
 
 
 
 
 



3 


>KYPMbIH 5YT3W 

3YLI1m"LI1H 3YLl1nlllLl1H H3p
Ayraap 

3aanTblH H3p 3aanTblH TOO 

H3r HlIlLl1m3r YHA3Cn3n - 4 
2.1 . EpeHxlIlLl1 3yLl1n. 12 
2.2 . 5aTanraa)f(lIlnT 6a 

11
APXlIlBblH 6aplllMT WlIlLl1AB3'pn3nT. 

Xoep aWlIlrnanTblH a)f(nblH 2.3. YLI1n~lIlnr33HlIlLl1 Ten6ep 
630XlIlOH 6aLl1ryynanT. xypaaM)f(. 

24. naBnaraa xyyn6apT YH3T 4
l.\aac, T3MA3r x3p3rn3x, aU.IlIlrnax. 

Teplll~H 
3.1. AWlIlrnyynax 6aplllMTblH 

4apxlIlBaac aryynra. 
rypaB. 

aWlIlrnyynax 6aplllMTblH 3.2. AWlIlrnyynax 6aplllMTblH H3P 
aryynra, H3p Tepen, Tepen . 2 
x3n63p 

3.3. 5aplllMT aWlIlrnyynax x3n63p . 13 
4.1. nasnaraa xyyn6ap onrox. 14 
4.2 . 3PA3M WlIlH)f(lIlnr33, 

11 nasnaraa, xyyn6ap cYAanraaHA aWlIlrnyynax. 
onrox 6onoH 4.3. COHryynlll~H 6aplllMT 

2Aepes 3PA3M WlIlH)f(lIlnr33, aWlIlrnyynax. 
cYAanraaHA 44. WYYXlllLl1H WlIlH)f(lIlnr33HA 

4aWlIlrnyynax 6aplllMT aWlIlrnyynax. 
4 .5. AOTOOA a)f(nblH X3p3rl.\33HA 

4
aWlIlrnyynax 

TeplllLl1H apxlllB, an6aH 5.1 . APXlllSblH 3pX, yyp3r. 3 

TaB 
TywaanTaH 60nOH 5.2. APXlllSblH a)f(lIlnTHbl 3PX, 

2
YLl1n~nyyn3r~lIlLl1H 3pX, yyp3r. 
yyp3r . 5.3. Y~nLjnyy"n3r~lIlLl1H 3PX, vvp3r. 16 

3ypraa 5ycaA - 8 

HlIlLl1T 6/120 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2.1.3. Үйлчлүүлэгчдэд архивын баримт ашиглуулах үйл ажиллагааг архивын 

ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан зохион байгуулалтын нэгж эсхүл ажилтан 

хариуцан гүйцэтгэнэ. 

 

           2.1.4. Нэгдсэн төв болон нэг цэгээр дамжуулан үзүүлэх архивын баримт 

ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбогдох харилцааг дараах байдлаар зохицуулна:  

 

2.1.4.1. Архивын баримт ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад үүсэх тоо 

бүртгэл, захиалгын шийдвэрлэлт, лавлагаа, хуулбарын баталгаажилтад нэгдсэн 

удирдлага, хяналт тавих зорилгоор үйл ажиллагаандаа Онлайн лавлагааны 

систем /цаашид “Лавлагааны систем” гэх/ ашиглана. 

 

 2.1.4.2. Архивын мэдээллийн сан 3 -д цахим хэлбэрээр хадгалагдаж буй 

баримтаас лавлагаа, хуулбар авах захиалга ирсэн бол үйлчилгээний ажилтан4 

хайлт хийж, шууд шийдвэрлэнэ.   

 

2.1.4.3. Сан хөмрөгт хадгалагдаж буй цаасан суурьт баримтаас лавлагаа, 

хуулбар авах захиалга ирсэн бол лавлагааны системд хүсэлтийг бүртгэж, 

захиалгыг дэмжлэг үзүүлэх5 хэсгийн ажилтанд шилжүүлнэ.  

 

2.1.4.4. Дэмжлэг үзүүлэх хэсгийн ажилтан эх баримтаас хайлт хийж, илэрсэн 

баримтын хуулбарыг лавлагааны системд хавсарган илгээнэ.  

