ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
/2019.04.26 - 2019.05.25/
2019 оны 05 дугаар сарын 25
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Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
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Гадаадын
иргэнд
Монгол
Улсын виз, визийн зөвшөөрөл,
хувийн хэргээр зорчих урилга,
оршин
суух
зөвшөөрөл,
үнэмлэх олгох, сунгах, хасах,
визийн ангилал өөрчлөх, түр
ирэгчийн бүртгэл, хасалт хийх
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Үндсэн
үйл
ажиллаг
ааны
чиглэлэ
эр

Хууль
тогтоомж
зөрчсөн
гадаадын иргэнийг Монгол
улсаас албадан гаргах үйл
ажиллагааг зохион байгуулах

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

Замын-Үүд сум

Шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх
түвшин

Хариуцах албан
хаагч

Биелэлт

Хувь
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Виз хүссэн гадаадын иргэн,
аж ахуйн нэгж байгууллагын
хүсэлтийг
хүлээн
авч,
материалын
бүрдлийг
хангаж шуурхай шийдвэрлэж
ажиллах, ГИЭЗБТХ тогтоомж
зөрчсөн гадаад иргэдийг
илрүүлж, зөрчлийг арилгах,
түр ирэгчийг бүртгэх, бүртгэж
хассан байна
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Хяналтын улсын
ахлах байцаагч,
Виз
зөвшөөрлийн
ахлах
мэргэжилтэн,
Хяналтын улсын
байцаагч,
мэргэжилтэн

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын
тухай хууль болон Засгийн газрын 2018
оны 145 дугаар тогтоолыг тус тус
үндэслэн виз хүссэн 3 орны 67 иргэнд
зохих ангиллын визийг олгож, визийн
хураамж болох 2,284,000.00 төгрөгийг
Төрийн сангийн дансанд нь төвлөрүүлэн
ажилласан
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Төв болон газраас албадан
гаргаж буй гадаад иргэдийн
хөдөлгөөнд хяналт тавьж
ажилласан байна

Монгол
улсын хилээр
нэвтэрч
буй
гадаадын
иргэдтэй ярилцлага хийж
буцаах үндэслэлийг нарийн
тогтоож ажилласан байна

Хяналтын улсын
ахлах байцаагч,
Виз
зөвшөөрлийн
ахлах
мэргэжилтэн,
Хяналтын улсын
байцаагч,
мэргэжилтэн
Хяналтын улсын
ахлах байцаагч,
Виз
зөвшөөрлийн
ахлах
мэргэжилтэн,
Хяналтын улсын
байцаагч,
мэргэжилтэн

Монгол Улсад хууль бусаар хөдөлмөр
эрхэлсэн
БНХАУ-ын
3
иргэнийг
ГИЭЗБТх-ийн 37.1.7, Зөрчлийн тухай
хуулийн 16.2-1.4-д зааснаар торгуулийн
арга хэмжээ авч албадан гаргасан.

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын
тухай хуулийн 22.1.6-д заасны дагуу
Монгол Улсад байх болон буцаж явах
хөрөнгийн эх үүсвэрийн баталгаагүй
БНХАУ-ын 62 иргэнийг улсын хилээр
нэвтрүүлэлгүй буцаан ажилласан.
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Зөрчлийн тухай хуульд заасан
зөрчил гаргасан гадаадын
иргэдийн зөрчлийг арилгаж,
зөвлөгөө
мэдээлэл
өгч
ажиллах

Хяналт шалгалтын нэгдсэн
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж,
төлөвлөгөөт
болон
төлөвлөгөөт
бус хяналт
шалгалт зохион байгуулах
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Зөрчил
бүрийг
хуулийн
хугацаанд шалгаж, шалтгаан
нөхцөлийг тогтоож, дахин
гаргуулахгүй
байх
арга
хэмжээ авсан байна

Хяналтын улсын
ахлах байцаагч,
Виз
зөвшөөрлийн
ахлах
мэргэжилтэн,
Хяналтын улсын
байцаагч

Гадаадын иргэдэд тавих
хяналт шалгалт сайжирсан
байна

Хяналтын улсын
ахлах байцаагч,
Виз
зөвшөөрлийн
ахлах
мэргэжилтэн,
Хяналтын улсын
байцаагч
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Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын
тухай хууль болон холбогдох бусад
хууль тогтоомжийг зөрчсөн БНХАУ-ын 8
иргэнд 880,000.00 төгрөг, уригч 3
байгууллагын 4 иргэнд 320,000.00
төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч,
зөрчлийг арилган, зөвлөгөө мэдээлэл өгч
ажилласан.

