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 Нэг .Зорилго 

       1.Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуутухайн жилийн “Албан 

хэрэг хөтлөлт , архивын үйл ажиллагаа”-нд дотоод аудит хийж, илэрсэнзөрчлийг 
арилгуулахад оршино. 
 

Хоёр .Хамрах хүрээ 

2.1 МУ-ын архивын тухай хууль, ЗГ-ын 2001 оны 41 дүгээр тогтоол, Үндэсний 

архивын газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр тушаалын хэрэгжилт. 

   2.2   Архив, бичиг хэрэг хариуцсан албан хаагчийг   хамруулна. 

 

 Гурав. Шалгалтын бүрэлдэхүүнхугацаа 

    3.1 Хяналт шинжилгээ үнэлгээ,дотоод аудитор  хариуцсан мэргэжилтэн 

С.Мөнхжаргал , дотоодхяналтшалгалтынбагийнгишүүн Т.Эрдэнэбаяр, 
Д.Дэлгэрмөнхнар 2017 оны 10 сарын 04 –ний өдрөөсэхлэн10 сарын10 –ны 

өдрүүдэдшалгалтынхийждуусгана. 

Дөрөв .Хяналтшалгалтынявцадавахаргахэмжээ . 

4.1 Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийггазардээрньтасланзогсоох, 
арилгуулах,зөвлөмж,зөвөлгөө өгөх. 

 

Тав. Шалгалтын дүнмэдээлэл. 

5.1 Шалгалтын дүнмэдээллийг нэгтгэн газрын даргын зөвлөлд 2017оны10 
дугаарсарын13-ндоруулна.  
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ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 
 
 

“Албан хэрэг хөтлөлт , архивын үйл ажиллагаа”-нд дотоод аудит хийж, 

илэрсэнзөрчлийг арилгуулахад оршино. 
 

 
 

Дотоод хяналт шалгалт хийх үндэслэл: 
 

МУ-ын архивын тухай хууль, ЗГ-ын 2001 оны 41 дүгээр тогтоол, Үндэсний архивын 

газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр тушаалын “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн 

заавар”-ын   хэрэгжилтийг ХХААГазрын  даргын баталсан 03 тоот удирдамжийн 

хүрээнд шалгав. 
 

 
         Шалгалтыг дотоод аудит,хяналт шинжилгээ үнэлгээхариуцсан мэргэжилтэн  

С.Мөнхжаргал, дотоод хяналт шалгалтын багийн гишүүн Т.Эрдэнэбаяр, 
Д.Дэлгэрмөнх нар  хийж гүйцэтгэлээ. 
 
 
 
Дотоод хяналт шалгалтад  2016 оны архивын баримт, 2017 оны 9 сар хүртлэх албан 

хэрэг хөтлөлтийн бүртгэл, архив бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэний үүрэгт ажлын 

гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэв.  
 
 
 
 

 Шалгалтыг доорхи  шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд хийсэн. 
 Үүнд:    1.Байгууллагын архивын ажлын талаар 

     2.Албан хэрэг хөтлөлтийн талаар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шалгалтаар илэрсэн асуудлууд: 
 
1. БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫН АЖЛЫН ТАЛААР  

 
 

1.1Архивынудирдлагазохионбайгуулалтынталаар: 
 

Тавигдсан шалгуур үзүүлэлт: 

Архивынажилтныгтомилсонтухайудирдлагынтушаал, шийдвэр,   
ажлынбайрнытодорхойлолтындагууажилүүргээтөлөвлөж, 

менежерээрдүгнүүлжхэвшсэн  байдал. /Архивынтухайхуулийн 20.4-т ” төрийн албан 

хэрэг хөтлөлтийн явцад үүссэн баримтыг зохион байгуулалтын нэгжүүдээс хүлээн 

авах, бүртгэх, ангилж төрөлжүүлэх, бүрэн бүтэн байлгах, удирдлагын үйл 

ажиллагаанд ашиглуулах, байнга хадгалах баримтыг сонгон энэ хуульд заасан 

хугацааны дараа төрийн архивт шилжүүлэх, архив албан хэрэг хөтлөх журам, 

стандартыг мөрдүүлэх зорилгоор байгууллага бүр өөрийн архивтай байна.”, 
байгууллагынархивынажлынүндсэнзааврын /цаашидзааваргэнэ/ 1.1.2-т 

