
БАРИМТ БИЧИГ 

БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД СТАНДАРТЫГ 

ОНОВЧТОЙ МӨРДӨХ НЬ 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  

АРХИВЫН ГАЗАР 



ЭРХ  ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД 

 

 

АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 
/1998 ОН/ 

1.Төрийн албан ѐсны хэлний тухай хууль. /2003 он/ 
 

2.”Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын 

дүрэм”           МУЗГ-1999 оны 164-р тогтоол 
 

3.“Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас 

хийлгэх, хэрэглэх заавар” МУЗГ-2001 оны 41-р тогтоол 
 

4.“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр 

орлон гүйцэтгэх журам”      МУЗГ-2011 оны 62-р тогтоол 

5. “Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга 

хэмжээний тухай”                 МУЗГ-2012 оны 37-р тогтоол 



 



ЦААСАН СУУРЬТАЙ ТУСГАЙ ТӨРЛИЙН 
БАРИМТ 

АЛБАН ХЭРЭГ 
ХӨТЛӨЛТИЙН ЯВЦАД 

ҮҮСЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН 
ТӨРӨЛ 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  

АРХИВЫН ГАЗАР 



БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР ТӨРӨЛ 

Нийт 29 нэр төрлийн баримт үүснэ. 
/Баримт бичгийн стандарт-2011 он MNS 5140-1:2011/ 

Захирамжлалын    7 нэр төрөл 

 Зохион байгуулалтын 15 нэр төрөл 

 Мэдээлэл, лавлагааны 7 нэр төрөл 

www.archive.ub.gov.mn 
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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  

АРХИВЫН ГАЗАР 



ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН  

БАРИМТ БИЧИГ 

Албан бичиг 

Дүрэм 

Журам 

Хөтөлбөр 

Төсөл 

Дүгнэлт 

Тэмдэглэл 

Төлөвлөгөө 

МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ 

БАРИМТ БИЧИГ 

Илгээлт 

Акт 

Заавар 

Удирдамж 

Зөвлөмж 

Гэрээ 

Тайлан 

Илтгэл 

Тодорхойлолт 

 Танилцуулга 

 Мэдээлэл 

 Илтгэх хуудас 

 Санал 

 Мэдэгдэл 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  

АРХИВЫН ГАЗАР 



01. Төрийн сүлд, соёмбо 

02. Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг 

03. Байгууллагын нэр 

04. Баримт бичгийн нэр 

05. Байгууллагын хаяг 

06. Улсын бүртгэлийн дугаар 

07. Огноо 

08. Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар 

09. Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр 

10. Хариутай бичгийн огноо, дугаарын 

      тэмдэглэл 

11. Баримт бичгийн нууцлалын тухай 

      тэмдэглэл 

12. Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг 

13. Удирдлагын заалт 

 14. Тэргүү 

  15. Бичвэр  

   

16.  Хавсралтын тухай тэмдэглэл 

17.  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай   

       тэмдэглэл 

18.  Гарын үсэг 

19.  Тамга, тэмдэг 

20.  Баталсан тэмдэглэл 

21.  Зөвшөөрсөн тэмдэглэл 

22. Санал өгсөн тухай тэмдэглэл 

23. Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл 

24. Баримт бичиг боловсруулсан тухай 

тэмдэглэл 

25. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх 

хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл 

26. Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн 

авсан тухай тэмдэглэл 

27. Санамжид байгаа мэдээллийг эрж 

хайх тэмдэглэл 

 
www.archive.ub.gov.mn 

Монгол улсын стандарт:  
Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг.  MNS 5140-2:2011 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  

АРХИВЫН ГАЗАР 
Баримт бичгийг зохион бүрдүүлж, албан ѐсны болгоход дараах БҮРДЛҮҮДИЙГ ашиглана. 



БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР 

www.archive.ub.gov.mn 

Албан бичгээс бусад 

баримт бичигт тэдгээрийн 

нэрийг заавал бичнэ. 

