АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

Д/
д
1

Хэлтэс,
тасгийн
нэр
Төрийн
захиргааны
удирдлагын
хэлтэс

Үйлчилгээний нэр
төрөл
Төрийн
албаны
мэргэшлийн шалгалт

Төрийн
хаагчдын
нийгмийн
хангуулах

албан
сургалт
баталгааг

Төрийн
жинхэнэ
албанд анх удаа орох
иргэний
нөөц
бүрдүүлэх,
төрийн
жинхэнэ
албан
тушаалын
ажлын
байрны сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх
Төрийн
албан
хаагчдын тоо бүртгэл,
хувийн хэргийн бүрдэл
хөтлөх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээнд
Хариуцах
баримтлах эрх зүйн
албан
акт
тушаалтан
-Төрийн албан хаагчийн анкет -Төрийн албаны тухай Хүний нөөцийн
/маягт№01/
хууль 2002.06.28
ахлах
-Боловсролын
түвшинг - ТАЗ-ийн 2013 оны 14- мэргэжилтэн
тодорхойлсон
баримт
бичиг, р тогтоол
Х.Нурханат
баталгаажуулсан хуулбар
-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар, 4*6
хэмжээний 4 хувьзураг
-Ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт
/Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн
дэвтэр/-ийн эх хувь, хуулбар
-Төрийн албан хаагчийн хувийн Монгол Улсын Засгийн Хүний нөөцийн
өргөдөл
газрын 1999 оны 96,
ахлах
2014
оны
405
р мэргэжилтэн
тогтоол, ЗГ-ын 2015- Х.Нурханат
08-17-ны өдрийн 338-р
тогтоол
-Төрийн албан хаагчийн анкет
ТАЗ-ийн 2009 оны 99-р Хүний нөөцийн
-Тухайн
албан
тушаалд тогтоол
ахлах
ажиллахыг хүссэн өргөдөл
мэргэжилтэн
-Боловсролын диплом түүний
Х.Нурханат
баталгаажуулсан хуулбар
-Иргэний үнэмлэх
-4 хувьцээж зураг
-Ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт
-Төрийн албаны нөөцөд бүртгэх
тухай тогтоолын хувь
-Албан тушаал/ажлын байр/-ын Төрийн
албаны Хүний нөөцийн
баталгаажсан тодорхойлолт
зөвлөлийн 2004 оны
ахлах
-Төрийн албан хаагчийн анкет 4*6 17, 2009 оны 47, 63 мэргэжилтэн
зураг/2
дугаар тогтоол
Х.Нурханат
-Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
-3 үеийн намтар
-Боловсролын
дипломын
хуулбар//нотариат/

Утас, цахим хаяг
Цахим хаяг:
nurkhanat@yahoo.
com
Утас: 70422982

Цахим хаяг:
nurkhanat@yahoo.
com
Утас: 70422982
Цахим хаяг:
nurkhanat@yahoo.
com
Утас: 70422982

