АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ЖАГСААЛТ
Арвайхээр

2019.03.03
Д/д

Үйлчилгээний
төрөл

Хэрэв та
Ерөнхий
боловсролын
сургууль, цэцэрлэг
байгуулах
тусгай
зөвшөөрөл
авах,
сунгахыг хүсвэл

Төлбөр хураамж авах
шийдвэрийн эрх зүйн
үндэслэл

Аж
ахуйн
үйл
ажиллагааны
тусгай
зөвшөөрлийн тухай хууль
/2001 он/
Боловсролын тухай хууль
/2002 он/

Бүрдүүлэх бичиг баримт
Дараах баримт бичгийг сургалтын үйл ажиллагаа
эхлэхээс зургаагаас доошгүй сарын өмнө бүрдүүлж ирүүлнэ.
1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;
2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын
бүртгэлийн гэрчилгээ;
3.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн
хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд
хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай
тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв шуудангаар ирүүлсэн
бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
5. Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тухай эрх
бүхий байгууллагын шийдвэр, өргөдөл, дүрэм, үүсгэн байгуулах
тухай гэрээний аль нэг;
6. Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах үндэслэл,
тооцоо бүхий танилцуулга;
7. Сургалтын төлөвлөгөө;
8. Багшлах боловсон хүчний хангамж, бүрэлдэхүүн, боловсролын
түвшин, зэрэг, цолны судалгаа;
9. Сургалт явуулах барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, ном,
сурах бичиг зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүний баталгаа;
10. Санхүүгийн эх үүсвэр, хүчин чадал, түүний баталгаа;
11. Үүсгэн байгуулагчаас сургалтын байгууллагын мэдэлд
шилжүүлэх хөрөнгө /биет болон мөнгөн/-ийн жагсаалт, хэмжээ,
баталгаа;
12. Байгууллагын эзэмшил газрын зөвшөөрөл;
Сунгах бол:
Хугацаа сунгуулах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа
дуусахаас гурван сарын өмнө гаргана.

Хандах хэлтэс

Нийгмийн
бодлогын
хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн
С.Долгорсүрэн
Өрөөний
дугаар: 201
Утас:7032-3086

Боловсрол,
соёл, урлагийн
газрын
Г.Лхагва
Утас:7032-2105

Аж
ахуйн
үйл
ажиллагааны
тусгай
зөвшөөрлийн тухай хууль
/2001 он/
Хэрэв та
Согтууруулах ундаа
худалдах,
түүгээр
үйлчлэх
тусгай
зөвшөөрөл
олгох,
хүчингүй
болгох,
сунгахыг хүсвэл

“Согтууруулах
ундаа
худалдах,
түүгээр
үйлчлэх
тусгай
зөвшөөрөл
олгох,
хүчингүй болгох, хяналт
тавих
журам
батлах
тухай” аймгийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2018 оны
3 дугаар сарын 27-ны
өдрийн
07/05
дугаар
тогтоол

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай
зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгах бол дараах
матераилыг бүрдүүлнэ.
Иргэн бол:
1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
3. Улсын байцаагчийн дүгнэлт;
4. Салбар зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан баталгаажсан
шийдвэр;
5. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт;
6. Дэлгүүр болон үйлчилгээний газрын гадна дотно зураг;
7. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар;
8. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт;
9. Салбар зөвлөлөөс аймгийн зөвлөлд хэлэлцүүлэхээр
хүргүүлсэн албан бичиг;
10. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралын дэргэдэх орон
тооны бус ажлын хэсэг нь МХЕГ-аас гаргасан стандарт,
холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу тусгай зөвшөөрлийн
шаардлага хангасан эсэх талаар гаргасан дүгнэлт;
11. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
хурлын тогтоол;
12. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
/Төрийн сан-100.100.000.941/;
Сунгахад нэмж бүрдүүлэх:
13. Оршин байгаа багийн Засаг даргын тодорхойлолт;
14. Оршин байгаа цагдаагийн байгууллагаас захиргааны
зөрчлийн талаарх тодорхойлолт;
15. Хугацаа дууссан Тусгай зөвшөөрлийн эх хувь
Хуулийн этгээд бол:
1. Байгууллагын тамга тэмдэг бүхий албан бичиг;
2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
3. Улсын байцаагчийн дүгнэлт;
4.
Салбар зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан баталгаажсан
шийдвэр;
5. Дэлгүүр болон үйлчилгээний газрын гадна дотно зураг;
6. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар;