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын
Дорноговь аймаг дахь газрын даргын
2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн
ДГ-2019/05 дугаар удирдамжийн дагуу
Хяналтын
Улсын
ахлах
байцаагч
Б.Баярхүү, хяналтын улсын байцаагч
Б.Сүлд-Очир, мэргэжилтэн П.Гантулга,
мэргэжилтэн
Г.Төрболд
нарын
бүрэлдэхүүнтэйгээр 05 дугаар сарын 14,
15-ны өдрүүдэд Дорноговь аймгийн
Даланжаргалан, Айраг сум, Говьсүмбэр
аймгийн Баян тал, Сүмбэр, Шивээговь
сумын нутаг дэвсэрт үйл ажиллагаа
явуулж
байгаа
аж
ахуйн
нэгж
байгууллага, тэдгээрт ажиллаж байгаа
гадаадын иргэдийн бичиг баримтанд
төлөвлөгөөт
хяналт,
шалгалтыг
явуулсан. Шалгалтаар нийт 17 аж ахуйн
нэгж
байгууллагын
102
иргэн
хамрагдсан.
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Захирга
а,
удирдл
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хүний
нөөций
н
чиглэлэ
эр
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Санхүүг
ийн
чиглэлэ
эр
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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 байх

Иргэн ААН, албан хаагчдаас
ирүүлсэн
өргөдөл,гомдол,
хүсэлтийг
хүлээн
авч,
бүртгэн
удирдлагад
танилцуулж,
холбогдох
албан хаагчид шилжүүлэх
Өргөдөл гомдлын дэвтэрт
бүртгэн карт хөтлөсөн байна

“Мансууруулах эм, сэтггэцэд
нөлөөлт бодистой холбоотой
гэмт хэргийн өнөөгийн нөхцөл
байдал цаашдын хандлага”
сэдвээр
сургалт
зохион
байгуулах

Шилэн дансны тухай хуулийн
хэрэгжилтийг хангах

Сургалтанд албан хаагчдыг
бүрэн хамруулна

Дансны хуулгын дагуу анхан
шатны
бүрдлийг
ханган
ажиллаж
сайтад
байршлуулсан байна
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Захиргааны
ахлах
мэргэжилтэн
Б.Энхчимэг

Захиргааны
ахлах
мэргэжилтэн
Б.Энхчимэг

Ахлах нягтлан
бодогч
Б.Болормаа
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Албан хаагчдаас чөлөө хүссэн 5 өргөдөл
ажилд орох хүсэлт гаргасан /хүүхэд
асрах чөлөөтэй байсан/ 1 өргөдлийг тус
тус хүлээн авч, ажилд орох өргөдлийг
төвд хүргүүлэн шийдэрлүүлж бусад
өргөдлийг
хуулийн
хугацаанд
шийдвэрлэн ажиллаа.

Замын-Үүд сумын цагдаагийн хэлтэстэй
хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны
өдөр “Мансууруулах эм, сэтггэцэд
нөлөөлт бодистой холбоотой гэмт
хэргийн
өнөөгийн
нөхцөл
байдал
цаашдын хандлага” сэдвээр сургалт
зохион байгуулж сургалтанд нийт 15
албан хаагч хамрагдсан.