Цахим хаяг:
nurkhanat@yahoo.
com
Утас: 70422982

-Ажилд томилсон шийдвэр
-Байгууллагын тодорхойлолт
-ажилд авсан тушаал
-Бүтээлийн жагсаалт
- нэмэгдэл хуудас/Маягт-2/
-Шагналуудын
гэрчилгээний
хуулбар
-Ажил хүлээж авсан протокол
-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
- Хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн
бусад материал/ ял шийтгэлгүй
эсэх талаарх тодорхойлолт/
-албан хаагчийн танилцуулга
-Албан тушаалын карт
Хөрөнгө
орлогын Мэдүүлэг гаргагчийн бичиг болон Нийтийн
албанд Хүний нөөцийн
Цахим хаяг:
мэдүүлэг,
ашиг цахим мэдээлэл
нийтийн болон хувийн
ахлах
nurkhanat@yahoo.
сонирхлын
зөрчлийн
ашиг
сонирхлыг мэргэжилтэн
com
бүртгэл,
мэдээллийн
зохицуулах,
ашиг Х.Нурханат
үйлчилгээ
сонирхлын
зөрчлөөс
Утас: 70422982
урьдчилан сэргийлэх
тухай хууль
- Авилгын эсрэг хууль
Төрийн
болон -Төрийн дээд одон медальд өргөн Монгол Улсын цол Дотоод ажил
Цахим хаяг:
салбарын
шагналын мэдүүлсэн анкет
хүртээх одон медалиар
хариуцсан
Kukam48@yahoo.
санал
хүсэлт -Байгууллагын дарга, сумын Засаг шагнах журам 2009 он
мэргэжилтэн
com
тодорхойлолт
даргын албан хүсэлт
-Ерөнхийлөгчийн 1999
М.Нуржол
уламжлах
-Ажил байдлын тодорхойлолт
оны 71-р зарлиг
-Хамт олны хурлын тэмдэглэл
-Сумын ИТХ-ын тогтоол
Утас:70427057
-ИТХ-ын тэмдэглэл
-Холбогдох дээд байгууллагын
дүгнэлт, санал
-авсан шагналын /төрийн болон
яамны/ үнэмлэхийн хуулбар
-хоѐр
шагналын
хоорондын
хугацаа 5 жил болоогүй байх
Төрийн
албаны -Шагнуулахаар өргөн мэдүүлсэн ТАЗ-ийн 2013 оны 71-р Хүний нөөцийн
Цахим хаяг:
тэргүүний ажилтан цол анкет
тогтоол
ахлах
nurkhanat@yahoo.
тэмдэг олгуулах
мэргэжилтэн
com
-Тодорхойлолт

Х.Нурханат

-Хамт олны хурлын тэмдэглэл
-Төрийн
албаны
зөвлөлийн
салбар
зөвлөлд
хандсан
байгууллагын даргын хүсэлт
Аймгийн хөдөлмөрийн -Шагнуулахаар өргөн мэдүүлсэн
аварга, шилдэг сум, анкет
байгууллага
-Тодорхойлолт
шалгаруулах
-Хамт олны хурлын тэмдэглэл
-Байгууллагын дарга, сумын Засаг
даргын албан хүсэлт
Албан
паспорт -Албан тушаалтныг томилсон
олгуулах
буюу сонгосон төрийн эрх бүхий
байгууллагын
шийдвэрийн
баталгаажсан
хуулбар
-Паспорт
мэдүүлэх
хуудас
-Иргэний
үнэмлэхийн
баталгаажсан
хуулбар;
-Ажлын
газрын
үнэмлэхийн
баталгаажсан
хуулбар;
-3.5х4.5 см-ийн хэмжээний цээж
зураг
гурван
хувь
(цагаан
дэвсгэртэй);
-Паспортын
үнэ,
бичилтийн
төлбөр төлсөн баримт;
Албан
паспортын -Дипломат,
албан
паспортын
хугацаа сунгуулахаар хугацааг сунгуулахыг үссэн тухайн
уламжлах
паспорт сунгалтын хуудас

Утас: 70422982

- ЗГ-ын 1997 оны 54-р Дотоод ажил
Цахим хаяг:
тогтоол
хариуцсан
nurkhanat@yahoo.
Аймгийн
ИТХ-ын мэргэжилтэн
com
Тэргүүлэгчдийн 2013
М.Нуржол
оны 70-р тогтоол
Утас: 70422982

Цахим хаяг:
mantai_kh@yahoo
.com
Засгийн газрын 2013
оны 320-р тогтоол

-Паспорт
сунгалтын
хураамж
төлсөн баримт
Аймгийн ИТХ, Засаг Бүрдүүлэх материал шаардахгүй - Төрийн захиргаа,
дарга,
нутгийн
удирдлагын хэлтэс
захиргааны
Хяналт-шинжилгээ,
байгууллагын бодлого,
үнэлгээний тасаг
шийдвэр,
үйл
ажиллагааны
мэдээллээр
иргэд,
олон нийтэд үйлчлэх
үйлчилгээ

ТЗУХ-ийн дарга Утас: 70422944
Х.Мантай

Цахим хаяг:

