ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН
ХУВИЙН ХЭРГИЙН БҮРДЭЛ

1. Албан тушаал(ажлын байр)-ын баталгаажсан тодорхойлолт
2. Төрийн албан хаачийн анкет /Маягт №1/
3. Нэмэгдэл хуудас /Маягт №2/
4. Хувь хүний намтар
5. Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжлийн гэрчилгээ, дипломын зохих журмын

дагуу баталгаажуулсан /нотариат/ хуулбар
6. Тухайн албан тушаалд ороход шалгалт өгсөн хуулбар
7. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
8. Ажилд авсан тушаал
9. Ажил байдлын тодорхойлолт
10.
Бүтээлийн жагсаалт
11.
Шагналуудын гэрчилгээний хуулбар
12.
Ажил хүлээж авсан протокол
13.
4*6 хэмжээний 2 хувь зураг
14.
Иргэний үнэмлэхний хуулбар
15.
Хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бусад материал /ял шийтгэлгүй
эсэх талаарх тодорхойлолт г.м/
16.
Албан хаагчийн танилцуулга
17.
Албан тушаалын карт

Хувийн хэргийн баяжилттай тухай бүр танилцаж
Баяжилт хийж байхыг Танд зөвлөж байна.

Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль
тогтоомж дүрэм, журам, зааврын жагсаалт
Сайхан сум
№

1

Хуулийн нэр

Төрийн албаны тухай
хууль

Дүрэм, журам, заавар
 Төрийн
захиргааны
албан
хаагчид
сахилгын шийтгэл ногдуулах, энэ талаар
төрийн дээд шатны байгууллагад гомдол
гаргах журам
 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ѐс зүйн
дүрэм
 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход
мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар
 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход
мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар
 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг
хөтлөх журам
 Төрийн
жинхэнэ
албанд
туршилтын
хугацаа хэрэглэх болзол, журам
 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох
иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам
 Ажлын
байрны
тодорхойлолт
боловсруулах заавар
 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох
иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам
 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон
шалгаруулах журам


2

1. Газрын тухай хууль
2. Монгол улсын иргэнд газар
өмчлүүлэх тухай хууль
3. Газрын төлбөрийн тухай
хууль
4. Геодези, зураг зүйн тухай
хууль
5. Кадастрын зураглал ба
газрын кадастрын тухай хууль

3

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
тухай

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн
өгөгдлийг
засварлах,
геодезийн
солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн
тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж
талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн
бүрдүүлэх ажлын заавар
 Газар
эзэмших,
ашиглах
эрхийн
гэрчилгээ олгох журам
 Газрын кадастрын мэдээллийн санг
ажиллуулах журам
 Монгол улсын иргэнд нэг удаа үнэ
төлбөргүй газар өмчлүүлсэн газрын
мэдээллийн санг ажиллуулах
 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх
заавар



мал, амьтны шүлхий өвчинтэй тэмцэх
заавар





4



Малын удмын сан, эрүүл
мэндийг хамгаалах тухай








Хүнсний тухай хууль

5

6





Архидан согтуурахтай






7

Татварын хууль






Малын гоц халдварт өвчний оношийг
баталгаажуулах,
хорио
цээр,
хязгаарлалтын бүс тогтоох, уг бүсэд
үйл ажиллагаа явуулах журам
Шүлхий
өвчнөөр
эрүүл,
вакцин
хэрэглэдэгүүй бүс, хяналтын бүс,
шүлхий
өвчнөөр
тайван
вакцин
хэрэглэдэг бүс тогтоох, уг бүсүүдэд
мал эмнэлэг, хорио цээрийн үйл
ажиллагаа явуулах журам
Малын халдварт өвчинтэй тэмцэх
заавар
Үржлийн мал бойжуулах борлуулах
журам,
Малын халдварт өвчинтэй тэмцэх
заавар
Малын чанар сайжруулах төсөл сонгон
шалгаруулах, санхүүжүүлэх журам
Мал амьтны өвчинтэй тэмцэх шилжилт
хөдөлгөөний зохицуулах журам
Үржлийн малын үзэсгэлэн, үнэ хаялцах
худалдаа зохион байгуулах журам
Мал амьтны гоц халдварт өвчний
яаралтай мэдээ өгөх журам
Хоолны газрын нийтлэг журам
Хүнсний болон техникийн зориулалтаар
ашиглах спиртийн хувиарлалт олголт,
зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам
Төв суурин газарт сүү, цагаан идээ
худалдаалах үеийн мал эмнэлэг_ ариун
цэврийн эрүүл ахуйн нийтлэг журам
Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл
сонгон шалгаруулах, үйлдэрлэлд хяналт
тавих журам
Татвар хураах үйл ажиллагааны дүрэм
Татварын
өр
барагдуулах
ажлын
удирдлага, хяналт, бүртгэлийн жруам
Тэргүүний татвар төлөгч иргэн, аж ахуй
нэгж байгуулага шалгаруулж урамшуулах
журам
Татварын өрийг татвар төлөгчийн эд
хөрөнгө цалин хөл бусад орлогоос
гаргуулах тухай журам
Эд хөрөнгө битүүмжлэхэд баримтлахад
журам
Үзлэг хийхэд баримтлах журам
Зөрчил бүхий татвар төлөгчийн талаар