 

2.1.4.5. Үйлчилгээний ажилтан уг албан ёсны эх баримтын хуулбар хувийг 

хэвлэж, баталгаажуулан үйлчлүүлэгчид олгоно. 

 

2.1.5. Үйлчлүүлэгч лавлагааны систем ашиглан цахим хэлбэрээр захиалга 

өгч болно.  

 

2.1.6. Архивын ажилтны “Архивын мэдээллийн сан”-д хандах эрхийг 

архивын удирдлага олгох бөгөөд хандах эрхийн түвшинд ашиглалтын үйл 

ажиллагааг явуулна.  

 

2.1.7. Хувийн гаралтай болон гэрээний дагуу хадгалуулсан архивын 

баримтыг өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр үйлчлүүлэгчид ашиглуулна. 

 

2.1.8. Төрийн болон хувийн нууцад хамаарах баримтыг ашиглуулах үйл 

ажиллагаандаа хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох хууль, журмыг мөрдлөг 

болгоно. 

2.1.9. Архивын сан хөмрөгөөс баримтыг гадагш түр олгох харилцааг 

Архивын тухай хууль 6 -д зааснаас бусад тохиолдолд архив тусдаа журмаар 

зохицуулж болно.  

                                                             
3 “Нийслэлийн цахим архив” төсөл, 2013 он, 2.1-д 
4
 “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл. 2016 он, №19. “Төрийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн үйлчилгээ 

үзүүлэх журмын 1.8.4-д 
5
 “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл. 2016 он, №19. “Төрийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн үйлчилгээ 

үзүүлэх журмын 1.8.8-д 
6 “Төрийн мэдээлэл”  сэтгүүл. 1998 он, №02. Архивын тухай хуулийн 19.12-т 
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2.1.10. Архивын баримт ашиглалтын үйл ажиллагаанд явцын болон 

төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хяналт, мониторинг хариуцсан зохион 

байгуулалтын нэгж, эсхүл албан тушаалтан жилд 2-оос доошгүй удаа, 

шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр хийнэ.  

 

2.1.11. Архивын баримт ашиглалтын  журам зөрчсөн архивын ажилтан, 

үйлчлүүлэгчдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

2.1.12. Архиваас олгосон лавлагаа, хуулбар нь 2 жилийн хугацаанд хүчин 

төгөлдөр байна.  

 

2.2. Баталгаажилт ба шийдвэрлэлт. 

 

2.2.1. Лавлагаа хариуцсан ажилтан бүр хувийн дугаартай байна. Дугаарыг 

архив олгоно. Ажилтан ажлаас өөрчлөгдөх тохиолдолд хувийн дугаар, тэмдгийг 

холбогдох эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр шилжүүлнэ. 

 

2.2.2. Архиваас олгосон лавлагаа, хуулбарын үнэн бодит байдлыг лавлагаа 

гаргасан ажилтан бүрэн хариуцна.  

 

2.2.3. Архивын мэдээллийн сангаас лавлагаа олгож буй тохиолдолд 

баталгаажилтыг лавлагаа хариуцсан ажилтан хийнэ. Энэ тохиолдолд тухайн 

лавлагааны хууль зүйн хүчин төгөлдөр байдал, бодит үнэнийг цахим санд нөхөн 

бүрдүүлэлт хийсэн ажилтан бүрэн хариуцна.   

 

2.2.4. Архивын мэдээллийн сангаас лавлагаа олгоход цахим гарын үсгээр 

баталгаажуулан7 илгээж болно. Энэ тохиолдолд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 

холбогдох хууль, журмыг мөрдлөг болгоно. 

 

2.2.5. Архивын лавлагааг нууцлал бүхий үнэт цаасан дээр үйлдэх бөгөөд 

эрх бүхий албан тушаалтан ердийн болон цахим гарын үсгээр баталгаажуулж 

олгож болно.  

 

2.2.6. Цахим гарын үсгээр баталгаажсан архивын лавлагаа эх баримтын 

адил хүчин төгөлдөр баримт бичиг болно.  

