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УЛ ААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШ ААЛ

М / /  _ оны г ± _  сарын өдөр Д у г а а р ^ ^ / Улаанбаатар хот

Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх 
ажлын хэсэг байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.4 дэх заалт, Архивын тухаи хуулиин 
23 дугаар зүйлийн 23.1.9 дэх заалт, "Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр 
тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам’’-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, 2015 
оны А/177 дугаар захирамжаар батлагдсан “Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх 
ажлын нийтлэг журам”, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх 
заалт, 4 дүгээр хэсгийн 4.1.12 дахь заалтыгтус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

’ 1. Төрийн архивын сан хөмрөгт 2016 оны 3 дугаар улиралд архивын баримтын 
нөхөн бүрдүүлэлт хийх үйл ажиллагаатай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд уг ажпыг 
зохион байгуулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

Үйл ажиллагааны мониторингийн 
хэлтсийн дарга

Үйл ажиллагааны мониторингийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
бичиг хэргийн ажилтан

Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Тохижилт, хогхаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
архивын ажилтан

Комиссын дарга: Э.Энхцэцэг

Г ишүүд: Ц.Рэгзэдмаа

Б.Гэрэл

А.Энхтүвшин

Я.Гантуяа

Т.Оюунтөгс

Э.Даваахатан

Нарийн бичгийн 
дарга: .

Г.Мөнхчулуун

Ш:ЗС3217



2. Архивын баримтын нөхөн бурдүүлэлтийн Ажлын хэсгээс хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

3. Архивын баримтын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллахыг Ажлын 

хэсэг /Э.Энхцэцэг/-т даалгасугай.

$  Б.БАДРАЛ

ЕРӨНХ141 МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД 
ГЧЙМН АЖЛЫН АЛБАНЫ
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ТӨ РИЙН АРХИ ВТ НӨХӨН БҮРДҮҮЛч
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АЖ ЛЫ Н ХЭСГИЙН ҮЙЛ АЖ И ЛЛАГААНЫ  
ТӨ ЛӨ ВЛӨ ГӨ Ө

2016 оны 04 дүгээр сарын13

№ Х и йгд эх  үйл ажиллагаа Хугацаа Х ариуцах хүн Тайлбар

1 2 3 4 5

1. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтыг хүлээн авч 
дуусгасан байх,

2016.01.25
2016.04.29 Архивын

ажилтан

2. Байнга хадгалах цаасан суурьтай 
хадгаламжийн нэгжийг данс 
бүртгэлтэй тулгаж, нягтлан шалгалт
хийх,

2016.04.20
2016.06.10

Ажлын
хэсгийн
гишүүд

Шаардлагатай 
тохиолдолд эрдэм 
шинжилгээ, техник 

боловсруулалт 
хийх,

3. Түр хадгалах цаасан суурьтай 
хадгаламжийн нэгжийг данс 
бүртгэлтэй тулгаж, нягтлан шалгалт
хийх,

2016.04.20
2016.06.10

Ажлын
хэсгийн
гишүүд

4. 70 жил хадгалах цаасан суурьтай 
хадгаламжийн нэгжийг данс 
бүртгэлтэй тулгаж, нягтлан шалгалт
хийх,

2016.04.20
2016.06.10

Ажлын
хэсгийн
гишүүд

5, Түр хадгалах баримтаас байнгад 
ялгасан баримт бичгийг цэгцэлж хэрэг 
бүрдүүлж, бүртгэлд оруулах,

Тухай бүр Ажлын
хэсгийн
гишүүд

6. Тусгай төрлийн баримтууд /гэрэл 
зураг, дуу авиа, цахим/-ыг данс 
бүртгэлтэй тулгаж, нягтлан шалгалт 
хийх,

2016.04.18
2016.04.20

Архивын
ажилтан

Данс бүртгэлийг 
шинэчилэн үйлдэх

7. Устгах хэргийн актад бүртгэгдсэн 
баримтыг эх баримттай нь тулгах, 
нягтлан шалгалт хийх,

2016.04.20
2016.06.10

Архивын
ажилтан

Актыг шинэчлэн 
үйлдэх

8, НАГ-ын зааварлагч арга зүйчтэй 
тогтмол хамтран ажиллах, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө авах,

2016 оны 
1-3

улирал

Ажлын
хэсгийн
гишүүд

Заавар зөвлөгөө 
өгөх үед ажлын 

хэсэг бүрэн 
бүрэлдэхүүнээр 

байх

9. Байнга, түр, 70 жил хадгалах, тусгай 
төрлийн баримтын данс бүртгэл, 
устгах хэргийн актыг заавар журмын 
дагуу үйлдэж, НАГ-ын зааварлагч арга 
зуйчээр хянуулах,

2016.05.30
2016.07.20

Архивын
ажилтан

10. 2015 оны архиьын баримтын нөхөн 
бүрдүүлэлтийн нэгдсэн дүнг ББНШК- 
ын хүрлаар оруулж танилцуулах,

2016.04.29 Архивын
ажилтан



1 2 3 4 5
11. Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлтийн 

үйл ажиллагааны хэрэгжилт болон 
архивын бримтын нэгдсэн дүн мэдээг 
ББНШК-ын хурлаар оруулж, 
хэлэлцүүлэх,

2016 оны 
07-08 
сард

Архивын
ажилтан

12. Байгууллагын дэргэдэх ББНШК-ын 
хурлаар батлагдсан данс бүртгэл, 
хурлын тэмдэглэлийг НАГ-ын дэргэдэх 
ББНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцүүлж, 
батлуулах ажлыг зохион байгуулах,

2016 оны 
3-р

улиралд

Архивын
ажилтан

13. Байнга хадгалах баримтыг НАГ-ын сан 
хөмрөгт нүүлгэн шилжүүлэх,

Тухайн
үед

Ажпын
хэсгийн
гишүүд