Хууль, эрх зүйн
хэлтсийн
мэргэжилтэн
Б.Анхбилэг
Өрөөний
дугаар: 212
Утас:7032-3087

7. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт;
8.
Салбар зөвлөлөөс аймгийн зөвлөлд хэлэлцүүлэхээр
хүргүүлсэн албан бичиг;
9. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх орон тооны
бус ажлын хэсэг нь МХЕГ-аас гаргасан стандарт, холбогдох
бусад хууль тогтоомжийн дагуу тусгай зөвшөөрлийн шаардлага
хангасан эсэх талаар гаргасан дүгнэлт;
10. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
хурлын тогтоол;
11. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан100.100.000.941/;
Сунгахад нэмж бүрдүүлэх:
12. Оршин байгаа багийн Засаг даргын тодорхойлолт;
13. Оршин байгаа цагдаагийн байгууллагаас захиргааны
зөрчлийн талаарх тодорхойлолт;
14.
Хураамжий
Хуга
Байршил
Тусгай зөвшөөрөл
н хэмжээ
цаа
/төгрөг/
дуус
шинээр
худалдах
600.000
сан
авахад
үйлчлэх
800.000
Аймгийн төвийн
Тусг
суманд
ай
200.000
сунгуулаха худалдах
зөв
д
үйлчлэх
400.000
шөө
шинээр
худалдах
300.000
рлий
авахад
үйлчлэх
500.000
Бусад суманд
н эх
сунгуулаха худалдах
100.000
хувь
д
үйлчлэх
200.000
Хэрэв та
Аймгийн
архивын
баримтаас лавлагаа
мэдэээлэл
авахыг хүсвэл

Архивын ерөнхий газрын
даргын 2015 оны а/168
дугаар тушаал
“Төрийн
архивын
үйлчилгээний
хөлсний
хэмжээг
шинэчлэн
тогтоох тухай”

1. Өргөдлийг маягтын дагуу бөглөсөн өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэх
3. Гэрлэлтийн баталгаа
4. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
5. Нийгмийн даатгал болон хөдөлмөрийн дэвтэр
6. Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

Хууль, эрх зүйн
хэлтсийн
Архивын тасаг
Утас:7032-2261

Хэрэв та аймгийн
Цэргийн штабаас
цэргийн алба хаасан
үеийн архивын
лавлагаа авахыг
хүсвэл

Архивын ерөнхий газрын
даргын 2015 оны а/168
дугаар тушаал
“Төрийн
архивын
үйлчилгээний
хөлсний
хэмжээг
шинэчлэн
тогтоох тухай”

Хэрэв та Түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалын
хайгуулын
болон
ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл шинээр
авах,
сунгахыг
хүсвэл

1. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг баталсан
маягтын дагуу аймгийн Засаг даргад гаргана.
2. Хуулийн этгээдийн нэр, шуудангийн хаяг, утас, факсны дугаар,
шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтны нэрийг тусгасан
тодорхойлолт
3. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл
ажиллагаа явуулж байгаа, Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн
Түгээмэл
тархацтай этгээдийг нотлох баримт
ашигт малтмалын тухай 4. Талбайн зураг ба тухайн зураг дээр тэмдэглэсэн уг талбай
хууль /2014 он/
байрших аймаг, сум, дүүргийн нэр
5. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 25.1.5-д заасан
үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
6. Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэн хүлээн авсан
тухай төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр
7. Хайгуулын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж
ажилласан тухай баримт

1. Өргөдөл /маягтын дагуу/
2. Иргэний үнэмлэх
3. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
4. Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Цэргийн штаб
хошууч
Ч.Адъяа
Утас:7032-2217
Хөрөнгө
оруулалт,
хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн
хэлтсийн
Байгаль орчин,
аялал
жуулчлалын
салбарын
бодлого,
төлөвлөлт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Утас:7032-2293