 

2.2.7. Архивын баримтыг тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудсан дээр 

хуулбарлах бөгөөд хуулбарын нүүр бүрийг хувийн дугаар бүхий “Хуулбар 

үнэн” тэмдгээр архивын ажилтан баталгаажуулан олгоно. 

 

2.2.8. Үйлчлүүлэгчийн тавьсан хүсэлтийн дагуу шүүж үзээд холбогдох 

баримт нь байхгүй тохиолдолд “Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай 

тодорхойлолт”-ыг лавлагаа хариуцсан ажилтан тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл 

хуудсан дээр үйлдэж, ердийн гарын үсгээр баталгаажуулан олгоно.  

 

                                                             
7 “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл. 2012 он, №01. Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4.1.1-д 
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2.2.9. Хуулийн этгээд үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж 

архиваас лавлагаа, хуулбар авахаар гаргасан хүсэлтийг ажлын 1-5 өдөрт 

шийдвэрлэнэ. 

 

2.2.10. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч дээд байгууллага, 

төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах 

ёсны байгууллагаас үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж архивын 

лавлагаа, хуулбар авахаар хүсэлт ирүүлсэн бол дараалал харгалзахгүйгээр 

хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэнэ. 

 

2.2.11. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлт, захиалгыг хүлээн авсан архивын ажилтан нь 

цахим мэдээллийн санд орсон баримтаас олгох лавлагааны хариуг ажлын 1 

өдөрт, бусад лавлагааны хариуг ажлын 1-5 өдөрт тус тус багтаан олгоно. 

 

2.2.12. Нэгдсэн төвөөс лавлагаа, хуулбар олгох тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн 

хүсэлтийг “Үйлчилгээний маягт”-д заасан хугацаанд бүрэн шийдвэрлэнэ. 

           

2.3. Үйлчилгээний төлбөр хураамж 

 

2.3.1. Үйлчлүүлэгч архиваас лавлагаа, хуулбар авахдаа Архивын ерөнхий 

газраас тогтоосон үйлчилгээний хөлс төлнө. 

 

2.3.2. Архивт баримтаа шилжүүлсэн үйлчлүүлэгч зөвшөөрлийн дагуу үзэж 

ашиглах эрхтэй ба эх баримтаас аливаа хэлбэрээр хуулбарлан авах тохиолдолд 

холбогдох журамд заасан үйлчилгээний хөлс төлнө. 

 

2.3.3. Архиваас олгож буй архивын лавлагаа, баримтын хуулбарыг 

шуудангаар хүргүүлэх тохиолдолд үйлчилгээний хөлс дээр шуудангийн үйлчилгээ 

эрхэлсэн байгууллагын үнийн хөлсийг баримтлан шуудангийн зардлыг нэмж 

тооцно.  

 

2.3.4. Хууль, хяналтын байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийг 

үндэслэн холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу архивын лавлагаа, хуулбарыг үнэ 

төлбөргүй олгоно. 

 

2.3.5. Тухайн байгууллагын байгуулагдсан тухай мэдээллийг захиалгаар 

бэлтгэж өгч болох бөгөөд үйлчилгээний хөлсийг талууд харилцан тохиролцсоны 

үндсэн дээр гэрээгээр зохицуулна. 

 

2.3.6. Архивын сан хөмрөг болон мэдээллийн сангаас лавлагаа, хуулбар 

олгохдоо төлбөрийг тухайн архивын дансанд төвлөрүүлнэ. 

 

2.4. Лавлагаа, хуулбарт тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудас, тэмдэг 

хэрэглэх, ашиглах. 

 

2.4.1. Архиваас олгож буй лавлагаа, хуулбарыг тусгай нууцлал бүхий 

бүртгэлтэй хэвлэмэл хуудсанд буулгана.    
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2.4.2. Тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудас нь зориулалтын хувьд 

лавлагааны, хуулбарын гэсэн 2 төрөлтэй байна.  

 

2.4.3. Архивын лавлагаа, хуулбар олгох үйлчилгээг нэгдсэн төв болон нэг 

цэгээс дамжуулан үзүүлэх тохиолдолд лавлагаа хариуцсан ажилтан бүрд хувийн 

дугаар бүхий “Хуулбар үнэн тэмдэг”-ийг холбогдох заавар
8
, журмын дагуу олгож, 

хэрэглээнд хяналт тавьж ажиллана.  