АКТ, ДҮГНЭЛТ, ИЛТГЭЛ,   

   ИЛТГЭХ ХУУДАС,   

   ТАНИЛЦУУЛГА, ЗӨВЛӨМЖ  

гэсэн нэр төрлийн баримт 

бичгийн нэрийг байгууллагын 

нэрийн ДОР тусд нь бичнэ. 



www.archive.ub.gov.mn 

БАРИМТ БИЧИГТ ОГНООГ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭХ 

Захирамжлалын баримт бичиг, 

албан бичгийн огноог гараар 

нөхөж бичнэ.  

/бичиг хэргийн ажилтан/ 

Хэвлэмэл хуудаснаас бусад төрлийн 

баримт бичигт хэрэглэх огноо. 
 

2012 оны 03 дугаар сарын 25 
 

Бичвэрийн дотор мөн адил хэрэглэнэ. 

2014.02.12 



www.archive.ub.gov.mn 

2.Ирсэн бичгийн огноо, дугаар 

1.Тухайн бичгийн огноо, дугаар 

ХАРИУТАЙ БАРИМТ БИЧИГТ ОГНОО, ДУГААР 

БИЧИХ АСУУДАЛ 



 
 

 



ХАРИЛЦАГЧИЙН НЭР, ХАЯГИЙГ 

ЗӨВ БИЧИХ 

www.archive.ub.gov.mn 

АЛБАН БАЙГУУЛЛАГАД: 

-Албан ѐсны нэрээр, 

товчлохгүй, дэвшүүлсэн 

үсгээр, “Д, Т”.    

 

АЛБАН ТУШААЛТАН, ИРГЭНД 

ХАЯГЛАХ: 

 “ТАНАА”, “НОЁН ХАТАГТАЙ” 

ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН 

ХЭЛТЭСТ 



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  

АРХИВЫН ГАЗАР 
*Ижил төрлийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг байгууллагуудад 

нэрийг ерөнхий байдлаар 

бичнэ. 

 

*4-өөс дээш байгууллагад 

баримт бичиг явуулах бол 

Байгууллага бүрт нэрийг 

хаяглана. 

 

*Үлдэх хувьд байгууллагын 

нэрийг ерөнхий байдлаар 

бичиж, ХАВСРАЛТААР нэрийг 

гаргаж хяналт тавина. 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 23 

ХОРООНД 





УДИРДЛАГЫН ЗААЛТ БУЮУ ЦОХОЛТЫГ ХЭРХЭН ҮЙЛДЭХ ВЭ? 

  А4 хэвлэмэл хуудсанд 

     “Харилцагчийн нэр, хаяг”    

     бүрдлийн дор 

 

 А5 хэвлэмэл хуудсанд 

бичвэрийн сул зайд удирдлага 

гараар цохолт хийнэ 

 

 Бүртгэл-Хяналтын картыг 

бичиг хэргийн ажилтан 

хөтөлнө. 
www.archive.ub.gov.mn 



ЗӨВХӨН ХАРИУТАЙ 

БИЧИГТ ХӨТЛӨНӨ 



 

Судалж шийдвэрлэх, хариу өгөх болон мэдээлэл-лавлагаанд шаардлагатай бүх 
баримт бичгийг заавал бүртгэнэ. 

ХАРИУТАЙ ЭСЭХИЙГ 

ТОДОРХОЙЛОХ 

 

/ОНЫ ЭХНЭЭС 

ДУГААР ӨГНӨ/ 

2 

А4 ХУУДСЫГ-1,  

2 ШИРХЭГ А5-ИЙГ 1 ХУУДСААР 

ТООЦОХ 



www.archive.ub.gov.mn 

Баримт бичгийн агуулгыг товч, 

хураангуй  илэрхийлсэн нэг 

өгүүлбэрт багтааж, үеэр 

таслахгүй, жижиг үсгээр бичнэ.  

 

А5 хэвлэмэл хуудсанд  тэргүү 

бичихгүй.  

