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  Баримт нягтлан шалгах арга зүйн  
  комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүнийг 

     батлах тухай  
 
 

   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.“м”, 29.2, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5, 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 9.2 дахь хэсгийг тус тус 
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь:  
 
 1.Нийслэлийн архивын хөмрөг үүсгэгч нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, төсөвт, өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын баримтын 
агуулга, бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох, баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, 
байнгын хадгалалтад баримт сонгож авах үүрэг бүхий Баримт нягтлан шалгах               
арга зүйн комиссын дүрмийг нэгдүгээр, бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар 
шинэчлэн баталсугай.  
 
  2.Төрийн архивын сан хөмрөгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавьж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган, комиссын үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулж, тайлагнаж ажиллахыг Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисс 
(Ү.Ганболд)-т даалгасугай. 
 
  3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын                   
2015 оны А/535, 2016 оны А/869 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.  
 
 
 
 
  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА  
  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР  
                      ХОТЫН ЗАХИРАГЧ            Д.СУМЪЯАБАЗАР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 
07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 

      А/528 дугаар захирамжийн  
1 дүгээр хавсралт 

 
 
 
 

БАРИМТ НЯГТЛАН ШАЛГАХ АРГА ЗҮЙН  
КОМИССЫН ДҮРЭМ 

 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 
 1.1.Нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх хөмрөг үүсгэгч байгууллагын 
баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох, баримтын үнэ цэнийг нягтлан 
шалгах, байнгын хадгалалтад баримт сонгож авах зорилгоор Баримт нягтлан 
шалгах арга зүйн комисс  (цаашид “БНШАЗК” гэх) ажиллана. 
 
 1.2.БНШАЗК нь үйл ажиллагаандаа Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль, Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, Төрийн архивын ажлын үндсэн 
заавар, Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн баримт бичгийн хадгалах 
хугацааны нийтлэг жагсаалт болон бусад эрх зүйн акт, энэхүү дүрмийг удирдлага 
болгоно.    
 
 1.3. БНШАЗК-ын дүрэм, бүрэлдэхүүнийг Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар батална. 

Хоёр. БНШАЗК-ын үндсэн чиг үүрэг  
 

    2.1. БНШАЗК нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 
 
         2.1.1.Нийслэлийн Архивын газрын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хянан, 
хэлэлцэгдсэн нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллага, төсөвт, өмчит аж 
ахуйн тооцоот газруудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, түүнийг дагалдан гарах дүрэм, журам 
болон арга зүйн баримт бичгийн төслийг хэлэлцэж эрх бүхий албан тушаалтнаар 
батлуулах; 
 
          2.1.2.Нийслэлийн болон салбар архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх эх 
үүсвэрийн жагсаалтыг хянан, хэлэлцэж, батлуулахаар Архивын ерөнхий газарт 
хүргүүлэх;  
  
          2.1.3.Нийслэлийн түүхэнд хамаарах улс, нийслэлийн болон орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил, үйлчилгээ, гадаад зээл, тусламжаар 
хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд  бий болсон бүх төрлийн 
архивын баримтын өмчлөл болон хөмрөгийн хамаарал, баримтын шилжилт 
хөдөлгөөний талаарх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх; 
 
           2.1.4.Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг 
тодорхойлох, баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, байнгын хадгалалтад баримт 
сонгож авах, төрийн архивт шилжүүлэх баримтын данс, бүртгэлийг хэлэлцэж 
батлах; 
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     2.1.5.Нийслэлийн хэмжээнд цахим албан хэрэг хөтлөлт болон мэдээллийн 
сангийн үйл ажиллагааны талаарх хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн 
биелэлтэд хяналт тавих, үр дүнг хянан хэлэлцэн холбогдох дээд шатны 
байгууллагад уламжлах;  
 
            2.1.6.Нийслэлийн болон салбар архив, байгууллагын архивыг зориулалтын 
байр, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах, салбарын ажилтан, албан 
хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр холбогдох дээд шатны 
байгууллагад уламжлах;  
 
  2.1.7.Салбар архивын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх талаар нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх; 

 
  2.2. БНШАЗК дараах эрхтэй. 
          