 

2.4.4. Баримт ашиглалтад хэрэглэх баталгаажилтын тэмдэг болон тусгай 

нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудасны хэвлэлт, ашиглалт, хадгалалт, зарцуулалт, 

тэдгээрт тавих хяналттай холбогдсон харилцааг АЕГ-аас журамлана.   

 

Гурав. Архиваас ашиглуулах баримтын 

агуулга, нэр төрөл, хэлбэр 

 

3.1. Ашиглуулах баримтын агуулга: 

 

3.1.1. Удирдлагын баримт 

3.1.2. Үндсэн үйл ажиллагааны баримт 

3.1.3. Санхүүгийн баримт  

3.1.4. Хувийн гаралтай баримт 

3.1.5. Улс төрийн намын баримт  

3.1.6. Тусгай төрлийн баримт  

 

3.2. Мэдээлэл тээгчийн төрөл: 

 

3.2.1. Цаасан суурьт  

3.2.2. Тусгай суурьт  

 

3.3. Баримт ашиглуулах хэлбэр: 

 

3.3.1. Лавлагаа, хуулбар олгох  

3.3.2. Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд ашиглуулах 

3.3.3. Шүүхийн шинжилгээ хийх 

3.3.4. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх 

3.3.5. Гэрээгээр мэдээлэл бэлтгэх 

3.3.6. Байгууллага, иргэнд архивын баримтыг биечлэн танилцуулах 

3.3.7. Хэвлэн нийтлэх, сурталчилах                                  
3.3.8. Архивын баримтаар үзэсгэлэн гаргах   

3.3.9. Нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт хийх                                  

3.3.10. Данс, бүртгэл шинэчлэх 
3.3.11. Сэлбэн засаж, сэргээн шинэтгэх 
3.3.12. Хамгаалалтын болон ашиглалтын хувь үйлдэх 
3.3.13. Цахим мэдээллийн санд оруулах гэх мэт. 
 
 

                                                             
8 “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл. 2001 он, №01. Заавар батлах тухай, 3,4-т 
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Дөрөв. Лавлагаа, хуулбар олгох болон  
эрдэм шинжилгээ, судалгаанд ашиглуулах 

 
         4.1. Лавлагаа, хуулбар олгох 
 

4.1.1. Архиваас ашиглуулах баримт нь баримтын эх хувь болон түүнтэй 

адилтгах баталгаат хуулбар, ашиглалтын хувь, цахим баримт9 байна. 

 

4.1.2. Архивын баримтаас  хайлт хийж, баталгаажуулан олгосон лавлагаа, 

хуулбар нь үндсэн эх баримтын адил эрх зүйн хүчин төгөлдөр баримт болно. 

 

4.1.3. Архивын лавлагаа, хуулбарыг үйлчлүүлэгчийн иргэний үнэмлэх болон 

бусад батлах /итгэмжлэл, ажлын үнэмлэх/ баримт бичгийг шалгасны үндсэн дээр 

тогтоосон хугацаанд олгоно. 

 

4.1.4. Үйлчлүүлэгчид өөрт нь хамаарах тодорхой асуудал, сэдвийн хүрээнд 

лавлагаа, хуулбар олгоно.  

 

4.1.5. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр лавлагаа, хуулбарыг давтан олгох бол  

архивын сан хөмрөгийн цаасан суурьт болон мэдээллийн сангийн цахим 

баримтаас шүүж олгох бөгөөд энэхүү журмын 2.2.10-д заасан хугацаанд 

шийдвэрлэж, тухайн үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй үйлчилгээний хөлсийг 

төвлөрүүлнэ.  

 

4.1.6. Албан бичгээр архивын лавлагааг хүргүүлэхдээ үйл явдал, мэдээ 

мэдээлэл, хүний нэрийг тодорхой тусгаж, он цагийн дарааллаар бичнэ. 

 

4.1.7. Шаардлагатай тохиолдолд зохиогчийн хийсэн засвар, эргэлзээ 

төрүүлсэн үг, өгүүлбэр, баримтыг зохион бүрдүүлсэн арга, хэлбэр, онцлог, нууц 

тэмдэглэгээ зэргийг албан бичигт дурдана.  