Санал,
өргөдөл, Амаар болон бичгээр гаргасан ЗГ-ын 2005 оны 67-р Өргөдөл гомдол
гомдол хүлээн авах
байх
тогтоол
хариуцсан
Ямар
байгууллага,
албан
ажлын хэсэг
тушаалтанд
хандсан
тухай
Х.Мереке
мэдээлэл
- Ямар асуудлыг шийдвэрлүүлэх
Н.Айжан
тухай мэдээлэл
- Иргэний овог нэр
- Иргэний оршин суугаа хаяг
- Иргэнтэй холбоо барих утасны
дугаар
- Гарын үсэг, нэмэлт материал,
бусад шаардлагатай зүйлс
- Аймгийн цахим хуудасны санал
хүсэлт хүлээн авах маягтыг
бөглөж илгээх
- Аймгийн ЗДТГ-т биечлэн ирэх
хэлбэрээр
санал
хүсэлтээ
ирүүлнэ.
Нэг цэгийн үйлчилгээ
Тухайн үйлчилгээтэй холбогдох
К.Саулеш
бүрдүүлбэр
-Хэвлэл,
ном, -Амаар болон бичгээр хүсэлтээ
Хэвлэл
мэдээллээр хангах
илэрхийлсэн байх
мэдээлэл
-Хэлэлцүүлэг
зохион
хариуцсан
байгуулах
мэргэжилтэн
-Санал
асуулга
Ө.Нурболат
явуулах, шууд утас
ажлуулах
Засаг даргын
-Телевизийн
шууд
туслах, Цахим
нэвтрүүлэг явуулах
засаг хариуцсан
мэргэжилтэн
Х.Өмирбек
Аймгийн
мэдээллийг Мэдээ, мэдээлэл
Засаг даргын
цахим
хуудсанд
туслах, Цахим
байрлуулах
засаг хариуцсан
мэргэжилтэн
Х.Өмирбек

134242 тусгай
дугаарт мессеж
илгээх
70424042 дугаарт
ажлын цагаар
залгаж ярих

Цахим хаяг:
Kh.umurbek@yah
oo.com
Утас: 70423375

Цахим хаяг:
Kh.umurbek@yah
oo.com
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Хэлтэс,
тасгийн нэр

Үйлчилгээний нэр
төрөл

Нийгмийн
хөгжлийн
хэлтэс

Спортын
онцгой
амжилт
гаргасан
тамирчдад
аймгийн
Засаг даргын нэрэмжит
урамшуулал олгох
Ажилгүйдлийг
бууруулах зорилгоор
“Шилдэг
ажил
олгогчийг шалгаруулах
уралдаан “ зарлаж ,
дүгнэх .
Боловсролын
сургалтын байгууллага
байгуулахад
тусгай
зөвшөөрөл олгох

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээнд
Хариуцах
Утас, цахим хаяг
баримтлах эрх зүйн
албан
акт
тушаалтан
-Уралдаан, тэмцээний
шагнал ЗД-ын 2001 оны 319 Эрүүл мэндийн Цахим
өргөмжлөл, гэрчилгээний эх хувь
тоот захирамж
бодлого
хаяг:amalkhan_k
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
хариуцсан
@yahoo.com
-Амжилт
гаргасан
тухай
мэргэжилтэн
Утас: 70422971
тодорхойлолт
К.Амалхан
-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт Уралдааны болзол
Хөдөлмөрийн
-Холбогдох тоон судалгаа
хэлтсийн дарга
-НИЙГМИЙН
ДААТГАЛЫН
ХЭЛТСИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
-Ажилгүйиргэдийн судалгаа
Сургалтын байгууллага байгуулах ЗЗНДНТУтухай
Боловсролын
тухай эрх бүхий байгууллагын хуулийн 29,1,5-ын “в” бодлого
шийдвэр, өргөдөл, дүрэм үүсгэн МУБоловсролын тухай хариуцсан
байгуулах тухай гэрээ
хуулийн
30,1,3 мэргэжилтэн
-Боловсролын
сургалтын заалтыг үндэслэн
Р.Авижат
байгууллага байгуулах үндэслэл,
тооцоо бүхий танилцуулга
-Сургалтын төлөвлөгөө
Багшлах
боловсон
хүчний
хангамж, бүрэлдэхүүн, боловсролын
түвшин, зэрэг, цолын судалгаа
-Сургалт
явуулах
сургалтын
хэрэглэгдэхүүний баталгаа
-Санхүүгийн эх үүсвэр, хүчин чадал,
түүний баталгаа
-Үүсгэн байгуулагчаас сургалтын
байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх
хөрөнгө
-Байгууллагын эзэмшил газрын
зөвшөөрөл

