ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019 оны 02 дугаар сарын 25
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Бүтээгдэхүүний нэр

Замын-Үүд сум
Бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлэхийн
тулд хийгдэх ажил

Шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх
түвшин

3
4
Нэг. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр
а/Виз олгохыг хүссэн гадаадын
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын
Гадаадын иргэнд Монгол Улсын виз,
хүсэлтийг хүлээн авч, материалын
визийн зөвшөөрөл, хувийн хэргээр зорчих
Гадаадын иргэний эрх зүйн
бүрдлийг
хангасан
тохиолдолд
урилга, оршин суух зөвшөөрөл, үнэмлэх
байдлын тухай хууль болон
шуурхай шийдвэрлэж ажиллах,
олгох, сунгах, хасах, визийн ангилал
ЗГ-ын 145 дугаар тогтоол
ГИЭЗБТХ тогтоомж зөрчсөн гадаад
өөрчлөх, түр ирэгчийн бүртгэл, хасалт
хэрэгжсэн байна
иргэдийг илрүүлж, зөрчлийг арилган
хийнэ.
түр ирэгчээр бүртгэж хасах
2

Хууль
тогтоомж
зөрчсөн
гадаадын а/Албадан гаргаж буй гадаад
иргэнийг Монгол улсаас албадан гаргах иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж
үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
ажиллана

Монгол Улсад байх, буцах хөрөнгийн эх
үүсвэрийн баталгаагүй, ирсэн зорилгоосоо
өөр төрөл ангиллын визтэй зорчиж буй
гадаадын иргэнийг хилээр нэвтрүүлэхгүй
буцаах арга хэмжээ авч, буцааж буй
үндэслэлийг нарийн тогтоож материал
бүрдүүлэн ажиллах

а/ХУБ ярилцлага хийж буй гадаад
иргэдэд хяналт тавьж, буцаах
үндэслэлийг
тодорхой
тогтоож
ажиллах

1

Хариуцах нэгж,
албан хаагч
5

ХУАБ, ВЗАМ,
ХУБ,
мэргэжилтэн

Гадаадын иргэний эрх зүйн
байдлын тухай хууль болон
ЗГ-ын 339 дүгээр тогтоол
хэрэгжсэн байна

Хяналтын улсын
байцаагч

Ирсэн зорилгоосоо өөр
төрөл ангиллын визтэй
болон хөрөнгийн эх
үүсвэрийн баталгаагүй
гадаад иргэдийн тоо
буурсан байна

ХУБ,
мэргэжилтэн

1
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Зөрчлийн тухай хуульд заасан зөрчил
гаргасан гадаадын иргэдийн зөрчлийг
арилгаж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллана.

3
а/ Зөрчил бүрийг хуулийн хугацаанд
шалгаж,
шалтгаан
нөхцөлийг
тогтоож, дахин гаргуулахгүй байх
арга хэмжээ авсан байна.
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5

Хууль тогтоомж хэрэгжсэн
байна

ХУАБ, ВЗАМ,
ХУБ нар

5

Хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө а/ Гадаадын иргэдэд тавих хяналт
гарган хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөт болон
Хууль тогтоомж хэрэгжсэн
шалгалт сайжирсан байна
төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт зохион
байна
байгуулах
Хоёр. Захиргаа, удирдлага, хүний нөөцийн чиглэлээр
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Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
шуурхай шийдвэрлэх, санал хүсэлт,
өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах
утас хайрцаг/ дэвтэр/ ажиллуулан, түүний
мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлсэн байна.
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Цагдаагийн байгууллагатай хамтран
“Хар тамхи сэтгэцэд нөлөөт бодис,
түүний хор уршиг, улсын хилээр хууль а/ Сургалтанд албан хаагчдыг бүрэн
бусаар
нэвтрүүлэхээс
урьдчилан хамруулах
сэргийлэх” чиглэлээр сургалт зохион
байгуулах

а/Иргэн ААН, албан хаагчдаас
ирүүлсэн өргөдөл,гомдол, хүсэлтийг
хүлээн авч, бүртгэн удирдлагад
танилцуулж,
холбогдох
албан
хаагчид шилжүүлэх
б/Өргөдөл гомдлын дэвтэрт бүртгэн
карт хөтлөх

2

Өргөдөл гомдол хуулийн
хугацаанд шуурхай
шийдвэрлэгдэж, сарын
мэдээг төв газарт
хүргүүлсэн байна

Хар
тамхи
сэтгэцэд
нөлөөт бодис, түүний хор
уршиг, улсын хилээр
хууль
бусаар
нэвтрүүлэхээс урьдчилан
сэргийлэх талаар албан
хаагчид зохих мэдлэг авсан
байна.

ХУАБ, ВЗАМ

Захиргааны
мэргэжилтэн

Захиргааны
мэргэжилтэн

1
8

2
Теннисийн тэмцээн зохион байгуулах

3
а) Газрын албан хаагчдыг бүрэн
хамруулах

4
Албан хаагчдын чөлөөт
цагийг зөв зохистой
өнгөрүүлэх

5
Захиргааны
мэргэжилтэн

Гурав.Санхүүгийн чиглэлээр
9

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хангах

а/ Дансны хуулгын дагуу анхан
шатны бүрдлийг ханган ажиллаж
сайтад байршлуулах
а/ Хяналтын улсын байцаагч,
мэргэжилтэн
нь
тэмдэгтийн
хураамжийн орлого, хүү торгуулийн
орлогыг тухай бүр орон нутгийн
дансанд
төвлөрүүлж
тайланг
бэлтгэх
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Тэмдэгтийн хураамжийн орлого, хүү
торгуулийн орлого, визийн хуудасны
орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлнэ.

11

Төвлөрүүлэн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,
а/ Төсвийн мэдээ тайлан хоцроогүй
тайлан нэгтгэн, статистик болон бусад
байна
мэдээ тайланг гаргаж төвд хүргүүлэх

12

Дөрөв.Бусад
а/ 2019 онд хамтран ажиллах
төлөвлөгөө, журам батлах

Хилийн 0168-р ангиас зохион байгуулж буй
боомтын зөвлөлийн хуралд оролцох

3

Ил тод байдлыг хангасан
байх
Хууль, эрх зүйн актын
хүрээнд тэмдэгтийн
хураамжийн орлого, хүү
торгуулийн орлого, визийн
хуудасны орлогыг орон
нутгийн төсөвт төвлөрүүлэн
гүйлгээ хийж, сар бүр үнэт
цаасны тайлан нэгтгэгдсэн
байна.
Хууль, тогтоомж, дүрэм
журмын дагуу 2019 оны
батлагдсан төсөвт багтаан
санхүүгийн үйлчилгээ
үзүүлсэн байна.
Хамтран ажиллах журам,
төлөвлөгөө хэрэгжсэн
байна.

Ахлах нягтлан
бодогч
Б.Болормаа

Ахлах нягтлан
бодогч
Б.Болормаа

Ахлах нягтлан
бодогч
Б.Болормаа
ХУАБ, ВЗАМ