 

4.1.8. Эх баримтад буй мэдээлэл нь үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээс зөрөх, 

баримт гэмтэлтэй буюу гаргагдахгүй байх тохиолдолд “баримтад байгаа нь” гэсэн 

тайлбар бичнэ. 

 

4.1.9. Журмын 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8-д зааснаас өөрөөр тусгай тайлбар, дүгнэлт 

хийхийг хориглоно. 

 

4.1.10. Иргэний улсад ажилласан жилийг тодорхойлсон лавлагааг тушаал, 

шийдвэр, цалингийн болон бусад нотлох баримтыг үндэслэн олгоно. 

 

4.1.11. Цалингийн тодорхойлолтыг тухайн цалингийн цэс, хүснэгтийг 

үндэслэн олгоно. Хэрэв шагналт цалин, ур чадварын нэмэгдэл, илүү цаг, амралт, 

баяр ёслолын үед ажилласны нэмэгдэл цалинд тусгагдаагүй бол холбогдох 

тушаал, шийдвэрийг үндэслэнэ.   

                                                             
9 “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл. 2011 он, №26. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 

тухай хуулийн 4.1.3-д 
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 4.1.12. Цэргийн алба хаасан тухай лавлагааг цэргийн албанд татагдсан 

болон чөлөөлөгдсөн тушаал шийдвэрийг үндэслэн олгоно. 

 

4.1.13. Ураг төрлийн холбогдолтой лавлагааг угийн бичиг, гэрийн үеийн 

бичиг, хүн амын тооллогын болон эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэл, тухайн иргэний 

намтар түүхтэй холбогдох бусад баримтыг үндэслэн гаргана. Намтар, түүхээ 

тодруулах хүсэлтэй иргэдэд бүртгэх хуудас, тухайн хүний 3 үеийн түүхийг 

хуулбарлан олгож болно.  

 

4.1.14. Лавлагаа хариуцсан ажилтан болон сан хөмрөг хариуцсан 

ажилтан нь архиваас олгосон архивын лавлагааны бүртгэлийн дэвтэр, архиваас 

олгосон баримтын хуулбарын бүртгэлийн дэвтрийг тус тус хөтөлнө. Үйл 

ажиллагаандаа лавлагааны систем ашиглаж байгаа бол бүртгэлийг цахим 

хэлбэрээр үүсгэж, хадгална.  

 
4.2. Эрдэм шинжилгээ, судалгаанд ашиглуулах 
 

4.2.1. Архивын баримт ашиглах тухай бичгээр ирүүлсэн үйлчлүүлэгчийн 

хүсэлтийн дагуу цаасан суурьт болон цахим баримтыг уншлагын танхимаар 

ашиглуулна. 

 

4.2.2. Үйлчлүүлэгч  нь  архивын  баримт  ашиглалтын  журамтай  танилцаж,  

“уншлагын танхимаар үйлчлүүлэгчийн анкет” /загвар 1/, “хүлээх үүрэг” /загвар 2/-

ийн маягтыг бөглөн, хувийн хэрэг нээлгэж, үнэмлэх авна. 

 

4.2.3. Үйлчлүүлэгчийн хувийн хэрэг нь энэ журмын 4.2.1, 4.2.2-т заасан 

баримт бичиг болон баримтын захиалгын хуудас зэргээс бүрдэнэ. 

 

4.2.4. Архивын дарга болон ашиглалтын үйл ажиллагаа хариуцсан нэгжийн 

удирдлага нь үйлчлүүлэгчийн судалгааны ажлын зорилго, сэдвийг харгалзан 7 

хоногоос зургаан сар хүртэл хугацаагаар баримт судлах зөвшөөрөл олгох ба 

тухайн сэдвийн хүрээнд хугацааг сунгаж болно. 

 

4.2.5. Үйлчлүүлэгч нь архивын мэдээллийн сан /данс, бүртгэл, карт, каталог 

гэх мэт/-тай танилцаж, судлах цаасан суурьт баримтын захиалгыг ажлын 1 өдрийн 

өмнө ашиглалт хариуцсан ажилтанд өгч, холбогдох баримтыг ашиглана.  

