АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ ҮНДСЭН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ГАРГАСАН ТУШААЛЫН ДОТООД ТОВЬЁОГ
2019 оны 04 дүгээр сарын 01
Баримтын
Баримтын он
Д/д
индекс
сар, өдөр

Улаанбаатар хот
Баримтын тэргүү

1.

А/01

2019.01.04

Цахимжуулалт хариуцсан ажилтнуудын орон тоог
хуваарилах, гэрээ байгуулах эрхийг шилжүүлэх тухай

2.

А/02

2019.01.09

Зарим ажилтнуудыг сургалтад хамруулах тухай

3.

А/03

2019.01.09

Архивын ерөнхий газрын албан хаагчдын 2019 оны
сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай

4.

А/04

2019.01.11

Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэн боловсруулах
ажлын хэсэг байгуулах тухай

5.

А/05

2019.01.14

Хэвлэлийн зориулалтын цаас, шатахуун, ажилчдын
нормын хувцас худалдан авах Ажлын хэсэг байгуулах
тухай

6.

А/06

2019.01.14

Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ, гал унтраах тоног
төхөөрөмж, оффисын тоног төхөөрөмж худалдан авах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

7.

А/07

2019.01.23

Шатахуун зарцуулалтын хэмжээ, автобусны маршрут
тогтоох тухай

8.

А/08

2019.01.24

“Архив судлал” сурах бичгийн агуулга, бүтцийг
тодорхойлох ажлын хэсгийг байгуулах тухай

9.

А/09

2019.01.24

Шагнах тухай

10.

А/10

2019.01.24

Архивын ерөнхий газрын Төрийн үйлчилгээний албан
хаагчдын 2019 оны 1 дүгээр улирлын ур чадварын
нэмэгдлийг тогтоох тухай

11.

А/11

2019.01.25

Зарим албан хаагчдын төрийн алба хаасан хугацааны
нэмэгдэл, албан тушаалын цалингийн сүлжээний
шатлалыг ахиулах тухай

12.

А/12

2019.01.25

Архивын ерөнхий газрын албан хаагчдын үндсэн цалинг
шинэчлэн тогтоох тухай

13.

А/13

2019.01.25

Үзэсгэлэн, нээлттэй арга хэмжээнд оролцох тухай

14.

А/14

2019.01.30

Мэргэжлийн үнэмлэх олгох тухай

15.

А/15

2019.01.30

Архивын ерөнхий газрын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх
тухай

16.

А/16

2019.01.30

“Монгол хэлний дүрэм, найруулга” сэдэвт сургалт зохион
байгуулах тухай

17.

А/17

2019.01.30

2019 оны А/01 тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

18.

А/18

2019.02.01

“Төрийн архивын үйлчилгээний хураамж”-ийг шинэчлэн
боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

19.

А/19

2019.02.01

Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг
шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

20.

А/20

2019.02.04

Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

21.

А/21

2019.02.12

Архивын салбарт хамтран ажиллах Монгол улс, Оросын
Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хамтарсан
комиссын 24 дүгээр хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах
төлөвлөгөөг батлах тухай

22.

А/22

2019.02.14

Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай

23.

А/23

2019.02.14

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэшлийн ахлах зэрэг
олгох тухай

24.

А/24

2019.02.21

Ажлын байрны зураг авалт, ажлын байрны шинжилгээ
хийх, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

25.

А/25

2019.02.22

Мэргэшүүлэх сургалтын батламж олгох тухай

26.

А/26

2019.02.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

27.

А/27

2019.02.25

Мэргэшүүлэх сургалтын батламж олгох тухай

28.

А/28

2019.02.25

Мэргэшүүлэх сургалтын батламж олгох тухай

29.

А/29

2019.02.25

Д.Ёндонд мэргэшсэн жолоочийн зэргийн нэмэгдэл олгох
тухай

30.

А/30

2019.02.25

Илүү цагийн хөлсийг тооцож олгох тухай

31.

А/31

2019.02.27

Ч.Оюунчимэгийг Булган аймагт албан томилолтоор
ажиллуулах тухай

2019.02.28

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр
зам” нийгэмлэгийн 70 жилийн ойд зориулан зохион
байгуулах архивын түүхэн ховор баримтын
үзэсгэлэнгийн баримтын сонголтыг хийх, бэлтгэх
хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-32/
32.

А-115

33.

А/33

2019.02.28

Мэргэшүүлэх сургалтын батламж олгох тухай

34.

А/34

2019.02.28

Мэргэшүүлэх сургалтын батламж олгох тухай

35.

А/35

2019.03.01

Захиалгат сургалт зохион байгуулах тухай

36.

А/36

2019.03.04

Эргэлтийн хөрөнгө акталж, устгах тухай

37.

А/37

2019.03.04

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай

38.

А/38

2019.03.04

Төрийн захиргааны албан хаагчдад албан тушаалын
зэрэг дэв олгох тухай

39.

А/39

2019.03.05

Төрийн захиргааны албан хаагчдын албан тушаалын
зэрэг дэвийн нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай

40.

А/40

2019.03.05

Архивын ерөнхий газрын албан хаагчдыг Архив, албан
хэрэг хөтлөлтийн анхан шатны болон мэргэшүүлэх
сургалтад хамруулах тухай

41.

А/41

2019.03.05

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг
тохиолдуулан “Монгол эмэгтэй” өдөрлөг зохион
байгуулах тухай

42.

А/42

2019.03.12

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах
тухай

43.

А/43

2019.03.14

Албан томилолтоор ажиллуулах тухай

44.

А/44

2019.03.15

Архивын ерөнхий газрын нийт албан хаагчдын дунд
спорт өдөрлөг зохион байгуулах тухай

45.

А/45

2019.03.18

Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай

46.

А/46

2019.03.20

Мэргэжлийн үнэмлэх олгох тухай

47.

А/47

2019.03.20

Улс төрийн намуудын архивын ажлын үлгэрчилсэн
заавар батлах тухай

48.

А/48

2019.03.27

Албан томилолтоор ажиллуулах тухай

49.

А/49

2019.03.28

Мэргэжлийн үнэмлэх олгох тухай

2019.03.28

Архивын ерөнхий газрын үйлчилгээний албан хаагчдын
ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл,
эдэлгээний хугацаа, загвар, захиалах, хэрэглэх журмыг
батлах тухай

50.

А/50

ТОВЬЁОГ ҮЙЛДСЭН:
ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.ГАНЧИМЭГ