“Шилэн
дансны
тухай
хууль”-ийн
хэрэгжилтийг ханган ажилласан Үүнд:
Тухай бүрт нь оруулах мэдээлэл-8, Сар
бүр оруулах мэдээлэл-3 нийт 11
мэдээллийг хуулийн хугацаанд шилэн
дансны сайтад шивж байршуулсан.
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Тэмдэгтийн
хураамжийн
орлого, хүү торгуулийн орлого,
визийн хуудасны орлогыг орон
нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх

Хяналтын улсын байцаагч,
мэргэжилтэн нь тэмдэгтийн
хураамжийн
орлого,
хүү
торгуулийн орлогыг тухай
бүр орон нутгийн дансанд
төвлөрүүлж
тайланг
бэлтгэсэн байна

Ахлах нягтлан
бодогч
Б.Болормаа

Төсвийн
мэдээ
хоцроогүй байна

Ахлах нягтлан
бодогч
Б.Болормаа

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,
тайлан
нэгтгэн,
статистик
болон бусад мэдээ тайланг
гаргаж төвд хүргүүлэх

тайлан

6
2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
байдлаар Төв
газраас тэмдэгтийн
хураамжийн орлого 98,555,400.00 төгрөг,
хүү торгуулийн орлого 20,000.00 төгрөг
Дорноговь
аймаг
дахь
газраас
тэмдэгтийн
хураамжийн
орлого
8,976,000.00 төгрөг, хүү торгуулийн
орлого 1,180,000.00 төгрөг Замын-Үүд
сумын
Төрийн
сангийн
дансанд
төвлөрүүлсэн. Төв газрын дансанд 04
дүгээр сарын 30-ний өдрийн байдлаар
визийн
хуудасны
үнэ
735,800.00
төгрөгийг шилжүүлсэн байна.
2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс
2019 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр
хүртэлх хугацаанд нийт 41,414,300.00
төгрөгийн санхүүжилт авч, зарлага
33,492,890.78
төгрөгийг
Замын-Үүд
төрийн
сангаар
хянуулан
гүйлгээг
хийсэн. Үүнд:

Цалин хөлс болон нэмэгдэл
урамшил- 24,967,481.88 төгрөг

Нийгмийн даатгалын шимтгэл2,382,842.18 төгрөг

Байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол зардал- 323,974.00 төгрөг

Тээвэр
шатахууны
зардал1,580,000.00 төгрөг

Хангамж, бараа материалын
зардал-1,081,692.72 төгрөг

Урсгал
засварын
зардал162,900.00 төгрөг

Бусдаар
гүйцэтгүүлсэн
ажил
үйлчилгээний
төлбөр
хураамжийн
зардал-2,000,000.00
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Бусад
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Тус газрын албаны байрны
барилгын дээврийн хучилт
болон бусад засвар үйлчилгээ
хийх
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Орон нутийн
төсвийн
санхүүжилтээр хийсэн байна

Нярав
Х.Цэвэлмаа

6
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын
28,747,925.00 төгрөгийн санхүүжилтээр
“Дорноговь аймаг дахь газрын албан
конторын дээвэр засвар”-ын ажлыг
Улаанбаатар хотын “Хос шугам” ХХК
ажил гүйцэтгэхээр шалгарч, сумын Засаг
даргын
Тамгын
газрын
дарга
Б.Батдуламтай ХО-А/21/2018 дугаартай
ажлын гэрээг байгуулсан. Уг гүйцэтгэгч
байгууллага нь 2019 оны 05 дугаар
сарын 08-ны өдөр зураг төсвийн дагуу
дээвэрт цементэн тэгшилгээ, мембран,
хайрган дээвэр зэрэг хучилтын ажил,
барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд
ус зайлуулах хоолойг шинээр хийж
гүйцэтгэн, 2019 оны 05 дугаар сарын 17ны өдөр ажлыг бүрэн хийж дуусгасан.
Сумын
ЗДТГ-аас
гүйцэтгэгч
байгууллагаас
гүйцэтгэлийн
тайлан
мэдээг хүлээн авч, ажил хүлээлцэх
комиссыг зохион байгуулж, 2019 оны 05
дугаар сарын 31-ны дотор ажлыг
хүлээлгэн өгөхөөр болсон. ГИХГ-ын
санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын
ахлах
мэргэжилтэн
Г.Мөнхзаяа,
Дорноговь аймаг дахь газрын сантехникч
М.Лутбаяр нар гүйцэтгэлийн хяналтыг
хийж ажилласан.
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