2015 он
№
1
2

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ БАРИМТЛАХ
ЗӨВЛӨМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ТУШААЛ
Булган сум
Нэр

Байгууллага хоорондын
гэрээ байгуулах журам
Төрийн ѐслолын журам

Батлагдсан огноо,
дугаар
ЗГ-ын 1994 оны 201
дүгээр тогтоол
ЗГ-ын 2000 оны 24
дүгээр тогтоол
2011-09-12
№ 188

Хариуцах албан
хаагч
Ч.Баттуяа
Ч.Баттуяа

3

МУ-ын Сангийн сайдын
тушаал:
“Гадаад томилолтын
зардлын хэмжээг
шинэчлэн батлах тухай”

4

Монгол улсын Үндэсний
аюулгүй байдлын
зөвлөлийг мэдээллээр
хангах журам
МУ-ын Үндэсний аюулгүй
байдлын зөвлөмж:
“Төрийн гадаад бодлого,
үйл ажиллагааны
нэгдмэл байдлыг
сайжруулах тухай”
Төрийн гадаад бодлого,
үйл ажиллагааны
нэгдмэл байдлыг хангах
журам
Монгол улсын дипломат,
албан паспорт, буцах
үнэмлэх олгох, эзэмших,
хадгалах журам
МУ-ын Үндэсний аюулгүй
байдлын зөвлөмж:
“Олон улсын гэрээ
байгуулах үйл
ажиллагааг сайжруулах
тухай”
Дээд боловсролын сурга
лтын байгууллагадсуралц
агчид суралцагчийн тэтгэ
лэг, сургалтынтөлбөрийн
болон
амьжиргааны зардлын зэ
эл олгох журам

Монгол улсын
Еоөнхийлөгчийн
2010-12-14
№ 266
2013-01-08
№ 01/01

Б.Оюунбилэг

ЗГ-ын тогтоол
2013-05-11
№ 169

Ч.Баттуяа

ЗГ-ын тогтоол
2013-09-18
№ 320

Ч.Баттуяа

2014-09-22
№ 46/26

Ч.Баттуяа

ЗГ-ын тогтоол
№19

Т.Дорж

Сургалтын төлбөрийн
зээлээр дипломын болон
бакалаврын боловсрол
эзэмшсэн төшсөгчийн

БСШУ-ны сайдын
тушаал
2004.02.17 №39

Т.Дорж

5

6

7

8

9

10

Ч.Баттуяа

Ч.Баттуяа

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

диплом олгох журам
Орон сууц өмчлөх эрхийн
гэрчилгээ олгох журам
Аймгийн ЗДТГ-т иргэдээс
ирүүлсэн
өргөдөл,
гомдлыг
шийдвэрлэх
журам
Иргэдийн
өргөдөл,
гомдлыг шийдвэрлэхтэй
холбогдсон зарим арга
хэмжээний тухай
Нэг цонхны үйчилгээний
төвийн үйл ажиллагааны
журам
Аймаг, Нийслэлийн орон
сууц хувьчлах товчооны
ажиллах журам
Төрийн жинхэнэ болон
удирдах албан тушаалд
томилогдох
ажилтныг
сонгон
шалгаруулах
журам
Төрийн
байгууллага
болон
төрийн
албан
хаагч, уг албан тушаалд
нэр дэвшигчийн хооронд
гарсан маргааныг хүлээн
авч, хянан шийдвэрлэх
журам
Төрийн
үйлчилгээний
удирдах албан тушаалд
томилогдох
ажилныг
сонгон
шалгаруулах
журам
Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах албан тушаалд
томилогдох
ажилтны
сонгон шалгаруулалтын
үнэлгээ, дүгнэлт гаргах
заавар
Төрийн
үйлчилгээний
удирдах албан тушаалд
томилогдох
ажилтны
сонгон шалгаруулалтын
үнэлгээ, дүгнэлт гаргах
заавар
Төрийн
албаны
зөвлөлийн
салбар
зөвлөлийн
бүрэлдэхүүний
нийтлэг
жишиг

Засгийн газрын тогтоол
1997он
№106
Аймгийн Засаг даргын
захирамж
2013.03.04 №А/44