Утас: 70422971

Эрүүл
мэндийн
байгууллагад
мэргэжлийн
үйл
ажиллагаа
явуулах
тусгай
зөвшөөрөл
олгох
Эх хүүхдийн эрүүл
мэндийг дэмжих сан

Эрүүл
мэндийг
дэмжигч
байгууллага,эрүүл
мэндээ дээдлэгч өрх,
иргэн
шалгаруулах
журам

-Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр- Аж
ахуйн
үйл Эрүүл мэндийн Цахим
хаяг:
байгууллагын дүрэм
ажиллагааны
тусгай бодлого
amalkhan_k@yah
-Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн
тухай хариуцсан
oo.com
зөвшөөрөл
хууль, Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Утас: 70422971
-Санхүү эдийн засаг, хүний нөөц, тухай хууль, Эрүүл К.Амалхан
оношлогоо,
эмчилгээний
болон мэндийн
яамны
холбогдох бусад баталгаа
сайдын тушаал 2013
143 тоот тушаал
-Эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр Засаг
даргын Эрүүл мэндийн Цахим
хаяг:
-Өвчтөн илгээх 13А маягт
2014.05.02-ны
А/247 бодлого
amalkhan_k@yah
-Хорооны
Засаг
даргын тоот захирамж Үйл хариуцсан
oo.com
тодорхойлолт /ядуу, эмзэг бүлгийн ажиллагааны чиглэл, мэргэжилтэн
Утас: 70422971
өрх мөн болохыг тодорхойлсон журам батлах тухай
К.Амалхан
байх/
-Өвчтөний
иргэний
үнэмлэхийн
хуулбар
-онгоцны билетийн хуулбар
Болзол ЗАРЛАНА
ЗЗНДНТУтухай
Боловсрлын
Утас: 70422971
хуулийн 29,1,5-ын “в” бодлого
МУБоловсролын тухай хариуцсан
хуулийн
30,1,3 мэргэжилтэн
заалтыг үндэслэн
Р.Авижат

Эрүүл
мэндийг Болзол ЗАРЛАНА
дэмжигч
байгууллага,эрүүл
мэндээ дээдлэгч өрх,
иргэн
шалгаруулах
журам

ЗЗНДНТУтухай
Боловсрлын
хуулийн 29,1,5-ын “в” бодлого
МУБоловсролын тухай хариуцсан
хуулийн
30,1,3 мэргэжилтэн
заалтыг үндэслэн
Р.Авижат

Утас: 70422971
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Хэлтэс,
тасгийн нэр

Хөгжлийн
бодлогын
хэлтэс

Газар
олголт - гэр бүлийн гишүүн бүрийн овог, эцэг Газрын тухай хууль
/эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх/ /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн
дугаар
- оршин суугаа газрын хаяг, утасны
дугаар, өмчилж авах газрын засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн харьяалал
- өмчилж авах зориулалт, хэмжээ
- гэр бүлийн хэрэгцээний болон аж
ахуйн зориулалтаар өмчилж авах
газрыг иргэд дундаа хэсгээр буюу
хамтран өмчлөх бол энэ тухай хүсэлт
- өргөдөлд өргөдөл гаргасан он, сар,
өдрийг бичиж 18 нас хүрсэн гэр бүлийн
гишүүн бүр гарын үсэг зурсан байна.
-бусад шаардлагатай бичиг баримтыг
хавсаргана.
Түгээмэл
тархацтай - Өргөдөл гаргагчийн албан ѐсны Түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалын тодорхойлолт /маягт Т-2/
ашигт малтмалын тухай
хайгуулын
тусгай - Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хууль
зөвшөөрөл
хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн
гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар
баталгаажуулсан/
- өргөдөл гаргагчийн талбайн булангийн
цэгүүдийн солбицол, байршил, хилийг
харуулсан зураг /2%/
- Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт /
төлбөрийн баримтын эх хувь/
- Хайгуулын ажил эрхлэх мэргэжлийн
боловсон хүчнээр хангагдсан талаарх
албан ѐсны мэдээлэл
- Монгол улсад татвар төлөгч болох
тухай нотолгоо /харьяа татварын
албанаас/

