, визийн хураамж
3.351.800 төгрөгийг зохих төрийн сангийн дансанд,
визийн хуудасны үнэ 196.540 төгрөгийг Гадаадын
иргэн, харьяатын газрын дансанд тус тус
төвлөрүүлэн ажилласан.
Хялбарчилсан журмаар хил орчмын нутагт зорчих
үнэмлэхтэй ОХУ-ын 82 иргэнд бүртгэл хийсэн.
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Тайлант хугацаанд 4 орны 8 иргэнд бүртгэл, хасалт
хийн, бүртгэлийн хураамж 13,000 төгрөгийг зохих
төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн. Үүнд:
Азербайжан-2, БНКазУ-1, БНХАУ-3, ОХУ-2 иргэн
байна.
100

Албан
хэрэгцээнд
ашиглагдаж байгаа үнэт
цаасны тооцоог гарган
сарын 02-ны өдөр ахлах
нягтлан
бодогчид
хүлээлгэн өгсөн байна.
Тушаал
шийдвэрийн
хэрэгжилт
хангагдсан
байна. Тус газрын үйл
ажиллагааны
тайлан,
төлөвлөгөөний биелэлт,
хийх ажлын

ВЗАМ Н.Ганболд

Захиргааны
мэргэжилтэн

Алтанбулаг авто зам, Сүхбаатар төмөр зам болон
газрын төвд ашиглагдаж буй үнэт цаасны 2019 оны
02 дугаар сарын тооцоог гарган, ахлах нягтлан
бодогчид хянуулж ажилласан.
Гадаадын иргэн, харьяатын газрын даргын 2017 оны
А/441 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу газрын
сар бүрийн нэгдсэн үйл ажиллагааны тайлан, сар
бүрийн төлөвлөгөөний биелэлтийг сар бүрийн 25-ны
өдрөөр тасалбар болгон гаргаж 2019 оны 03 дугаар
сарын 26-ны өдөр
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үндсэн
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөний
биелэлтийг
зохих
газарт хүргэн ажиллах

Байгууллагын дотоод
журам,
дүрмийн
биелэлтийг
ханган
ажиллаж,
албан
хаагчдын
сахилга
хариуцлагыг
дээшлүүлэн ажиллах
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4
төлөвлөгөөг
байгууллагын
хөдөлмөрийн
дотоод
журамд
заасан
хугацаанд авч, нэгтгэн
ГИХГ-ын
Хяналт,
шинжилгээ,
дотоод
аудит
орон
нутгийн
хэлтэст
хүргүүлсэн
байна.
Холбогдох
хууль,
тогтоомжид
нийцсэн
байх. Албан хаагчдын
сахилга
хариуцлага
дэээшилсэн байна.

Захиргаа,
хүний
нөөцийн
чиглэлээр
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Газрын жолооч нарыг
сар бүр аюулгүй арга
хэмжээний
зааварчилгаатай
танилцуулан
бүртгэл
хөтөлсөн байна.

Албан хаагчдын цалин
хөлс
хугацаандаа
олгогдсон байна. Албан
хаагчдын
цагийн
бүртгэлийг
хуваарийн
дагуу хөтөлсөн байна.
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Захиргааны
мэргэжилтэн
Жолооч нарт тээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөний аюулгүй
байдал,
ашиглалтын
журмын эсрэг гэмт
хэрэгт
холбогдох
дүрэм, журам, аюулгүй
арга
хэмжээний
зааварчилгааг
танилцуулан
хэрэгжилтийг
хангуулан ажиллах
Газрын нийт албан
хаагчдын
цагийн
тооцоог гаргах, ажлын
цаг ашиглалтад хяналт
тавьж бүртгэл хөтлөн
ажиллах

6
Хяналт шинжилгээ, дотоод аудит, орон нутгийн
хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын даргын 2017 оны
А/441 дүгээр тушаалаар баталсан “Хөдөлмөрийн
дотоод журам”, 2019 оны А/75 дугаар тушаалаар
баталсан “Орон нутаг дахь газрын ажиллах журам”,
“Байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт”
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг өдөр
тутмын үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон
ажиллаж иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон
гадаадын иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн
шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх ажлыг зохих түвшинд
зохион байгуулан ажилласан.
Тус газрын жолооч З.Баатархүү, Э.Ууганбаяр нарт
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал,
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгт холбогдох
дүрэм,
журам,
аюулгүй
арга
хэмжээний
зааварчилгааг 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний
өдөр танилцуулж, гарын үсгээр баталгаажуулан
ажилласан.

Тус газрын төв болон төлөөллүүдийн ажлын цагийг
ажлын өдрүүдэд өдөр бүр 09:00 цагаас 18:00 цагийн
хооронд бүртгэн хяналт тавин ажиллаж хэвшсэн
бөгөөд Алтанбулаг авто зам, Ханх авто зам,
Сүхбаатар төмөр замын боомтод хуваарийн дагуу
ажиллаж байгаа албан хаагчдын цагийн бүртгэлийг
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14

15

16

Санхүү
хангалтын
чиглэлээр

4

Шилэн дансны шинэ
веб сайтад газрын
санхүүгийн 2 дугаар
сарын
мэдээллийг
байршуулах
Газрын 2 дугаар сарын
үнэт цаасны тайланг
гаргах, мөн сарын 2-ны
гүйцэтгэлийн
мэдээг
гарган нэгтгэж ГИХГ-н
Санхүү,
хангалт
үйлчилгээний
газарт
хүргүүлэх
Хойд бүс дэх газрын
үндсэн хөрөнгийн 2019
оны биркжүүлэлт хийх

Шилэн дансны тухай
хуулийн
хэрэгжилт
хангагдсан байна.