Д.Нарангэрэл

Засгийн газрын тогтоол
2005 он №67

О.Ундрах

ЗГ-ын тогтоол
2013.04.27
№153
Төрийн өмчийн хороо
1997 он №139

О.Ундрах

О.Ундрах

Д.Нарангэрэл

ЗГ-ын
тогтоол 2003.05,08
№63

Ч.Баттуяа

ЗГ-ын тогтоол
2003.05.08 №73

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2013.04.11 №112

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2013.02.15 №102

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2013.04.11 №120

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2013.05.20 №129

Ч.Баттуяа

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

Төрийн жинхэнэ албан
тушаалд анх ороход авах
мэргэшлийн шалгалтын
үнэлгээ,
дүн
гаргах
заавар
Төрийн албаны тэргүүний
ажилтан
тэмдэгээр
шагнах журам
Төрийн
албаны
зөвлөлийн
салбар
зөвлөлийн
ажиллах
журам
Төрийн жинхэнэ албан
тушаалд
туршилтын
хугацаа хэрэглэх болзол
журам
Төрийн захиргааны албан
хаагчийн ѐс зүйн дүрмийн
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах,
ѐс
зүйн
зөрчлийг
хянан
шийдвэрлэх журам
Төрийн жинхэнэ албан
тушаалд
анх
орох
иргэний
нөөцийг
бүрдүүлэх журам
Төсвийн
шууд
захирагчийн
үйл
ажиллагааны үр дүн,
мэргэшлийн
түвшинг
үнэлэх журам
Менежерийн
үйл
ажиллагааны үр дүн,
мэргэшлийн
түвшинг
үнэлэх журам
Төрийн жинхэнэ албан
хаагчийн
үйл
ажиллагааны үр дүн,
мэргэшлийн
түвшинг
үнэлэх журам
“Аймгийн Засаг даргын
тамгын газрын дүрэм
“Аймгийн Засаг даргын
дэргэдэх
зөвлөлийн
хурлын журам”
“Шуурхай
зөвлөгөөний
дэг
“Монгол
улсын
цол
хүртээх, одон, медалиар
шагнах журам”
“Түүхэн үйл явдлын ой,

ТАЗ-ийн тогтоол
2013.05.17 №148

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2013.04.24 №169

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2013.06.24 №179

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2003.01.27 №192

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол
2010.12.01 №199

П.Хишигдаваа

ТАЗ-ийн тогтоол
2009.06.01 №204

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол 2012
он №134

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол 2012
он №134

Ч.Баттуяа

ТАЗ-ийн тогтоол 2012
он №134

Ч.Баттуяа

Аймгийн ЗД-ын
захирамж 2015 он
№А\509
Аймгийн ЗД-ын
захирамж 2013 он
№А\85
Аймгийн ЗД-ын
захирамж 2013 он №101
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн
зарлиг 1999 он №71

Д.Алтаншагай

ЗГ-ын тогтоол 2010 он

Ч.Баттуяа

Б.Оюунбилэг

Ч.Баттуяа

36

тэмдэглэлт
өдрийг
тэмдэглэх,
гавъяат
үйлстнийг алдаршуулах,
дурсгалыг нь мөнхжүүлэх
журам”
“Аймгийн Засаг даргын
шагналын дүрэм”

37

“Булган аймгийн Хүндэт
иргэн” шагналын журам

38

“Тамга,
тэмдэг,
баталгааны
тэмдэг,
хэвлэмэл хуудас хийлгэх,
хэрэглэх заавар
Ил тод байдлыг илтгэх
шалгуур үзүүлэлт батлах
тухай
Хөдөлмөрийн дотоод
журам
Байгууллагын нууцын
хамгаалах журам

39

40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн
албан хаагчдын
сургалтын хөтөлбөр
Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн
албан хаагчдын ажиллах
нөхцөл нийгмийн
баталгааг хангах
хөтөлбөр
Аймгийн Засаг даргын
нөөц хөрөнгөнөөс нэг
удаагийн буцалтгүй
мөнгөн тусламж үзүүлэх
журам
Оны тэргүүний ажилтан
шалгаруулах журамАймгийн Засаг даргын
тамгын газарт дотоодын
хяналт шалгалт зохион
байгуулах журам
Аймаг сумдын Засаг
даргын тамгын газар,
хэлтэс, агентлагуудын
үйл ажиллагааны уялдаа
холбоог хангах журам
Аймгийн Засаг даргын
тамгын газрын албан
хэрэг хөтлөлийн журам
Аймгийн Засаг даргын

№172

Аймгийн ЗД-ын
захирамж 2015 он
№А\193
Аймгийн ИТХ-ын
тогтоол 2012 он
№А\224
ЗГ-ын тогтоол 2001 он
№41

Ч.Баттуяа
Ч.Баттуяа
Г.Уранчулуун

ЗГ-ын тогтоол
2009.05.14 №143

Б.Оюунбилэг

Аймгийн Засаг даргын
2013.01.04 А/11
ЗДТГ-ын даргын тушаал
2003.12.31
№61
Аймгийн Засаг даргын
захирамж
2015.07.01 А/62
ЗДТГ-ын даргын тушаал

Ч.Баттуяа
Г.Уранчулуун
Ч.Баттуяа
Ч.Баттуяа

Аймгийн Засаг даргын
захирамж 2013 он
№ А\118

О.Ундрах

Аймгийн Засаг даргын
тамгын газрын 2010 оны
тушаал №03
Аймгийн Засаг даргын
2012 оны захирамж
№А\52

Ч.Баттуяа
Д.Алтаншагай

Аймгийн Засаг даргын
2011 оны захирамж
№А\508

Д.Алтаншагай

Аймгийн Засаг даргын
тамгын газрын 2015 оны
тушаал № А\29
Аймгийн Засаг даргын

Г.Уранчулуун
П.Хишигдаваа

тамгын газрын төрийн
албан хаагчдын ѐс зүйн
дүрэм

тамгын газрын 2014 оны
тушаал №А\43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