ХБХ-ийн
мэргэжилтэн
Т.Ариунцэцэг

Цахим хаяг:
aruinaa_ulgii@yaho
o.com
Утас:70422563

ХБХ-ийн
мэргэжилтэн
Т.Ариунцэцэг

Цахим хаяг:
aruinaa_ulgii@yaho
o.com
Утас:70422563

Түгээмэл
ашигт
хайгуулын
зөвшөөрөл

тархацтай - Өргөдөл гаргагчийн албан ѐсны Түгээмэл
тархацтай
малтмалын тодорхойлолт /маягт Т-2/
ашигт малтмалын тухай
тусгай - Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хууль
хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн
гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар
баталгаажуулсан/
- өргөдөл гаргагчийн талбайн булангийн
цэгүүдийн солбицол, байршил, хилийг
харуулсан зураг /2%/
- Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт /
төлбөрийн баримтын эх хувь/
- Хайгуулын ажил эрхлэх мэргэжлийн
боловсон хүчнээр хангагдсан талаарх
албан ѐсны мэдээлэл
- Монгол улсад татвар төлөгч болох
тухай нотолгоо /харьяа татварын
албанаас/

ХБХ-ийн
мэргэжилтэн
Т.Ариунцэцэг

Цахим хаяг:
aruinaa_ulgii@yaho
o.com
Утас:70422563

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
Д/д

Хэлтэс,
тасгийн нэр

Хууль зүйн
хэлтэс

Архи согтууруулах ундаа
худалдах түүгээр үйлчлэх
тусгай зөвшөөрөл олгох,
сунгалт хийх

Эрхзүйн
сурталчилгаа
байгуулах

-Сумын Засаг даргын санал
-Архидан
согтуурахтай ХЗХ-ийн ахлах
-Тохирлын гэрчилгээ
тэмцэх тухай хууль
мэргэжилтэн
-Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлт Аж
ахуйн
үйл
Ө.Хуралай
-Татварын тодорхойлолт
ажиллагааны
тусгай
-Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
зөвшөөрлийн тухай хууль
-батлан даагчийн гаргасан баталгаа
аймгийн
ИТХ-ын
-Технологийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн Тэргүүлэгчдийн
үйлчилгээний байртай байх
хуралдааны 2011 оны 87
-Татварын болон зээлийн өргүй тухай тоот тогтоол
тодорхойлолт
сургалт, Санал хүсэлт захиалга илэрхийлсэн - Төрийн албаны тухай ХЗХ-ийн ахлах
зохион албан бичиг, захидал өргөдөл, хүсэлт хууль
мэргэжилтэн
- Хөдөлмөрийн тухай
Ө.Хуралай
хууль
- Ард нийтийн санал
асуулгын тухай хууль
- ТАХ-ийн ѐс зүйн дүрэм
- Авилгын эсрэг хууль

Цахим хаяг:
begim_jan@yahoo.c
om
Утас: 70422619

Цахим хаяг:
begim_jan@yahoo.c
om
Утас: 70422619

Хууль эрх зүйн лавлагаа, -Амаар
болон
мэдээллээр хангах
илэрхийлсэн байх

бичгээр

хүсэлтээ

ХЗХ-ийн
мэргэжилтэн
К.Назерке

Төлбөрийн
чадваргүй -Хүсэлт гаргасан өргөдөл
Төлбөрийн
чадваргүй ХЗХ-ийн ахлах
иргэдэд
эрх
зүйн -Ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой яллагдагчид
үзүүлэх мэргэжилтэн
туслалцаа үзүүлэх
болох тухай багийн Засаг даргын хууль зүйн туслалцааны
Ө.Хуралай
тодорхойлолт
тухай хууль
-Иргэний үнэмлэх
Нийгмийн
халамжийн
ХЗХ-ийн
тухай хууль
мэргэжилтэн
К.Назерке
Төрийн
архивын -Хүсэлтээ
илэрхийлсэн
холбогдох Архивын тухай хууль
Архивын тасаг
лавлагаа,
мэдээлэл баримт бичиг
үйлчилгээ
-Иргэний үнэмлэх