 

4.2.6. Үйлчлүүлэгч цахим хэлбэрээр архивын баримттай танилцах хүсэлт 

гаргавал ашиглалт хариуцсан ажилтан архивын мэдээллийн сан /данс, бүртгэл, 

карт, каталог гэх мэт/-тай танилцуулж, лавлагааны системд бүртгэл үүсгэж, 

системд хандах эрхийн түвшинд баримтыг хязгаартайгаар ашиглуулж болно.     

 

4.2.7. Ашиглалт хариуцсан ажилтан нь архивын баримтын бүрэн бүтэн 

байдлыг биечлэн хариуцаж, үйлчлүүлэгчийн захиалсан баримтыг хуудас 

нэг бүрчлэн шалгаж, сан хөмрөгч болон үйлчлүүлэгчид хүлээлгэн өгөх ба хүлээн 

авна.   
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4.2.8. Үйлчлүүлэгч нь захиалж авсан баримтаа ажлын 15 өдөрт багтаан 

судалж дуусган, хүлээлгэн өгнө.  

 

4.2.9. Үйлчлүүлэгч баримт захиалсан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногт 

судлахаар ирээгүй тохиолдолд баримтыг сан хөмрөгчид буцааж хүлээлгэн өгнө. 

 

4.2.10. Ашиглалт хариуцсан ажилтан нь эрдэм шинжилгээний лавлах сантай 

танилцах болон баримттай ажиллахад нь үйлчлүүлэгчид туслан байнга хяналт 

тавьж  ажиллана. 

 

4.2.11. Ашиглалт хариуцсан ажилтан нь үйлчлүүлэгчид олгосон 

баримтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлнө. Үйл ажиллагаандаа лавлагааны систем 

ашиглаж,  хөтөлсөн бүртгэлийг жилийн эцэст цаасаар хэвлэж, архивт хадгална.  

 

4.3. Сонгуулийн баримт ашиглуулах.  

 

4.3.1. Сонгуулийн саналын хуудаснаас бусад баримт бичгийг ашиглуулах 

тохиолдолд иргэний хүсэлт, хуулийн этгээдийн албан бичгийг үндэслэн 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн даргын зөвшөөрлийг үндэслэнэ.  

 

4.3.2. Баримтыг ашиглуулахдаа Сонгуулийн ерөнхий хороо болон Архивын 

ерөнхий газрын батлан гаргасан дүрэм, журмын дагуу ашиглуулна. 

 

4.4. Шүүхийн шинжилгээнд баримт ашиглуулах. 

 

4.4.1. Архивын баримтаас шинжилгээ хийх зорилгоор хүсэлт гаргасан хууль, 

хяналтын байгууллагад ашиглуулж болно. 

 

 4.4.2. Шинжилгээ хийх албан тушаалтны ажлын үнэмлэхийг шалгаж, 

тэмдэглэлд бүртгэж, баримт ашиглуулах ба архивын ажилтан буцаан хүлээж 

авахдаа баримтын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хүлээн авна.   

 

4.4.3. Баримтыг шүүхийн шинжилгээ хийх, хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд нотлох баримтаар ашиглах нь архивын байрнаас гадагш гаргах 

үндэслэл болохгүй.    

 

4.4.4. Шүүхийн шинжилгээ хийх явцад архивын ажилтан байнга байлцана. 

 

         4.5. Дотоод ажлын хэрэгцээнд ашиглуулах 
 

4.5.1. Архивын баримтыг архивын ажилтны дотоод ажлын хэрэгцээнд энэ 

журмын 3.3–д заасны дагуу ашиглуулна.  

 

4.5.2. Сан хөмрөгч нь архивын баримтыг дотоод ажлын хэрэгцээнд 

ашиглуулахдаа “Дотоодын хэрэгцээнд баримт олгосон бүртгэлийн дэвтэр” 

хөтлөнө. Үйл ажиллагаандаа лавлагааны систем ашиглаж хөтөлсөн бүртгэлийг 

жилийн эцэст цаасаар хэвлэж, архивт хадгална. 
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4.5.3. Архивын ажилтан зайлшгүй шаардлагатай үед дотоод ажлын 

хэрэгцээнд ашиглах баримтыг сан хөмрөгчөөс хуудас нэг бүрийг шалган хүлээж 

авах ба сан хөмрөгч буцааж хуудас нэг бүрийг шалган хүлээж авна.   

