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НЭГ. Нийтлэг үндэслэл 
 

1.1 Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж, албан хаагч нөхөн бүрдүүлэлт хийх, хүлээн 
авах, хадгалах ашиглуулах болон байнгын хадгалалтад шилжүүлэхэд бэлтгэх зорилгоор 
байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд энэхүү “Байгууллагын архивын дүрэм”-ийг мөрдөнө. 

 
1.2 Энэхүү дүрмийг Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны нийт албан хаагчид үйл 

ажиллагаандаа удирдлага болгон ажиллана.   
 
1.3 Байгууллагын удирдлага нь архивыг зориулалтын өрөө тасалгаа, тоног төхөөрөмж, 

техник хэрэгсэл болон архивын холбогдох ном сэтгүүл, гарын авлага, албан ажлын 
хэрэгцээнд зайлшгүй шаардагдах төрөл бүрийн лавлах, толь бичиг, хууль тогтоомжийн 
эмхтгэл мөн түүнчлэн архивын ажилтан нь бусад албан хаагчдын адил нийгмийн баталгаагаар 
хангагдана. 

 
ХОЁР. Байгууллагын архивын баримтын бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт  
 
2.1 Архивын төрлийн хувьд байгууллагын эрх хэмжээ, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны цар 

хүрээ, баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, ашиглалтын байдлаас хамааран нийслэлийн 
Дотоод аудитын алба нь анхан шатны архивтай байна. 

 
2.2 Баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, байнгын хадгалалтад баримт сонгох болон 

шилжүүлэхэд бэлтгэх ажлыг байгууллагын дэргэдэх “Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс” 
/цаашид ББНШК/ зохион байгуулна. 

 
2.3 Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн бүх төрлийн байнга, түр хадгалах 

хадгаламжийн нэгж болон боловсон хүчний хувийн хэргээр нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ. 
 
2.4 Архив хариуцсан ажилтанг байгууллагын даргын тушаалаар томилж, чөлөөлнө. 

Архив хариуцсан ажилтан нь архивын зорилтыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг биечлэн хариуцна. 
 
2.5 Архив хариуцсан ажилтан нь батлагдсан орон тооны дагуу ажлын байрны 

тодорхойлолттой байна. Түүнд Архив хариуцсан ажилтны хийж гүйцэтгэх ажлын үндсэн төрөл, 
хүлээх эрх, үүргийг тодорхой тусгасан байна. 

 
2.6 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны архивын ажлын төлөвлөгөө, тайланг дараах 

байдлаар боловсруулна. Үүнд: 
  
2.6.1 Жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, Захиргааны хэлтсийн даргаар батлуулна. 
 
2.6.2 Жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, түүнчлэн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд 

тусгагдаагүй арга хэмжээний биелэлтийн талаар Захиргааны хэлтсийн даргад тайлагнана. 
 
2.7 Зохион байгуулалтын нэгжид хөтлөж буй хэрэг, тэдгээрийн эмх цэгц, хадгалалтад 

дараах байдлаар хяналт тавина. Үүнд: 



 
2.7.1 Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжид хөтлөж байгаа хэрэг, тэдгээрийн эмх 

цэгц, хадгалалтын байдалд жилд 1-ээс доошгүй удаа шалгалт хийнэ. Энэ шалгалт нь жилийн 
ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байх бөгөөд зохион байгуулалтын нэгжийн дарга нарт энэ 
тухай урьдчилан мэдэгдсэн байна. 

 
а/ Шалгалтын дүнг байгууллагын даргад илтгэх хуудсаар танилцуулна. Илтгэх хуудсанд 

зохион байгуулалтын нэгжид хөтлөж буй хэрэг, тэдгээрийн эмх цэгц, хадгалалтын бодит 
байдал, илэрсэн дутагдал, цаашид авах арга хэмжээг тодорхой тусгасан байна. 

 
б/ Зохион байгуулалтын нэгжийн дарга, албан хаагч нь шалгалтын илтгэх хуудастай 

танилцаж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана. 
 
2.8 Архив хариуцсан ажилтныг ажлаас чөлөөлөгдөх үед байгууллагын даргын тушаалаар 

архивын баримт хүлээн авах, шилжүүлэх ажлыг дараах байдлаар зохион байгуулна. Үүнд: 
 
2.8.1 Архив хариуцсан ажилтан ажлаас чөлөөлөгдөх үед байгууллагын даргын 

тушаалаар 3-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй ажил хүлээлцэх комисс томилно. Комиссын 
бүрэлдэхүүнд байгууллагын холбогдох мэргэжилтнүүд орно. 

 
2.8.2 Архив хариуцсан ажилтныг ажлаас чөлөөлөгдөх үед архивын баримт, тэдгээрийн 

тоо бүртгэлийн баримт бичиг, эрдэм шинжилгээний лавлах болон архивын өрөө тасалгаа, эд 
хогшил, тоног төхөөрөмжийг актаар хүлээн авна. 

 
2.8.3 Ажил хүлээлцэхдээ архивын баримтын бүрэн бүтэн байдал, тоо бүртгэлийн баримт 

бичиг, тоног төхөөрөмж, галын болон хамгаалалтын техник хэрэгсэл зэргийг шалгаж авна. 
 