Цахим хаяг:
begim_jan@yahoo.c
om
nazerke675@gmail.
com
Утас: 70422619
Цахим хаяг:
nazerke675@gmail.
com
Утас: 70422619

704722717

Хүний эрхтэй холбогдсон Амаар
болон
бичгээр
мэдээлэл,
арга
зүйн илэрхийлсэн байх
үйлчилгээ

хүсэлтээ МУ-ын Хүний эрхийн ХЗХ-ийн ахлах
Цахим хаяг:
үндэсний комиссын тухай мэргэжилтэн
begim_jan@yahoo.c
хууль
Ө.Хуралай
om
Гэр бүлийн тухай хууль
Утас: 70422619
Хүний эрхтэй холбогдсон Амаар
болон
бичгээр
хүсэлтээ МУ-ын Хүний эрхийн ХЗХ-ийн ахлах
Цахим хаяг:
мэдээлэл,
арга
зүйн илэрхийлсэн байх
үндэсний комиссын тухай мэргэжилтэн
begim_jan@yahoo.c
үйлчилгээ
хууль
Ө.Хуралай
om
Гэр бүлийн тухай хууль
Утас: 70422619
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
Д/д

Хэлтэс,
тасгийн нэр

Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэс

Аж
ахуйн
нэгж -Аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн Нягтлан
бодох
байгууллагуудын
бүртгэлийн
тухай
хууль
тайлан
санхүүгийн тайлан хянан
2001.12.13
-Сумын
төсөвт
байгууллагын Төсвийн
баталгаажуулах
тухай
хууль
тайлангийн
нэгтгэл
үйлчилгээ
2011.12.23
-Шууд
харьцдаг
төсөвт
байгууллагуудын санхүүгийн тайлан
Санхүү,
бүртгэлийн Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн сургалт, Нягтлан
бодох
ажилтнуудын
мэдлэг, шалгалтад хамрагдахад шаардагдах бүртгэлийн Олон улсын
чадвар,
мэргэшлийг бичиг баримтууд
стандарт
дээшлүүлэх онол арга
- Сангийн сайдын 2014
зүйн үйлчилгээ
оны 201, 242 дугаар
тушаал
Нягтлан
бодох
бүртгэлийн тухай хууль

Б.Гүлшат

Цахим
хаяг:b.gulshat@yah
oo.com

Р.Хуатхан
Утас: 70423328
Б.Гүлшат

Цахим
хаяг:b.gulshat@yah
oo.com
Утас: 70423328

2001 он

Төрийн
үйлчилгээ

сангийн -Төсөвт
байгууллагаас
төлбөрийн - Сангийн сайдын 2015
хүсэлт, бэлэн мөнгөний хүсэлт, үндсэн оны 24 дүгээр тушаалаар
баримтын хамт
баталсан
“Төрийн
- нэмэлт дансны гүйлгээ, албан тоот, сангийн үйл ажиллагааны
үндсэн баримт бичиг
журам”
- Зардлын бүлэг хоорондын шилжүүлэг - Сангийн сайдын 2013
албан тоот
оны 73-р тушаал
-Данс
андуурсан
гүйлгээ
гарсан - Сангийн сайдын 2012
тохиолдолд өргөдөл, албан тоот
оны 238-р тушаал

Төсөв
зохиох,нэгтгэж -Төсөвт тусгуулах саналаа илэрхийлсэн ЗГ-ын 2012 оны
батлуулах
баримт бичиг тооцоо судалгаанууд
дугаар тогтоол

30

Т.Назым
Б.Базаргүл

bazargul@yahoo.co
m

Р.Хуатхан

huash64@yahoo.co
m
Утас: 70422923

Х.Өмирзах
Ж.Айгүл

Төсвийн ил тод байдал, Төсвийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн тоо,
мэдээлэл, тайлагналын баримтууд
үйлчилгээ
Хөрөнгө оруулалт ОНХС-ийн
төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тоо баримтууд