 

Боловсон хүчний 

холбогдолтой “Б” тушаалд хүн 

тус бүр дээр тэргүү үйлдэгдэнэ. 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТЭРГҮҮ /гарчиг/ ҮЙЛДЭХЭД АНХААРАХ НЬ 





ТУШААЛ /А/ 

 

• ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ. 
/ХҮҮХЭД     АХМАДУУДАД/ 

 

•ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛЬ 
БОЛОН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ШАГНАЛ ОЛГОХ  /ШАГНАСАН 
БАЙГУУЛЛАГАД/ 

 

•ЗЭРЭГ ДЭВ, НЭМЭГДЭЛ 
ОЛГОХ. /ЗЭРЭГ ДЭВ 
ОЛГОСОН БАЙГУУЛЛАГАД/ 

ТУШААЛ /Б/  

 

• ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ             
/АЖИЛТНЫ НАСНЫ ОЙ/ 

 

•ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛЬ 
ОЛГОХ  /ШАГНУУЛСАН 
АЖИЛТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД/ 

 

•ЗЭРЭГ ДЭВ, НЭМЭГДЭЛ 
ОЛГУУЛАХААР УЛАМЖИЛСАН 
ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ   
/ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОГДСОН 
АЖИЛТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД/ 

 





Бичвэрийг Arial font-ийн 10-14 

хэмжээтэй үсэг хэрэглэнэ. 
/Нийслэлийн Засаг даргын 2007 оны 186 

дугаар захирамж, БОНХЯ-ны Жижиг фонд-

Том ой/  

 

А4 хэвлэмэл хуудсанд мөр 

хоорондын зай 1.0-1.5-аар, А5 

хэвлэмэл хуудсанд мөр 

хоорондын зай 1 байна. 

 

Бичвэр баруун, зүүн захруу 

тэгш байна. 

  

БАРИМТ БИЧГИЙН БИЧВЭР БОЛОВСРУУЛАХАД 

АНХААРАХ ЗАРИМ АРГАЧЛАЛ 

Баримт бичгийн тэргүүг бичвэрээс 

мөр хоорондын зайг 2,0-оор 

 

Гарын үсгийг бичвэрээс мөр 

хоорондын зайг 3,0-5,0-аар авч 

бичнэ. www.archive.ub.gov.mn 



30 мм 

15мм 

20мм 

Компьютерт баримт бичиг 

боловсруулах 

Цаасны хэмжээ А4, А5  

Дээд захаас 20 мм-ээс доошгүй 

Доод захаас 20 мм-ээс доошгүй 

Зүүн захаас 30 мм 

Баруун захаас 15 мм-ээс доошгүй 



 

Хөндлөн хуудасны захаас авах зай хэмжээ 
30 мм 

15 мм 

20мм 20мм 



ГАРЫН ҮСЭГ ЗӨВ ЗУРАХ Байгууллагын даргын эзгүйд орлож буй 

албан тушаалтны болон үүрэг 

гүйцэтгэгчийн албан тушаалын нэрийг 

бичнэ. 

Төлөвлөгөө, тайлан, удирдамж, 

танилцуулга зэрэг мэдээлэл лавлагааны 

баримт бичигт боловсруулсан ажилтны 

нэр, гарын үсэг байна. 

Албан тушаалтны хэвлэмэл хуудсанд 

албан тушаалын нэрийг заахгүй зөвхөн 

гарын үсэг, тайллаас бүрдэнэ. 



тамга 

ТАМГА, ТЭМДЭГ ДАРАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС 

ГАРЫН ҮСГИЙГ ГОЛЛУУЛАН БҮРЭН, ТОД, ТЭГШ ДАРНА. 

Гарын үсэг зурагдах зайг тамганы хэмжээ, гарын үсгийн хэмжээ 

зэргийг харгалзан тохируулах. 

тэмдэг 



Баталсан тухай 

тэмдэглэлийг баримт 

бичгийн эхний хуудасны 

баруун дээд өнцөгт том 

үсгээр бичнэ. 

