ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН АГААРЫН ЗАМЫН БООМТ
ХАРИУЦСАН ГАЗРААС 2021 ОНЫ ЗУРГААДУГААР САРД ХИЙЖ
ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2021 оны 06 дугаар сарын 12

Улаанбаатар хот

Тус газар нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай, Харьяатын тухай,
Засгийн газрын 2010 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэнийг
Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг
тогтоох журам”, 2018 оны 145, 146 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын виз
олгох журам”, “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх
журам” болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг удирдлага
болгон иргэнд хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэхэд анхаарч 2021 оны 06 дугаар
сард дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
Нэг. Үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд
1.1. Монгол Улсын виз, бүртгэлийн талаар:
Тайлант хугацаанд нийт 11 орны 26 гадаадын иргэнд зохих ангилал,
зориулалтын визийг олгосон бөгөөд үүнээс:
Нэг удаагийн орох - 25
Хоёр удаагийн орох - 0
Олон удаагийн орох – 1
Нэг удаагийн гарах-орох - 0
Хоёр удаагийн гарах-орох – 0
Олон удаагийн гарах-орох – 0
Визийн шилжүүлэг - 0
Дамжин өнгөрөх – 0
Түр ирэгчийн бүртгэл 6 орны 11 иргэнд, хасалт 7 орны 13, оршин суух
зөвшөөрөлтэй 3 орны 3 иргэнд оршин зөвшөөрлийн хасалт хийсэн байна. Дипломат
төлөөлөгчийн газраас алдаатай олгосон виз байхгүй.
1.2. Гадаадын иргэдэд тавих хяналт шалгалтын хүрээнд:
2021 05 дугаар сарын 25-31-ний хооронд зохион байгуулсан төлөвлөгөөт
хяналт шалгалтад Төв аймгийн Эрдэнэ, Баян, Архуст, Баян-Өнжүүл, Сэргэлэн
сумдын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон
гадаадаас ажиллах хүч авч ажиллуулдаг 12 аж ахуй нэгж байгууллага гадаадын 2
орны 38 гадаадын иргэн хамрагдсан ба ямар нэг зөрчилгүй илрээгүй болно.
“ISM” системээр давхардсан тоогоор 52 орны 565 гадаадын иргэний “F8”
мэдээллийг шүүж шалгасан ба зөрчил илрээгүй байна.
1.3. Захиргааны арга хэмжээ авсан талаар:
Тайлангийн хугацаанд зөрчил гаргасан гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж
байхгүй болно.
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1.4. Монгол Улсаас албадан гаргасан гадаадын иргэний талаар:
Тайлант хугацаанд төвөөс 1 орны 1 гадаадын иргэн /Нидерландын Вант Улс1/-ийг Монгол Улсаас албадан гаргах тухай байгууллагын даргын шийдвэрийг
хэрэгжүүлж, уг иргэнийг албадан гаргасан талаарх тодорхойлолтыг Зөрчил шалган
шийдвэрлэх газарт хүргүүлсэн.
Хоёр. Дотоод ажлын хүрээнд
2.1. Тушаал, төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн талаар:
Тайлант хугацаанд тус газрын дарга нийт 1 /үйл ажиллагаатай холбоотой 1,
хүний нөөцтэй холбоотой 0/ тушаал батлан гаргаж биелэлтийг тооцсон.
Тус газрын 2021 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2021 оны 5
дүгээр сарын 28-ны өдөр баталж, нийт 25 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн
бөгөөд биелэлт 100 хувьтай гарсан.
Төвөөс өгсөн үүргийн дагуу дараах мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргаж
холбогдох нэгжүүдэд хүргүүллээ:
 Тус газрын үндсэн үйл ажиллагааны талаарх хоногийн мэдээг гаргаж өдөр
бүр, байгууллагын даргын батлан гаргасан албан даалгаврын биелэлтийг гаргаж
хүргүүлсэн, өргөдөл, гомдлын мэдээ, инфографик мэдээг өмнөх оны мөн үетэй
харьцуулан гаргаж 2021 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдөр Захиргаа, удирдлагын
газарт;
2.2. Архив, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдлын талаар:
Архивын өрөөний чийг, дулааныг өдөр бүр хэмжиж бүртгэл хөтлөн ажиллаж
байна.
Бичиг хэрэгт 4 албан бичиг ирсэнийг бүртгэлжүүлэн холбогдох албан хаагчид
хүлээлгэн өгч, хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажилласан ба
5 албан бичиг боловсруулж холбогдох байгууллагад хүргүүлэв.