- ЗГ-ын 2009 оны 143
дугаар тогтоол
-ЗГ-ын 2014 оны 384
дүгээр тогтоол
- Төсвийн тухай хууль

Төсвийн ил тод байдал, Төсвийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн тоо,
мэдээлэл, тайлагналын баримтууд
үйлчилгээ
Хөрөнгө оруулалт ОНХС-ийн
төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тоо баримтууд

- ЗГ-ын 2009 оны 143
дугаар тогтоол
-ЗГ-ын 2014 оны 384
дүгээр тогтоол
- Төсвийн тухай хууль

Цахим хаяг:

Р.Хуатхан
Х.Өмирзах

Р.Хуатхан
Х.Өмирзах

Цахим
хаяг:umirzah@yaho
o.com
J_aigul@yahoo.com
Утас: 70423328
70427518
Цахим хаяг:
umirzah@yahoo.co
m
huash64@yahoo.co
m
Цахим хаяг:
umirzah@yahoo.co
m
huash64@yahoo.co
m

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
Д/д

Хэлтэс,
тасгийн нэр

Цэргийн жинхэнэ албаны -Иргэний үнэмлэх
ээлжит цэрэг татлага -Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
зохион байгуулах
-Нийгмийн даатгалын дэвтэр
-Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
-3*4 цээж зураг 2%

-Монгол Улсын иргэний
цэргийн үүргийн болон
цэргийн албан хаагчийн
эрх зүйн байдлын тухай
хууль 1992.05.04

Тоо бүртгэл,
нөхөн хангалт
хариуцсан
офицер

Цахим хаяг:
tilek_79@yahoo.com
Утас: 70423820

Цэргийн
штаб

Цэргийн
хөтлөх

тоо

бүртгэл -Цэргийн үүрэгтэний үнэмлэх
-Иргэний үнэмлэх
-Мэргэшлийн үнэмлэх, диплом

Цэргийн
бэлтгэл
үүрэгтэн,
бэлтгэл
офицерийн болон орон
нутгийн цэргийн хугацаат
сургалтуудыг
зохион
байгуулах
Цэргийн
дүйцүүлэх
албанд
элсүүлэх,
сургалтуудыг
зохион
байгуулах

-Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
-Бэлтгэл офицерийн үнэмлэх

- Өргөдөл
- Иргэний үнэмлэх
-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

Орон
нутгийн Бүрдүүлэх материал шаардахгүй
хамгаалалт,
команд
штаб,
сургалт
мэдээллийн
ажил
үйлчилгээ
Дайчилгааны
бэлэн -Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
байдлыг хангах ажил
-Иргэний үнэмлэх
үйлчилгээ

Цэргийн
албанд
татагдсан,
халагдсан
тухай архивын лавлагаа

-

Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
Үйлчилгээний хураамж

-Зэвсэгт хүчний Жанжин
штабын даргын 2014 оны
тушаалаар
баталсан
“Цэргийн тоо бүртгэл
хөтлөх журам”
-Батлан
хамгаалахын
сайдын 2007 оны 627
дугаар
тушаалаар
баталсан
“Цэргийн
хугацаат
сургалтын
зааварчилгаа
-Улсын Их Хурлын 2009
оны 33-р тогтоол
-Монгол Улсын Засгийн
газрын 2008 оны 49-р
тогтоол
Дайчилгааны тухай хууль

Дайчилгааны тухай хууль

Архивын Ерөнхий газрын
даргын
2013
онд
баталсан “Төв архиваас
үзүүлэх
төлбөрт
үйлчилгээний
үнийн
тариф”

Сургалт, орон
нутгийн
хамгаалалт
хариуцсан
офицер

Цахим хаяг:
tilek_79@yahoo.com
Утас: 70423820
Цахим хаяг:
nurbolat_tk@yahoo.
com
Утас: 70423820

Тоо бүртгэл,
нөхөн хангалт
хариуцсан
офицер

Цахим хаяг:
nurbolat_tk@yahoo.
com
Утас: 70423820
Цахим хаяг:
nurbolat_tk@yahoo.
com
Утас: 70423820
Цахим хаяг:
tilek_79@yahoo.com

Утас: 70423820
Цахим хаяг:
tilek_79@yahoo.com
Утас: 70423820