8
Нийгмийн даатгалын тухай хууль







нийтэд мэдээллэх журам
Татвар төлөгчид нэг цэгээс үйлчилгээ
үзүүлэх үйл ажиллагааны журам
Татварын тайлан гаргах, татварын албанд
тайлан хүлээн авах журам
Татвар төлөгчийн талаарх лавлагаа,
тодорхойлолт гаргаж өгөх журам
Татварын өрийн үлдэгдэлд торгууль,
алданги тооцох ногдуулах журам
Даатгуулагчид
үзүүлэх
тусламж
үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээ
Эрүүл
мэндийн
даатгалын
сангаас
санхүүжих
тусламж,
үйлчилгээний
төлбөрийн арга, зардлын хэмжээг тооцох
журам
Эрүүл
мэндийн
даатгалын
сангаас
санхүүжих тусламж, үйлчилгээний оношийн
хамааралтын бүлгийн түүний өртгийн жин
Ажилгүйдлийн
даатгалын
сангийн
хөрөнгийг зарцуулах журам
Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ
төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах
журам
Эрүүл
мэндийн
даатгалын
сангаас
зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн
хөнгөлөлт үзүүлэх журам
Үйлдвэрлэлийн
ослол,
мэргэжлээс
шалтгаалсан
өвчний
даатгалын
шиймгэлийг 3,0 хувиар төлөх ажил
олгогчийн жагсаалт
Үйлдвэрллийн осол, хурц хордлогыг
судлан бүртгэх журам
Үйлдвэрлэлийн
осол,
мэргэжлээс
шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас
үйлдвэрлэлийн
осол,
мэргэжлээс
шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэх
журам




9

Архивын тухай хууль









10

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль







11

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хууль

12

Нийгмийн
хууль

13

Хүүхдийн эрхийн тухай хууль

14
15

хамгааллын

төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн
заавар
архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын
аюулгүйн дүрэм
албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын
албанаас хяналт шалгалт хийх журам
төрийн архивт учирч болзошгүй гамшгийн
эрсдлийг бууруулах нйитлэх журам
байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах
комиссын дүрэм
байгууллагын архивын ажлын үндсэн
заавар
Иргэний
бүртгэл,
мэдээллийн
байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад
паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг
олгох технологи ажиллагааны журам
Иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах
журамЗагвар батлах тухай
Монгол улсын иргэний үнэмлэх олгох,түүнд
мэдээлэл оруулах, бүртгэл хөтлөх журам
Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журамд
өөрчлөлт оруулах тухай
Иргэний
бүртгэл,
мэдээллийн
байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад
паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг
олгох технологи ажиллагааны журамд
өөрчлөлт оруулах тухай
Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам
Регистрийн дугаар шинээр олгох тухай



Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайланг
бэлтгэх заавар



Сумын Засаг даргын тамгын
хөдөлмөрийн дотоод журам

тухай

Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай
хууль
Хүн
амын
орлогын
албан
татварын тухай хууль

16

Хөдөлмөрийн тухай хууль

17

Нийгмийн
хууль

18

Газрын тухай хууль

халамжийн

тухай

газрын

19

Аудитын тухай хууль

20

Хоршооны тухай хууль

21

Тамхины хяналтын тухай хууль

22

23

24

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн
тухай
Нийтийн албанд нийтийн болон
хувийн
ашиг
сонирхлыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай
Авлигын эсрэг хууль

25

Мэдээллийн ил тод байдал ба
мэдээлэл авах эрхийн тухай
хуулийн

26

Нууцын тухай хууль

27
28

Засаг захиргаа нутаг дэсвгэрийн
нэгж түүний удирдлагын тухай
хууль
Төсвийн тухай хууль

ЗДТГазар