 

“БАТЛАВ” бүрдэлд албан 

тушаал, гарын үсэг, гарын 

үсгийн тайлал, огноо байна.                                  

2 ба түүнээс дээш 

байгууллага хамтран 

батлаж буй бол тухайн 

баримт бичгийг анх 

санаачилсан байгууллага 

зүүн дээд буланд 

“БАТАЛСАН ТУХАЙ 

ТЭМДЭГЛЭЛ“-ийг үйлдэнэ. 

   

БАТАЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 

ЗӨВШӨӨРӨВ 



Баримт бичигт хавсралтын тухай дурдсан бол бичвэрийн 

төгсгөлд сул мөр орхиод: 

-    Хавсралт 5 хуудастай. 

ХАВСРАЛТЫН ТУХАЙ 

ТЭМДЭГЛЭЛ ЗӨВ ҮЙЛДЭХ 

Захирамжлалын 

баримт бичгийн 

хавсралтыг 

“Тамга”-аар 

/тэмдэг/ 

баталгаажуулна. 



Баримт бичгийн байгууллагад 

болон албан хаагчдад үлдэх 

хувийн баруун доод хэсэгт 

тухайн баримт бичгийн 

хадгалсан файлын нэрийг 

бичнэ. 
MSWord программ дээр 

1. Insert + Quick Parts  
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4. Add path to filename  
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КОМЬЮТЕР ДАХЬ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭРЖ ХАЙХ ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ 

ҮЙЛДЭХ 



БАРИМТ БИЧГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА 
 

НУЗ-ийн 2013.10.15 хуралдаанаар 

Баримт бичгийн шийдвэрлэх хугацааг тодорхой заасан болон хуулийн 

хугацаа дуусахаас 2-3 хоногийн өмнө шийдвэрлэж дууссан байх, 

хугацааны сүүлийн өдөр холбогдох байгууллагад очсон байна. 

  

Баримт бичгээр тавьсан асуудлыг дараах хугацаанд 

шийдвэрлэнэ: 
 

Шууд шийдвэрлэж болох асуудлыг 1-3, бусад асуудлыг 

10 хоногт 

Бусад байгууллагатай хамтарч шийдэх, нэмэлт судалгаа, 

тодруулга хийх бол 30 хоногийн дотор 

Шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан хугацаанд 

Яаралтай албан бичиг, захидлын хариуг 1-3 хоногт 

Өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд 





БАРИМТ БИЧГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА 
 

Албан бичгийн шийдвэрлэх хугацааг СУНГАХ бол түүнд цохолт 

хийсэн албан тушаалтны зөвшөөрлөөр шийдэх бөгөөд энэ тухай 

хариу өгөх БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНД ХУГАЦАА ДУУСАХААС 3 

ХОНОГИЙН өмнө мэдэгдэж бүртгэл-хяналтын картад тэмдэглэнэ. 

Баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд ОНЛАЙ ПРОГРАМЫГ ашиглаж 

хэвших. 



 ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ. 

Нийт албан хаагчид болон Бичиг хэрэг хариуцсан 

ажилтан ИРСЭН ХАРИУТАЙ бичгийн 

ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН мэдээг 14 хоног, сар, 

улирлаар гарана. 





 

Аймаг, нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын 

хэрэглэх хэвлэмэл хуудсыг стандартын дагуу 

хэвлүүлэх зөвшөөрлийг орон нутгийн “Архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч” олгоно. 

ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСНЫ 

АШИГЛАЛТАД ХЯНАЛТ ТАВИХ 



Хэвлэмэл хуудасны ашиглалт, зарцуулалтын тооцоог 

баримт бичгийн эргэлтээс хамаарч сар, улирлаар 

гаргаж удирдлагад тайлагнаж, хариуцлага тооцох. 



ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ: 

СОНССОН НЬ 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ: 

гэсэн дараалалтай 

бичнэ. 