ГУРАВ. Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны зорилт, чиг үүрэг 
 
3.1 Байгууллагын архивыг 
- Түүхийн үнэ цэнэтэй баримтаар нөхөн бүрдүүлэх 
- Баримтын хадгалалтын тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлэх 
- Баримтад тоо бүртгэл хөтлөх 
- Хадгалагдаж буй баримтыг түүх, соёл, улс төр, эдийн засгийн судалгааны зорилгоор, 

байгууллага, иргэдийн хууль ёсны  эрх ашиг, сонирхлыг хангахад ашиглуулах. 
- Архивыг хууль тогтоомжид заасан хугацаа, шаардлагын дагуу байнгын хадгалалтад 

баримт шилжүүлэх зэрэг болно. 
 
3.2 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны архивын ажилтан нь үндсэн зорилтоо 

хэрэгжүүлэхийн тулд дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:  
 
3.2.1 Нөхөн бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр байгууллагын нэгжийн жагсаалт гаргах 
 
3.2.2 Зохион байгуулалтын нэгжээс эмхлэн цэгцэлсэн баримт хүлээн авах 
 
3.2.3 Архивын баримтын хадгалалтын тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдгээрийн 

бүрэн бүтэн байдлыг хангах 
 
3.2.4 Архивт хүлээн авсан баримтад тоо бүртгэлийн үндсэн болон туслах баримт бичиг 

хөтлөх. 
 
3.2.5 Архивын баримтын эрэл хайлтыг боловсронгуй болгох зорилгоор данс түүхчилсэн 

лавлах зэрэг эрдэм шинжилгээний лавлах үйлдэх 
 
3.2.6 Байгууллагын удирдлага,зохион байгуулалтын нэгж, түүнчлэн салбарын болон 

сонирхогч байгууллагыг архивын мэдээллээр хангах 
 



3.2.7 Байгууллага, иргэдийн хүсэлтийн дагуу архивын лавлагаа олгох 
 
3.2.8 Баримтын ашиглалтад тоо бүртгэл хөтлөх 
 
3.2.9 Зохион байгуулалтын  нэгжид жагсаалт боловсруулахад оролцох 
 
3.2.10 Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулахад оролцох 
 
3.2.11 Зохион байгуулалтын нэгжид архивын ажлын талаар арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, 

архивын ажлын талаар арга зүйн баримт бичиг боловсруулах 
 
3.2.12 Архивын ажилтны мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх талаар зохиож буй арга 

хэмжээнд оролцох 
 
ДӨРӨВ. Байгууллагын архивын ажилтны эрх, үүрэг 

 

           4.1 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны архивын ажилтан нь өөрийн үндсэн зорилт, чиг 
үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд дараах эрх эдэлнэ. Үүнд: 

 
4.1.1 Хөтлөж дууссан хэргийг эмхлэн цэгцэлж, цаг хугацаанд нь архивт шилжүүлэхийг 

зохион байгуулалтын нэгж,  албан хаагчаас шаардах 
 
4.1.2 Зохион байгуулалтын нэгж, албан хаагч холбогдох эрх зүйн акт “Байгууллагын 

архивын ажлын үндсэн заавар”-ыг хэрхэн хэрэгжүүлж буйд хяналт тавих 
 
4.1.3 Архивын ажилд зайлшгүй шаардлагатай бүртгэл, жагсаалт зэргийг зохион 

байгуулалтын нэгж, албан хаагчаас гаргуулж авах 
 
4.1.4 Архивын ажлыг сайжруулах, боловсронгуй болгох асуудлаар холбогдох 

байгууллага, албан тушаалтанд санал, дүгнэлт гаргаж өгөх  
 
4.1.5 Архивын хууль тогтоомж зөрчсөн үйл ажиллагааны талаар архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагчид мэдэгдэх 
 
ТАВ. Байгууллагын архивт баримт шилжүүлэх 
 
5.1 Байгууллагын архивт “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт”-ын дагуу зохион 

байгуулалтын нэгж, тэдгээрийн ажилтан, албан хаагчид архивт баримт шилжүүлэхдээ доорх 
дарааллаар бүрдүүлж шилжүүлнэ. 

 
5.1.1 Хадгаламжийн нэгж нь албан ёсны бүрэн бүрдэл бүхий байх 
 
5.1.2 Хадгаламжийн нэгж 250 хүртэл хуудастай, 4 см-ээс илүүгүй зузаантай байх, 250-

аас илүү гарвал тэдгээрийг хэд хэдэн боть болгох 
 
5.1.3 Хадгалагдах баримтад дотоод товъёог үйлдэх 
 
5.1.4 Хадгалах баримтын хуудасны тоо/дотоод товъёог, баталгааны хуудас орохгүй/-г 

харандаагаар хуудасны баруун дээд өнцөгт араб тоогоор дугаарлах 
 
5.1.5 Ирсэн явуулсан баримт бичиг буюу харилцсан албан бичгийг он, сар, өдрөөр 

ангилан төрөлжүүлэх 
 
5.1.6 Хадгаламжийн нэгж бүрийн төгсгөлд баталгааны хуудас, эхэнд дотоод товъёог 

хавсаргах бөгөөд хадгаламжийн нэгжийг нягтлан шалгасны үндсэн дээр баталгааны хуудас 
болон дотоод товъёогт архивын ажилтан гарын үсэг, гарын үсгийн тайллыг гаргацтай бичнэ. 