Албан
хаагчдын
нийгмийн
даатгал
болон
татварын
тайланг 2019 оны 1
дүгээр сарын байдлаар
гарган
холбогдох
сайтуудад байршуулах
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18

3

Мэдээлэл
технологийн
чиглэлээр

Сүлжээний
аюулгүй
байдал,
нууцлалыг
хангах,
мэдээлэл
сүлжээний тасралтгүй
хэвийн үйл ажиллагааг
ханган ажиллах мөн
түүнчлэн Хойд бүс дэх
газрын Сэлэнгэ аймаг
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Тайлан тооцоо ГИХГ-ын
Санхүү,
хангалт
үйлчилгээний
газарт
хүргэсэн байна.

6
байгууллагын даргын баталсан 1 дүгээр улиралын
хилийн боомтод ажиллах хуваарийн дагуу хөтөлж
байна. Албан хаагчдын 03 дугаар сарын цагийн
бүртгэлийн тооцоог 25-ны дотор гаргаж ахлах
нягтлан
бодогч
Б.Тунгалагтуяад
хүргүүлж
ажилласан.
Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу 8 төрлийн
холбогдох 13 төрлийн мэдээллийг хугацаанд нь
байрлуулж ажилласан.

7

1
100

Тус газар нь 2 дугаар сард 5 торгууль хүү торгуулийн
1.610.000 төгрөг, аймгийн төсөвт 2.968.260 төгрөгийг
төвлөрүүлж
ажилласан.
Санхүү,
хангалт
үйлчилгээний газарт мэдээ, тайланг хүргүүлж
ажилласан.
100

Газрын
үндсэн
хөрөнгийн 2019 оны
биркжүүлэлт
хийгдсэн
байна.
Хойд бүс дэх газрын
албан
хаагчдын
нийгмийн даатгал болон
татварын тайланг 2019
оны 1 дүгээр сарын
байдлаар
гарган
холбогдох
сайтуудад
байршуулсан байна.
Ирсэн дуудлагын дагуу
засвар үйлчилгээг хийж
хэвийн
ажиллагаанд
оруулсан байна.

Ахлах нягтлан
бодогч
Б.Тунгалагтуяа

Ахлах нягтлан бодогч тус газрын “Алтанбулаг”
“Сүхбаатар” боомт болон газрын албан өрөөний
үндсэн хөрөнгийн биркжүүлэлтийг 02 сарын 22-ны
өдөр хийж гүйцэтгэсэн болно.
Тус газрын нийт 25 албан хаагчийн нийгмийн
даатгалын
тайланг
цахим
хуудсанд
шивж
баталгаажуулсан болно.

100

100

Сүлжээний
инженер
Э.Наранбат

Сүхбаатар төмөр замын боомт дээр бичлэг хураах
камерын ардатар сольсон. Газрын даргын өрөөний
цахилгаан холбооны утасны гэмтлийг илрүүлж
залгасан. Архангай аймаг дахь төлөөллийн шилэн
кабелийн үзүүрт Хил хяналтын системийг хөрвүүлэн
ажилладаг
роутер
төхөөрөмжийн
тохиргоог
онлайнаар удирдаж сүлжээнд холбосон.
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19

2

3
дахь газрын өрөөний
байршил өөрчлөгдөж
байгаатай
холбогдуулан интернет
болон гадаад иргэний
хяналт шалгалтын ISM,
E-office-ийг дамжуулан
ашигладаг
дотоод
сүлжээг албаны шинэ
өрөөнд сүлжээнүүдийг
шилжүүлэн
суурьлуулах
Газрын веб сайтад
сарын онцлох мэдээ,
мэдээллийг тухай бүр
оруулах мөн
бүсийн
техник
төхөөрөмжүүдийн
бүрэн бүтэн байдлыг
сайжруулж программыг
шинэчлэн
өрөөний
дотор, гадна кабелийг
далдалж
шинэчлэн
техник
төхөөрөмжүүдийн
аюулгүй
байдлыг
ханган суурьлуулах

Биелсэн 17
Хагас биелсэн 2
Нийт 19 ажил төлөвлөснөөс 98 хувьтай

4

5

6

7

E-office программ шинэчлэлт хийгдсэний улмаас
албан хаагчдын е-майл гэмтэж, нэг бүрчлэн нэвтэрх
хортон кодыг сольж, хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
Сэлэнгэ аймаг дахь газрын өрөөний байршил
өөрчлөгдөх нь хүлээгдэж байна.

Газрын сарын тайлан,
төлөвлөгөө,
төлөвлөгөөний биелэлт,
өргөдөл, гомдлыг мэдээг
байгууллагын
цахим
хуудсанд байршуулсан
байна.

Байгууллагын цахим хуудсанд тус газрын 3 дугаар
сарын тайлан, төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт,
өргөдөл гомдлын мэдээг тухай бүр байршуулан
ажиллаж байна.

90