         Байгууллагаас зохион 

байгуулж байгаа бүх 

төрлийн хурал, зөвлөгөөн, 

ажил хэргийн уулзалтанд  

хуралдааны тэмдэглэл 

хөтлөнө.  

 

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТЛӨХ СТАНДАРТ 

АРГАЧЛАЛ 



3.АРХИВЫН АЖИЛТНЫГ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГЫН 
ТУШААЛААР ТОМИЛЖ, ЧӨЛӨӨЛНӨ. 

БААҮЗ-10.1.3 

2.БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭЛТЭС, НЭГЖИЙН БАРИМТ 
БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН АЖЛЫГ АЛЬ НЭГ 
АЖИЛТАНД ХАРИУЦУУЛНА. 

ТАХХҮЗ-1.7 

1.БАЙГУУЛЛАГА БҮРТ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ 
ХАРИУЦСАН ОРОН ТООНЫ АЖИЛТАН БАЙНА. 

ТАХХҮЗ-1.7 

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН  

АЖЛЫН ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТ 



Ирсэн бичгийн 
зөв хаягласан, 
бүрдэл бүрэн 

эсэхийг 
шалгаж 

•Илт буруу хаягласан, 
бүрдэл дутуу зэрэг 
зөрчилтэй бол 
буцаах арга хэмжээ 
авна. 

•Удаа дараа 
зөрчилтэй бичиг 
ирүүлсэн бол ААХХ-
ийн Улсын 
байцаагчид 
хуулбарыг хүргүүлнэ. 

Ирсэн баримт бичигтэй ажиллах 





Байгуулага бүр өөрийн 
нууцыг бүрэн 
хариуцаж ажиллах, 
нууцын тухай журам 
гаргаж мөрдүүлнэ. 

Гарт, нууц гэсэн 
бичгийн дугтуйг 
задлахгүй, бүртгэлийн 
тэмдэг дарж гаднах 
хаягаар нь бүртгэн 
шилжүүлнэ. 

Ирсэн баримт бичигтэй ажиллах 

Удирдлага, зохион 
байгуулалтын нэгжийн 
нэр дээр ирүүлсэн 
факс, цахим баримт 
бичгийг бүртгэж 
шилжүүлнэ. 

Цахим сүлжээгээр 
ирүүлсэн баримтыг 
тусгайлан бүртгэх 
эсвэл онлайн 
програмд бүртгэнэ. 
/smartcity.mn/ 

1 

2 



Албан бичгийг зохион байгуулалтын нэгж, 
ажилтанд хаяглан ирүүлсэн бол байгуулагын 
удирдлагад танилцуулахгүйгээр шууд бүртгэж 
шийдвэрлэх ажилтанд шилжүүлнэ. 

Сар, улирал тогтмол хүлээн авдаг мэдээ тайлан, 
улсын байцаагчид шууд хандсан зэрэг баримт 
бичгийг шууд шилжүүлнэ. 

Байгууллага бүр албан хэрэг хөтлөлтийн дотоод 
журамд шууд шилжүүлэх баримт бичгийн нэр 
төрлийг ТАХХҮЗ-ын 7-р хавсралтыг үндэслэн 
тогтоож өгнө. 

Яаралтай болон бусад бичгийг ирсэн даруйд нь 
бүртгэж удирдлагад танилцуулна.  



Техникийн стандартууд 

Статистик тайлан, тоо бүртгэлийн баримт бичгүүд 

“Гарт нь, нууц” гэсэн баримт бичгүүд 

Төлөвлөгөө, санхүүгийн холбогдолтой баримт бичгүүд 

Хэвлэмэл материал /ном, сэтгүүл, эмхтгэл/ 

Баярын мэндчилгээ, цахилгаан утас 

Хурал, зөвлөлгөөн, нийтийг хамарсан арга хэмжээний 
урилга, хөтөлбөр 

Плакат, танилцуулга гэх мэт зар сурталчилгааны 
материал 

Техникийн нөхцөлийг тодорхойлсон баримтууд 

Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр 

БИЧИГ ХЭРЭГТ БҮРТГЭЛГҮЙ ШИЛЖҮҮЛЭХ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

Ирсэн бичгийг бүртгэх болон бүртгэлгүй шилжүүлэх гэж ангилна. 