 

4.5.4. Архивын ажилтан нь дотоод ажлын хэрэгцээнд түр олгосон баримтын 

бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хариуцан гамтай ашиглах, зөвхөн ажлын байранд 

зориулалтын тусгай шүүгээнд хадгалах үүргийг хүлээнэ. 

 

Тав. Архив, албан тушаалтан болон 

 үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг   

 

  5.1. Архивын эрх, үүрэг. 

 

5.1.1. Архив нь баримт ашиглуулахтай холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөх, 

түүнийг  хэрэгжүүлэхийг үйлчлүүлэгчээс шаардах эрхтэй. 

  

5.1.2. Архив нь төрийн үйлчилгээ, баримт ашиглалтай холбогдох хууль 

тогтоомж, бусад эрх зүйн баримт бичигт заасны дагуу удирдлага, зохион 

байгуулалтыг хангаж ажиллана. 

 

5.1.3. Согтууруулах ундаа болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хэрэглэсэн, 

үйлчлэл нь гараагүй, хэвийн бус буюу эрх зүйн чадамжгүй үйлчлүүлэгчдэд 

үйлчилгээ үзүүлэхгүй. 

 

  5.2. Архивын ажилтны эрх, үүрэг. 

 

5.2.1. Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа танилцсан, олж мэдсэн байгууллага, 

хувь хүний нууц, үйл ажиллагаа, өмч хөрөнгөтэй холбогдох мэдээллийг 

задруулахгүй, хувийн ашиг сонирхолд ашиглахгүй байх үүрэгтэй.  

 

5.2.2. Үйлчлүүлэгчид лавлагаа мэдээлэлтэй холбогдох асуудлаар цаг 

алдалгүй, хөнгөн шуурхай үйлчилнэ.   

 

5.3. Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг. 

 

5.3.1. Лавлагаа, хуулбар авахад дараах эрх, үүрэгтэй:  

 

5.3.1.1. Лавлагаа авахаар үйлчлүүлэгч хэдэн ч удаа захиалга өгч болно.  

 

5.3.1.2. Лавлагаа үйлчилгээтэй холбогдох санал хүсэлтээ гаргах эрхтэй.   

 

5.3.1.3. Хүсэлтээ хоёрдмол утгатай, ойлгомжгүй байдлаар гаргахгүй байх 

үүрэгтэй. 

 

5.3.1.4. Үйлчлүүлэгч баримттай биечлэн танилцах бол энэ тухай гаргасан 

өргөдөл, албан бичигт, хүсэлтэд дурдсан тодорхой асуудал сэдвийн хүрээнд 

баримтыг үзэж, ашиглана. 
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5.3.1.5. Архивын баримттай биечлэн танилцахдаа баримтын аюулгүй 

байдал, хадгалалт, хамгаалалтын нөхцлийг бүрэн хангах, хариуцах үүрэгтэй.   

 

5.3.1.6. Захиалга өгөхдөө лавлагаа авах үндэслэл, шалтгаан болон огноо, 

холбогдох мэдээллийг үнэн зөв гаргах, тайлбарлах үүрэгтэй.    

 

5.3.1.7. Архивын ажилтны тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх 

үүрэгтэй. 

 

5.3.1.8. Лавлагаа, хуулбар олгох үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөх, 

оролцох болон саад болох, худал мэдээлэл өгөх, хууль бус зүйл шаардах эрхгүй. 

 

5.3.2. Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэхэд дараах эрх, үүрэгтэй.  

 

5.3.2.1. Үйлчлүүлэгч нь судалгаандаа цаасан суурьт баримт ашигласан бол 

хадгаламжийн нэгж бүрийн ашиглалтын хуудас хөтөлнө. 

