Аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа
хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
1.

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

2.

Төрийн албаны тухай

3.

Төсвийн тухай

4.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

5.

Авлигын эсрэг

6.

Төрийн нууцын тухай

7.

Байгууллагын нууцын тухай

8.

Хувь хүний нууцын тухай

9.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

10.

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай _

11.

Хөдөлмөрийн тухай

12.

Архивын тухай

13.

Байгууллагын нууцын тухай

14.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

15.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

16.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1.

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам /1995 оны 109 дүгээр
зарлиг/

2.

Монгол Улсын цол хүртээх, одон медалиар шагнах журмыг батлах тухай /1999 оны 71 дүгээр
зарлиг/

3.

Монгол Улсын төрийн шагналын дүрэм батлах тухай /2006 оны 302 дугаар зарлиг/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
1.

Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”-ийн баримт бичгийг
батлах тухай /2004 оны 24 дүгээр тогтоол/

2.

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай
/1995 оны 73 дугаар тогтоол/

3.

Журам батлах тухай /2003 оны 13 дугаар тогтоол “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”/

4.

Журам батлах тухай /2003 оны 14 дүгээр тогтоол “Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ
албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан
маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам”/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
1.

Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас олгох шагналын тухай /1997 оны 54 дүгээр тогтоол/

2.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай /2008 оны 67 дугаар
тогтоол/

3.

Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн тухай /1997 оны 51 дүгээр
тогтоол/

4.

Зардлын норматив, журам батлах тухай /1999 онб 198 дугаар тогтоол/

5.

Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны
нэмэгдэл олгох тухай /2000 оны 2 дугаар тогтоол/

6.

Зардлын норматив, нийтлэг жишиг батах тухай /2002 оны 120 дугаар тогтоол/

7.

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай /2005 оны
67 дугаар тогтоол/

8.

Журам батлах тухай /2007 оны 190 дүгээр тогтоол “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион
байгуулах журам/

9.

Журам батлах тухай /2005 оны 233 дугаар тогтоол “Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам”ыг 1 дүгээр хавсралт, “Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцоход баримтлах хугацаа, жилд байгуулах
элэгдлийн хэмжээ”-г 2 дугаар хавсралт/

10.

Сургалтын төлбөрийн тухай /2003 оны 139 дүгээр тогтоол/

11.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай /2009 оны 13 дугаар
тогтоол/

12.

Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

13.

Журам батлах тухай /1995 оны 97 дугаар тогтоол “Төрийн захиргааны албан хаагчид сахилгын
шийтгэл ногдуулах, энэ талаар төрийн дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах журам”/

14.

Журам батлах тухай /1995 оны 218 дугаар тогтоол “Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох
журам”/

15.

Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагч бэлтгэх, мэгэшлийг дээшлүүлэх талаар авах зарим
арга хэмжээний тухай /1997 оны 19 дүгээр тогтоол/

16.

Журам батлах тухай /1997 оны 253 дугаар “Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн
ажиллуулах журам”/

17.

Төрийн албан хаагчийн цалингийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1998 оны 52
дугаар тогтоол “Төрийн үйлчилгээний албаны зарим албан хаагчид олгох нэмэгдэл хөлс,
нэмэгдлийн доод хэмжээ”/

18.

Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр батлах туха /1999 оны 96 дугаар
тогтоол/

19.

Заавар шинэчлэн батлах тухай /2001 оны 41 дүгээр тогтоол “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг,
хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”/

20.

Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг
шинэчлэн тогтоох тухай /2007 оны 354 дүгээр тогтоол/

21.

Журам шинэчлэн батлах тухай /2014 оны 405 дугаар тогтоол “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид
нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”/

22.

Дүрэм батлах тухай /2010 оны 228 дугаар тогтоол “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн
дүрэм”/

23.

Журам батлах тухай /2011 оны 62 дугаар тогтоол “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”/

24.

Журам батлах тухай /2006 оны 160 дугаар тогтоол “Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг,
Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн, биелэлтийг дүгнэх,
мэдээлэх журам”/

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
1.

Загвар, зааврыг батлах тухай /2004 оны 34 дүгээр тогтоол “Ажлын байрны тодорхойлолт”-ын
загварыг 1 дүгээр хавсралт, “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ыг 2 дугаар
хавсралт/

2.

Журам батлах тухай /2003 оны 2 дугар тогтоол “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын
хугацаа хэрэглэх болзол, журам”/

3.

Журам батлах тухай /2004 оны 18 дугаар тогтоол “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх
журам”/

4.

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон төрийн албан хаагчийн үйл
ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин /үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлэх журам
батлах тухай /2007 оны 48 дугаар тогтоол/

5.

Журам батлах тухай /2009 оны 47 дугаар тогтоол “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” цол
тэмдгээр шагнах журам/

6.

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай /2013 оны 128 дугаар
тогтоол/

7.

Заавар батлах тухай /2013 оны 14 дүгээр тогтоол “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”/

8.

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар батлах
тухай /2013 оны 86 дугаар тогтоол

9.

Төрин жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай /2009
оны 99 дүгээр тогтоол/

10.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч ерөнхий менежертэй, ерөнхий менежер менежер/нэгжийн
дарга/-тэй үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлтийг дүгнэх журмыг
шинэчлэн батлах тухай /

11.

Журам батлах тухай /2013 оны 60 дугаар тогтоол “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”/

12.

Журам батлах тухай /2010 оны 129 дүгээр тогтоол “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн
дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”/

13.

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах
аргачлал батлах тухай /2011 оны 43 дугаар тогтоол/

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
1.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм батлах тухай /2009 оны 186 дугаар захирамж/

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2.

Аймгийн ЗДТГ-ын төрийн нууц хамгаалах журам /2009 оны 38 дугаар тушаал/

3.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам /2014 оны А/19 дүгээр тушаал/

4.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйлчилгээний стандарт /2014 оны А/40 дүгээр тушаал/

5.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хэрэг хөтлөлтийн заавар /2014 оны А/41 дүгээр
тушаал/

6.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт иргэд нэвтрэх журам /2014 оны А/42 дугаар тушаал/..