Баримт бичгийг тэдгээрийн нэр төрөл, агуулга, харилцагчийн 

шинжээр нь бүлэглэн, тус тусад нь бүртгэж болно. 

ИРСЭН БАРИМТ 

БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ 



Байгууллагад ирсэн баримт бичгийн сүүлийн хуудасны арын 

зүүн доод өнцөгт ИРСЭН БИЧГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТЭМДЭГ 

дарж бүртгэнэ.  



ИРСЭН, 

ЯВУУЛСАН 

БИЧИГ 

БАЙНГА  
ТҮР  

/15 ЖИЛ/ 
2008 ОНООС 

ЭХЛЭН 



 

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн  

ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙГ тодорхой тэмдэглэх 

Цахим хэлбэрээр ирсэн Өргөдөл, 

гомдол, санал хүсэлтийн бүртгэлийг 

тогтмол хөтлөх 



ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ  

Хувийн асуудлаар. 

/түр/   

Үндсэн үйл  

ажиллагааны 

/байнга/ 

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ОРОН СУУЦ БОЛОН 

ГАЗАР ОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ 

ШИЙДЭГДСЭН, ШИЙДЭГДЭЭГҮЙГ ҮЛ 

ХАРГАЛЗАН БАЙГУУЛЛАГАД  БАЙНГА 

ХАДГАЛНА.  

! 

ХЭРЭГ БҮРДҮҮЛЭХДЭЭ ШИЙДЭГДСЭН 

ӨРГӨДЛИЙГ ХОЛБОГДОХ ХЭРЭГТ, 

ШИЙДЭГДЭЭГҮЙ ӨРГӨДЛИЙГ ОН ТУС БҮРТ, 

ЦАГААН ТОЛГОЙН ҮСГИЙН ДАРААЛЛААР 

БАЙРЛУУЛЖ, ХЭРЭГ БҮРДҮҮЛНЭ. 



Баримт бичигт ДУГААР олгох 

Албан бичигт оны эхнээс 

нэгдсэн нэг ДУГААР өгч 

үргэлжлүүлэн дугаарлана. 





УДИРДЛАГЫН ЗАРИМ НЭР 

ТӨРЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН 

БОЛОВСРУУЛАЛТАД 

АНХААРАХ АСУУДАЛ 



Захирамж гаргах эрх бүхий этгээд: 

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 

 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 

 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 

 Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг,баг, хорооны Засаг дарга 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 

 Шүүгч 

ТОГТООЛ 

Тогтоолыг гол төлөв хурал зөвлөгөөний явцад хамтран 

хэлэлцэх замаар батлан гаргадаг онцлогтой. 

Тогтоолыг батлан гаргах эрх бүхий этгээд:  

 Засгийн газар 

 Улсын Их Хурал 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

 Компаний төлөөлөн удирдах зөвлөл 



“Үүрэг болгосугай”, “Даалгасугай” үгсийг оновчтой сонгон 
хэрэглэх  

“ҮҮРЭГ БОЛГОСУГАЙ”  

Тухайн албан тушаалтны үндсэн үүрэг дээр 
тодорхой болон бүрэн хугацаагаар шинээр үүрэг 
нэмж өгөх тохиолдолд бичнэ.  

 

“ДААЛГАСУГАЙ” 

Тухайн албан тушаалтанд үндсэн үүрэг 
даалгавар болгон өгөх тохиолдолд бичнэ. 

Захирамж, тогтоол, тушаалд гаргадаг  

нийтлэг алдаа 



Хаалтыг оновчгүй хэрэглэгддэг алдаа: 
 

1. Албан тушаалд эрх мэдэл, зөвшөөрөл олгох болон үүрэг, 

даалгавар өгч байгаа тохиолдолд уг албан тушаалтны нэрийг хаалтанд 

бичнэ.  