  2.2.1.БНШАЗК-ын үйл ажиллагаанд шаардагдах мэдээ, баримт бичгийг 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас гаргуулж авах; 
          
  2.2.2.Төрийн архивын эх үүсвэрийн байгууллагаас хуулинд  заасан 
хугацаанд баримтаа шилжүүлээгүй, хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй, 
өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй тохиолдолд тухайн байгууллагын удирдлагад 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцуулах саналыг Архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын байцаагчид хүргүүлэх; 
        
  2.2.3.БНШАЗК-ын гишүүд нь нийслэл болон салбар архивын хөмрөг үүсгэгч 
байгууллагын архивын бүрдүүлэлт, баримтын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцөл 
байдалд үзлэг шалгалт хийх; 
 

Гурав. БНШАЗК-ын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 
 

 3.1.БНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу, нийт 
гишүүдийн 70-аас дээш хувийн ирцтэйгээр зохион байгуулна.  
 
 3.2.Хурлыг БНШАЗК-ын дарга, түүнийг эзгүйд дэд дарга удирдана. 
 
 3.3.БНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, холбогдох дүрэм, 
журам, стандарт шаардлагад нийцсэн баримт бичгийг хурал болохоос 14 хоногийн 
өмнө гишүүдэд урьдчилан цаасан болон цахим хэлбэрээр танилцуулна. 
 
 3.4.БНШАЗК-ын гишүүд нь хэлэлцүүлж буй асуудалтай холбоотойгоор санал, 
шүүмж, тайлбар, зөвлөмжийг өгнө. 
 
 3.5.Нийслэлийн архивын эх үүсвэрийн байгууллага нь хуулинд заасан 
хугацаанд баримтаа шилжүүлээгүй, баримтаа шилжүүлэхээс татгалзсан 
тохиолдлыг хэлэлцэж, хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг 
шийдвэрлэнэ. 
 
 3.6.БНШАЗК-ын дарга хэлэлцэж байгаа асуудлын талаар гарсан саналыг 
нэгтгэн дүгнэж, саналын зөрүүтэй асуудлаар санал хураалт явуулж, олонхийн 
саналаар шийдвэрлэнэ.  
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 3.7.БНШАЗК-ын хурлаар шийдвэр гаргах боломжгүй, шаардлага хангаагүй 
асуудлыг буцаах, тодорхой хугацаатай үүрэг өгнө. 
 
 3.8.БНШАЗК-ын нарийн бичгийн дарга нь хуралд хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөө батлуулах, хурлын бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангах, хурлын 
тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд санал өгөх эрхгүйгээр оролцоно. 
 
  3.9.БНШАЗК-ын хуралд асуудал хэлэлцүүлэх байгууллагаас тухайн 
байгууллага (нэгж)-ын  дарга эсвэл БНШК-ын дарга,  асуудал хариуцсан ажилтны 
хамт заавал оролцоно. 
 
  3.10.БНШАЗК-ын хурлаар асуудал хэлэлцүүлсэн байгууллагын удирдлага, 
албан тушаалтан хурлын шийдвэрийг заасан хугацаанд бүрэн хэрэгжүүлж, хурлын 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 
 
  3.11.БНШАЗК-ын гишүүдэд хуралд оролцсон ирцийг харгалзан мөнгөн 
урамшууллыг нэг удаагийн хуралд 100,000 төгрөгөөр тооцож олгох бөгөөд хурал 
зохион байгуулахад шаардлагатай төсвийг жил бүрийн төсөвт тусгана.  
 

Дөрөв.Хүлээлгэх хариуцлага 
 

   4.1.Дүрмээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 
07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 

      А/528 дугаар захирамжийн  
   2 дугаар хавсралт 

 
 
 
 
 

БАРИМТ НЯГТЛАН ШАЛГАХ АРГА ЗҮЙН  
КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 
 
Комиссын дарга:                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн  
                                               захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга     
 
Комиссын дэд дарга:         Нийслэлийн Архивын газрын дарга  
 
Гишүүд:                                  Архивын     ерөнхий    газрын    Мэргэжил,   арга   зүйн  

                                                           удирдлагын  газрын   дарга (зөвшилцсөнөөр) 
      

 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын  
 албаны Захиргаа, зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга 
 (зөвшилцсөнөөр) 

 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Дотоод   
хяналтын хэлтсийн дарга  
 
 Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга 
 
Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт 
зохицуулалтын газрын дарга 
 
Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 
дарга  
 
Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын дарга 
 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга 
 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга  

 
Нарийн бичгийн дарга: Нийслэлийн Архивын газрын Мэргэжлийн удирдлагын 

хэлтсийн дарга  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