 

5.3.2.2. Архивын  баримтаас өөрийн ном, бүтээлд оруулсан тохиолдолд энэ 

тухай ишлэл зүүлтийг заавал хийнэ. Ишлэл зүүлтийг дараах жишээгээр 

бичнэ. Үүнд: Монгол Улс-МУ, Үндэсний төв архив-ҮТА, Түүхийн баримтын архив-

ТБА, хөмрөг-Х, данс-Д,  хадгаламжийн нэгж-ХН, хуудас-Тал, нугалбар-Н  гэх мэт.  

 

5.3.2.3. Үйлчлүүлэгч нь архивын сан хөмрөгийн баримт ашиглан ном, 

эмхэтгэл, бүтээл гаргасан тохиолдолд нэг хувийг тухайн архивт үнэ төлбөргүйгээр 

өгч, хадгалуулна.  

 

5.3.2.4. Үйлчлүүлэгч нь зөвхөн өөрийн өргөдөл, хүсэлтэд дурдсан сэдэв, 

асуудлын хүрээнд хамаарах баримтыг  судална. 

 

5.3.2.5. Үйлчлүүлэгч нь архивын баримтыг эмхэтгэл, ном, бүтээл болгон 

гаргах зорилгоор бүхэлд нь хуулбарлан авсан тохиолдолд зохиогчийн эрх зөвхөн 

тухайн архивт  хадгалагдана.  

 

5.3.2.6. Үйлчлүүлэгчид хосгүй үнэт, үнэт баримт, хүн амын тооллогын 

холбогдолтой баримтыг эх хувиар нь ашиглуулахгүй, зөвхөн цахим хэлбэрээр 

ашиглалтын хувиар үйлчилнэ. 

 

5.3.2.7. Үйлчлүүлэгч нь баримтыг нугалах, урж гэмтээх, бохирдуулах, 

засварлах, бусдад дамжуулах, гадагш авч гарах,  зөвшөөрөлгүйгээр фото зургийн 

болон дижитал аппаратаар авах, флаш, зөөврийн хард диск ашиглан 

баримтыг буулгаж авах, хуулбарлах, хулгайлах зэргээр зөрчил гаргасан  

тохиолдолд хариуцсан ажилтны санал болгосноор Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 

хяналтын улсын байцаагч холбогдох хууль, дүрэмд заасны дагуу арга хэмжээг 

авна. 
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5.3.2.8. Үйлчлүүлэгч нь гэрэл зургийн болон дижитал аппарат, видео камер, 

овор ихтэй цүнх сав, зураг авах боломжтой гар утас, хүнсний зүйл биедээ авч 

орохыг хориглоно. 

 

Зургаа. Бусад. 

 

6.1. Архив нь баримт ашиглалтын үйл ажиллагаанд зориулалтын өрөө, 

техник хэрэгслээр хангана. 

 

6.2. Архив нь сан хөмрөгийн баримтаар үзэсгэлэн гаргах ажлыг зохион 

байгуулна.   

 

6.3. Архив нь баримт, мэдээллийг нийтийн хүртээл болгох зорилгоор хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлыг зохион байгуулна. 

 

6.4. Архив нь үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн бие даан болон бусад 

байгууллагуудтай хамтран сургалт, сурталчилгаа явуулж болно.   

 

6.5. Нөхөн бүрдүүлэлтийн эх үүсвэрт ороогүй байгууллагын баримтыг 

үйлчлүүлэгч өөрөө авч ирж, түүнээс лавлагаа, хуулбар авах хүсэлт гаргавал 

холбогдох зохион байгуулалтын нэгж, албан тушаалтанд шилжүүлэн 

шийдвэрлүүлнэ.  

 

6.6. Архивын хөмрөг үүсгэгч хуулийн этгээд нь өөрийн байгууллагын тусгай 

суурьт баримтыг авч ашиглахдаа зориулалтын тоног төхөөрөмж ашиглан бүрэн 

болон хэсэгчилэн хуулбарлаж болно. 

 

6.7. Лавлагааны системд үүссэн лавлагаа бүртгэлийн санг архивын ажилтан 

тайлагнаж архивлана.   

 

6.8. Үйлчилгээндээ хэрэглэгчээс тодорхой төрөл, хэлбэрээр сэтгэл 

ханамжийн судалгааг тогтмол авч, түүнд дүн шинжилгээ хийж, үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлж ажиллана. 

 

 

 

 

 

АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 
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