Энэ сард иргэн, байгууллага, албан хаагчаас өргөдөл, гомдол ирүүлээгүй
болно.
Агаарын замын боомт хариуцсан газрын даргын 2021 оны А/01 дугаар
тушаалаар тус газрын баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн
шинэчлэгдэн батлагдсан бөгөөд 2021 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр тус комисс
хуралдаж тус газарт 2014-2020 онуудад үүссэн баримт бичгийн хугацаанд дүн
шинжилгээ хийн, хадгалах хугацаа дууссан баримтуудын устгах хэргийн жагсаалтыг
үйлдэж ГИХГ-ын ББНШК-д хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
Буянт-Ухаа дахь хэлтэс шинээр байгуулагдсантай холбоотойгоор тус газрын
хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулахаар албан хаагчдаас санал
авч ажилласан.
Тус газрын цаасан суурьтай баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлын
хүрээнд тус газарт ирсэн, явсан албан бичиг, тус газрын даргын батлан гаргасан
тушаал, тус газрын энэ сарын төлөвлөгөө, түүний биелэлт, тайлан зэрэг нийт 25
баримт бичгийг сканердаж цахим хэлбэрт шилжүүлсэн болно.
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2.3. Хүний нөөц, сургалтын талаар:
Байгууллагын даргын 2021 оны Б/48 дугаар тушаалын дагуу тус газрын
батлагдсан орон тоо 28 бөгөөд одоо ажиллаж байгаа 17 албан хаагч, хүүхэд асрах
чөлөөтэй 5 албан хаагч байна.
Төрийн албаны хүний нөөцийн мэдээллийн санд няраваар ажилд
томилогдон, чөлөөлөгдсөн 1 албан хаагч мэдээллийг шивж оруулсан болно.
Байгууллагаас 2021 оны 6 дугаар сарын 4-ний ”Жендэрийн эрх тэгш байдлыг
хангах тухай” сэдэвт цахим сургалтад тус газрын нийт албан хаагчид бүрэн
хамрагдсан.
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан
бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” сэдэвт цахим сургалтад газрын 14
албан хаагч хамрагдаж гэрчилгээ гардан авсан байна.
Дотоод хэргийн их сургуультай хамтран зохион байгуулж байгаа “Цэргийн
анхан шатны мэдлэг олгох” сургалт 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн
үргэлжилж байна. Уг сургалтад нийт төрийн захиргааны 17 албан хаагч хамрагдаж
байна.
2.4. Санхүү, хангалт үйлчилгээний ажлын талаар:
Тайлант хугацаанд батлагдсан төсвийг зохих зардлын дагуу зарцуулан өр,
авлагагүй ажилласан ба холбогдох мэдээллийг шилэн дансанд байршуулсан.
Батлагдсан төсөв болох 352,971,100 төгрөгийн санхүүжилт орсноос цалин
хөлсөнд 222,587,380 төгрөг, ажил олгогч болон даатгуулагчаас нийгмийн даатгалын
шимтгэл 56,771,452 төгрөг, Хан-Уул дүүрэгт цалин хөлснөөс суутгасан ашгийн
татварт 16,209,078 төгрөг зарцуулж өглөг авлага үүсгээгүй ажиллалаа.
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг гарган сар бүрийн 5-ны өдрийн
дотор Нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлэн өссөн дүнгээр 45,099,043 төгрөгөөр
тооцоо нийлэв. Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 02-ны өдрийн дотор
гарган Хан-Уул дүүргийн төрийн сангаар баталгаажуулан Санхүү, хангалт,
үйлчилгээний газарт хүргүүлсэн. Мэдээгээр 280,803,900 төгрөгийн урсгал
санхүүжилт орсоноос нийт зарлага 157,248,514 төгрөгийн ажил үйлчилгээ явуулсан.
Эхний хагас жилийн байлаар хүү торгууль орлого байхгүй бөгөөд визийн
тэмдэгтийн хураамж өссөн дүнгээр 47,071,294 төгрөгөөр тайлан нэгтгэн хяналтын
улсын байцаагч нартай тооцоо нийлэн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Санхүү,
хангалт, үйлчилгээний газарт хүргүүлсэн.
Албан хэрэгцээнд ашиглаж байгаа суурин утас болон интернетийн төлбөрт
2,136,862 төгрөг, байрны түрээс 12,787,650 төгрөг харилцагч байгууллагын
нэхэмжлэхийн дагуу холбогдох данс уруу шилжүүлсэн болно.