 



5.1.6 Албан хаагчид архивт баримтаа шилжүүлэхдээ архивт баримт хүлээлгэж өгсөн акт 
үйлдэн, гарын үсэг зурж хүлээлгэн өгнө. 

  
5.2 Байгууллагын архивт “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт”-д заасан цахим баримт 

хүлээлгэн өгөхдөө зохион байгуулалтын нэгж, тэдгээрийн ажилтан, албан хаагчид доорх 
дарааллаар шилжүүлнэ. 

5.2.1 Албан хаагчид зохион байгуулалтын нэгжийн даргадаа бүрэн бүрдэл бүхий цахимт 
баримтыг өгөх 

5.2.2 Зохион байгуулалтын нэгжийн дарга нар албан хаагчдаас хүлээн авсан цахим 
баримтыг нэгтгэн, нэгдсэн бүртгэл үйлдэх 

5.2.3 Архивын ажилтанд шилжүүлэхдээ архивт цахим баримт хүлээлгэж өгсөн акт 
үйлдэн, гарын үсэг зурж хүлээлгэн өгнө. 

5.2.4 Архивын ажилтан хүлээн авсан цахим баримтыг хэлтэс тус бүрээр нь CD /DVD/-нд 
хуулан хадгална.      

 
ЗУРГАА. Баримт шилжүүлэх хугацаа  
 
6.1 Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн албан хаагч архивт шилжүүлэх хэргийг 

дараа оны 1 дүгээр улиралд багтаан бүрдүүлбэр бүрэн болсон баримтыг шилжүүлнэ. 
 
6.1.1 Баримт шилжүүлэх хугацааны нарийвчилсан хуваарийг архивын ажилтан оны 

эхний долоо хоногт багтаан гаргаж, Захиргааны хэлтсийн даргаар батлуулна. Хуваарийг 
нээлттэй мэдээлэх бөгөөд байгууллагын хүрээнд гаргасан хуваарийн дагуу ажилтнууд 
баримтаа тухайн заасан хугацаанд архивт шилжүүлнэ. 

 
6.1.2 Хуваарьт заасан хугацаанд баримтаа шилжүүлээгүй ажилтныг байгууллагын 

баримт бичгийн эргэлтийг удаашруулсанд тооцож тухайн хүний үр дүнгийн гэрээ, нэгжийн 
ажлыг дүгнэхэд харгалзан үзнэ. 

 
ДОЛОО. Архивын баримтыг ашиглуулах 
 
7.1 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны архивын ажилтан нь байгууллагын ажилтан, 

албан хаагчид албаны ажлын хэрэгцээнд, судалгааны зорилготой байгууллага, иргэдэд 
баримтын хуулбар, лавлагаа олгож болно. 

 
7.2 Байгууллага, иргэдэд тэдгээрийн гаргасан албан бичиг, өргөдлийг үндэслэн 

бүртгэлийг хөтөлж, шаардлагатай тохиолдолд лавлагааг олгоно.  
 
7.3 Архивын баримтыг хувилан авахдаа “Хуулбар үнэн” дардас дарж баталгаажуулна. 
 
7.4 Архивын баримтыг зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд ажлын байрнаас 

авч гаргахыг хориглоно.  
 
7.5 Хадгаламжийн сангаас баримтыг түр ашиглуулахдаа байгууллагын ажилтан, албан 

хаагчид албан ажлын хэрэгцээнд 30 хоног хүртэл, бусад байгууллагад 60 хоног, шаардлагатай 
тохиолдолд албан хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгана. 

 
7.6 Хадгаламжийн сангаас баримт олгохдоо түр олгосон баримтын бүртгэл хөтөлнө. 
 
7.7 Архивт буцаан авч буй хадгаламжийн нэгжийн бүрэн бүтэн байдлыг баримт буцаан 

өгч байгаа ажилтныг байлцуулан архивын ажилтан шалгаж авна. 
 
НАЙМ. Архивын баримтыг ашиглуулахад хориглох зүйл 
 
8.1 Баримтыг засварлах, бохирдуулах, хуудас хавтсыг нугалах, урж таслах зэргээр 

гэмтээх, баримт дээр зурах, тэмдэглэл хийх. 
 



8.2 Баримтыг ил задгай орхих, бусдад дамжуулах, гадагш авч гарах, хамгаалалт муутай 
шүүгээ саванд хадгалах. 

 
8.3 Өөрийн албан ажлын болон судалгааны хүрээнд үл хамаарах сэдэв, баримтыг үзэж, 

судлах. 
 
8.4 Архивын баримтыг хадгалалт, ашиглалтын журам зөрчсөн хуулийн этгээд, ажилтан, 

иргэдэд Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 
 
 

 
--- o0o --- 

 
 
 
 

 
 