................... ............ ................. ...................  ................ ........... ......... ............ 

......... ..............нягтлан бодогч /Н.Хишигжаргал/-д зөвшөөрсүгэй. 

 

 

 

 

2. Тухайн албан тушаалтныг сонгон даалгавар гүйцэтгүүлэх болон 

тухайн албан тушаалтан, ажилтанд богино хугацаанд гүйцэтгүүлэхээр 

зөвшөөрөл, даалгавар өгч байгаа тохиолдолд ХААЛТГҮЙГЭЭР нэрийг 

нь бичнэ. 

 

 Ажилтан Н.Долгортой 2011 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 

дотор холбогдох тооцоо хийж дуусгахыг санхүүгийн албаны дарга           

Н.Цогтод даалгасугай. 

Энэ нь тухайн албан тушаалтан солигдсон ч уг албан 

тушаалд олгосон эрх мэдэл, зөвшөөрөл болон өгсөн 

үүрэг даалгаврууд хүчинтэй байхыг илэрхийлнэ. 



Тэргүү, бичвэрийн агуулга зөрчилдөх: 

Н.Наранг ажилд томилох тухай 

 Намхайн Наранг 2011 оны 05 дугаар 

сарын 15-ны өдрөөс Засаг даргын орлогчоор 

ажиллуулсугай. 

................ ....................... ............... .................... ........ 

.............. ............. .............................  ....................... 

 Захирамж, тогтоол, тушаалд эрх зүйн 

үндэслэлд хууль тогтоомжийн зүйл, заалтыг 

бүрэн бичээгүй алдаа 
 

 Захирамж, тогтоол, тушаалд эрх зүйн 

үндэслэлийг буруу бичсэн алдаа 

 

 Бүрэн эрхэд заагаагүй асуудлаар захирамж 

гаргасан алдаа 



1. Албан тушаалын нэр, албан тушаалтны 

нэрийн тайллыг тодруулан бичих 
 

Дарга                 Х.Намхай 
 

 

2.Хүний эцэг эхийн нэрийг овог гэж 

бичих 
 

Намхай овогтой Наранг 2011 оны 05 дугаар 

сарын 15-ны өдрөөс хөгжмийн багшаар 

ажиллуулсугай. 

................ ....................... ............... .................... 

........ .............. ............. .............................   

Намхайн Наранг 



ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ НАЙРУУЛГЫН 

ТОГТСОН ХЭВ ЗАГВАРЫГ БАРИМТАЛЖ БИЧНЭ.  

 

Зарлиг, захирамж, тогтоол, тушаал зэрэг баримт бичиг нь 

шийдвэрийн агуулгаас хамааран нэгэн хэв загвартай байдаг.  

 

Жишээ. 

Ажилд авсан тухай тушаал нь  

Эрх зүйн үндэслэл 

Хэнийг хэзээнээс 

Ямар ажилд авсан тухай 

Ажилтны цалинг тогтоож, олгох зөвшөөрөл өгөх тухай 

Ажил үүргийн биелэлтэнд хэн хяналт тавих гэсэн  

     ерөнхий бүтэцтэй байдаг. 

 



АЛБАН ДААЛГАВАР 

Албан даалгаврыг ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДСАН дээр 

боловсруулна. 

 

Албан даалгаварт гаргадаг нийтлэг алдаа:  

  Даалгасан чиглэлээр хийх ажлын хариуцах 

эзнийг  бичдэггүй 

 Гүйцэтгэх хугацаа тодрхой бус 

 Хариу мэдэгдэх хугацааг хэт богино өгдөг 

 Заавал биелүүлэхийг даалгадаггүй 



АЛБАН БИЧИГ боловсруулхад нийтлэг гардаг алдаа: 

 

 Харилцагч байгууллагын нэрийг товчлох, хашилтад бичих. 

 Харилцагч байгууллага ХХК, ХК тохиолдолд нөхцөл залгахдаа /д,т/ жижгээр 

бичих. 

 Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн албан ёсны нэрийг буруу бичих. 

 Удирдах албан тушаалтны овог, нэрийг ташаарч бичих. 

 Баримт бичгийн тэргүүг /гарчиг/ том үсгээр бичих. 

 Бичвэрийг догол мөрнөөс эхлэхгүй бичих. 

 Бичвэрийг Төрийн албан ёсны хэлний түүний хэм хэмжээг баримтлахгүй 

бичих. 

 Нийлмэл өгүүлбэрийг 2 өгүүлбэрээс дээш бичих. 

 Албан бичиг хавсралттай тохиолдолд хуудасны тоог бичихгүй байх. 

 Албан тушаалтны хэвлэмэл хуудсан дээр албан тушаалын нэрийг бичих. 

 Гадагш илгээх хувь дээр баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл болон 

хадгалсан файлын нэрийг бичих 



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  

АРХИВЫН ГАЗАР 

www.archive.ub.gov.mn 



 



 



 



 



Г.Бямбацэрэн 



Технологийн хичээл дээр хуваариараа ялбагийг бэлтгэх 
ажиллавар бүхий курсийн ажил танилцуулчхаад хэр 
ярьснаа сонсолгүй гарчхав. Яах вэ, түүнийгээ хэлье үү, 
больѐ уу. Бусдадаа үлгэр дуурайлал бүхий санаачилгатай, 
эрмэлзэлтэй сайн оюутанг тоглож наадахаас нь өмнө 
ширээний наадхаас уншчихаарай. Эшлэл хэр ашигласан 
нөхцөлөөр гуньхралыг дуурьсав аа. Агуу арвилах аргын 
хүчээр бэнчинтэй болчхоод зогсонги хөрөнгө, хөдлөнгө 
оюун билиг баяжна, батажна, бэхэжнэ гэж дуртгалдаа 
бичнэ.  

Зовууриа олонтоо маани уншиж суулгүйгээр мэргэ төлгө 
бодолгүйгээр сэтгэлээрээ засаж, илаарьшчихаад  
авьяасаараа үнэ цэнтэй отго жинстэй болохыг хүсэж 
идэвхэжнэ.   

Зууван толинд муруй хүзүүгээ хараад гараашийн вакуум 
цонхоор супермаркетын логог уншина.  

Сарвагар хүрмээр гоѐѐ.  

Хэчнээн цагариг байгааг шударга тоолчхоод нүдний цэцгий 
мэт цомхотгочхов. 



*

Авиазүйн зарчим\балархай эгшиг\ 

Гаралзүйн зарчим\байцай, 
цагариг...\ 

Утгазүйн зарчим\шавж, төлгө, 
эрвээхий...\  

Бүтээвэрзүйн зарчим\гуравласан, 
нисэж, гуньхрал\ 

Өгүүлбэрзүйн зарчим: Хуралд үг 
хэлье үү, больё уу, яах вэ? 



22. Дараах баримт бичигт /илтгэх хуудас/ байгууллагын нэр, баримт 

бичгийн нэр, тэргүү бүрдлийг хэрхэн үйлдэх вэ? 

 

23. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр гарсан тушаал, 

боловсон хүчний чиглэлээр гарсан тушаалыг хэрхэн дугаарлах вэ? 

  

 а. Оны эхнээс нэгдсэн нэг дугаар ашиглана 

 б. Оны эхнээс тусд нь ялгаж дугаарлана. Ү-1, Б-1 

 в. Оны эхнээс тусд нь ялгаж дугаарлана. А/01, Б/01 

НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР 

ИЛТГЭХ ХУУДАС 

Нийслэлийн Боловсролын газарт 
стандарт аян явуулсан тухай 

НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР 

Нийслэлийн Боловсролын газарт 
стандарт аян явуулсан тухай илтгэх 

хуудас 

/Нийслэлийн Боловсролын газарт 
стандарт аян явуулсан тухай/ 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН 
ГАЗАРТ СТАНДАРТ АЯН 
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