Бараа материалд 4,000,000 төгрөгийн худалдан авалтыг /Ковид-19 сэргийлэх
нэг удаагийн хувцас, хэрэгсэлд/ хийж шаардах хуудасны дагуу албан хаагчдад өгсөн
байна. Бараа материалын болон шатахууны тайланг гаргахдаа Нягтлан бодох
бүртгэлийн хуулийн дагуу анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн гаргасан ба хянуулж
баталгаажуулсан.
Үйлчилгээнд явж буй Приус-20, Соната-7 автомашины цэвэрлэгээ үйлчилгээг
тогтмол хийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж, батлагдсан маршрутын дагуу
албан хаагчдыг тээвэрлэж, замын хуудсыг бөглөн санхүүтэй тооцоо нийлж ажиллав.
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Газрын 3 тээврийн хэрэгслэлийн улирлын тос тосолгоог хийлгэж, 2 тээврийн
хэрэгслэлийг оношлогоог нийт 810,000 төгрөгөөр, Соната-7 автомашинд 318,000
төгрөгийг засвар үйлчилгээг тус тус хийсэн болно.
Актлах хөрөнгийн санал болон Хөшгийн хөндий рүү шилжин нүүхтэй
холбогдуулан ашиглалтын зардлыг тооцож тус тус төв рүү хүргүүлсэн.
Төсвийн хуваарийн 6 дугаар сарын санал, актлах хөрөнгийн санал болон
Хөшгийн хөндий рүү шилжин нүүхтэй холбогдуулан ашиглалтын зардлыг тооцож тус
тус төв рүү хүргүүлсэн.
2.5. Мэдээллийн технологийн чиглэлээр:
Тайлант хугацаанд сүлжээ болон техник хэрэгслийн өдөр тутмын хэвийн
найдвартай ажиллагааг хангаж ажилласан.
Хөшигийн хөндий дэхь шинэ нисэх онгоцны буудал ашиглалтанд орохтой
холбогдуулан интернет сүлжээ болон суурин утас шинээр тавих асуудлаар үүрэн
телефон сүлжээ компаниудаас үнийн судалгаа хийж боломжит компанийг сонгосон.
Шинэ нисэх онгоцны буудал руу явж тоног төхөөрөмж эд хогшилийн бүртгэл хийв.
ГИХГ-аас ажил болгож өгсөн вайбэр болон дискорд програмыг хэрхэн
ашиглах талаар заавалчилгаа видео хийж, дотоод сүлжээний 3, техник хэрэгслийн
6, нийт 9 дуудлага хүлээн авч засварлаж ажиллалаа.
Байгууллагын www.immigration.gov.mn цахим хуудсанд тус газрын 05 дугаар
сарын тайлан, биелэлт болон өргөдөл гомдлын мэдээ, 06 дугаар сарын төлөвлөгөөг
тус тус нэмж байршуулсан.
Гурав. Олон нийттэй харилцах чиглэлээр
Тус газрын мэдээллийн самбар болон байгууллагын цахим хуудсанд 2021 оны
5 дугаар сард хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан, өргөдөл,
гомдлын мэдээ, 2021 оны 6 дугаар сард хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг
байршуулж олон нийтийг мэдээллээр хангаж ажиллалаа.
Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж сурталчилах,
танин мэдүүлэх зорилгоор биечлэн 4, утсаар 8 иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн.
Дөрөв. Бусад
Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр
цахимраар зохион байгуулсан “Чингис хаан” ОУНБ-ын үйл ажиллагааны бэлэн
байдлыг хангах, “Буянт-Ухаа” ОУНБ-ын нислэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг
нүүлгэн шийлжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах ажлын хэсгийн 8 дугаар
хуралд газрын дарга, хяналтын улсын ахлах байцаагч нар оролцсон.
Ээлжийн ахлахууд “Чингис хаан” ОУНБ-ын ерөнхий зохицуулагчийн 10:00
цагийн шуурхай хуралд тогтмол сууж хил хяналтын бусад байгууллагуудтай
мэдээлэл солилцон хамран ажилласан байна.
Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрт өдөр бүр 10:00, 16:00 цагт мэдээ өгч
ажилласан.
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Долоо хоногийн мэдээг Даваа гараг бүр Захиргаа, удирдлагын газрын Боомт
орон нутаг хариуцсан ахлах мэргэжилтэнд хүргүүлж ажилласан болно.
Боомтод ээлжинд гарч буй албан хаагчдыг “Ковид-19” халдварт өвчинөөс
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нэг удаагийн маск, гар ариутгагч, нэг удаагийн
хамгаалалтын хувцас зэргээр тухай бүр хангалт хийж ажиллаж байна.
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