“...байгууллагын архивыг байгуулна.”,1.1.5-т “Байгууллагын удирдлага нь архивыг 

мэргэжлийн боловсон хүчин, зориулалтын өрөө тасалгаа, тоног төхөөрөмж,техник 

хэрэгсэл болон архивын холбогдолтой ном сэтгүүл гарын авлага, хууль тогтоомжийн 

эмхэтгэлээр хангана. ”, 10.1.5-т “Архивын ажилтан батлагдсан орон тооны дагуу 

ажлын байрны тодорхойлолттой байна. Түүнд архивын ажилтны хийж гүйцэтгэх 

ажлын үндсэн төрөл, хүлээх эрх, үүргийг тодорхой тусгасан байна.”, 10.2.1-т 

“байгууллага нь жилийн ажлын төлөвлөгөө батлуулна 31-р хавсралт” , 10.2.3-т 

“Архив нь жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, түүнчлэн жилийн ажлын 

төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй арга хэмжээний биелэлтийн талаар тайлан гаргана.”/   

Хэрэгжүүлсэн ажил үйлчилгээний талаар : 

         ХХААЖДҮГазрын даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн Б/10 тоот 

тушаалаар  байгууллагын “Архивч -бичиг хэрэг, барааны нярав” хариуцсан 

ажилтанаар  Т.Тунгалагыг анх томилсон. Дараа нь 2017 оны 1 дүгээр сарын 16-ны Б\ 
06 тоот тушаалаар хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан Т.Тунгалагийг үргэлжлүүлэн 

ажиллуулсан. Энэ хугацаанд  Үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг зэрэгцэн 

байгуулсан. 2017 оны Үр дүнгийн гэрээний “Тусгай ажил үйлчилгээ”-нд Архив албан 

хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль, стандартын дагуу явуулж, 

хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх мөн хөдөлмөрийн гэрээний, 

ажилтны эрх үүрэгт “Архив албан хэрэг хөтлөлт, хадгалалт, хамгаалалтыг хууль 

тогтоомж, стандартын дагуу хэрэгжүүлэхээр тус тус заасан.”Ажлын байрны 

тодорхойлтод архив бичиг хэргийн стандартыг хэрэгжүүлэх шалгуур үзүүлэлтийг 

тодорхой тусгаж, үр дүнгийн гэрээг 2017 оны 2 сарын 08-нд, хөдөлмөрийн гэрээг 1 

сарын 16-нд, тус тус байгуулсан.2017 онд Газрын даргаар “Албан хэрэг хөтлөлтийн 

ажлын төлөвлөгөө, Архивын жилийн ажлын төлөвлөгөө”-г тус тус батлуулж 

хэрэгжүүлсэн.  

Байгууллагынархивындүрэм, 

дүрмийндагууархивынажлыгзохионбайгуулжбайгаабайдал, 



үйлажиллагааныонцлогтнийцүүлэнаргазүйнбаримтбичигболовсруулжмөрдсөнбайдал 
/зааврын 10.1.1-т ” Архивын ажлыг архивын дүрмийн дагуу зохион байгуулна”, 10.1.2-
т “Архивын дүрмийг  ажилтан боловруулж, зохих төрийн архиваас санал авсны 

үндсэн дээр байгууллагын дарга батална.” 10.1.7-т “Архив нь холбогдох хууль 

тогтоомжинд нийцүүлэн өөрийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх арга зүйн баримт 

бичиг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.”/ 

 ҮХААГазрын даргын 2014 оны 12 сарын 16-ны өдрийн А/20 тоот тушаалаар 

“Баримт хүлээн авах болон ашиглуулах журам”-ыг ХХААГазрын даргын 2015  оны 8 
дугаар сарын 07-ны өдрийн 18 тоот тушаалаар байгууллагын архивт  “Баримт хүлээн 

авах болон ашиглуулах журам”, “Архивын  дүрэм”, “Албан хэрэг хөтлөх журам”-ыг тус 

тус баталж мөрдөж ажилласан. Холбогдох журмыг албан хаагчдад нээлттэй ил тод 

байрлуулсан  байна.   
 Архивынажилтнымэдлэгмэргэшлийгдээшлүүлэх, хөдөлмөрийнэрүүлахуй, 

нийгмийнасуудалддэмжлэгүзүүлэхзорилгооройрын 5 

жилдудирдлагаасавсанаргахэмжээ, хүрсэнүрдүн / зааврын 10.1.4-т “ Архивын 

ажилтан зохих төрийн архиваас  мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө авч  тогтмол 

харилцаатай ажиллана.”, 10.1.6-т “ холбогдох байгууллагатай зөвшилцөн архивын 

сургалтанд хамрагдах.”/ 
 

 Архив хариуцсан албан хаагчийг мэргэшүүлэх зорилгоор 2013 оны 5 сарын 3-
нд “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи 

нэвтрүүлэх ажлын арга зүй ” сэдэвт сургалтанд  байгууллагын зардлаар  
 2014оны 2 сарын 5-нд “Архивын баримтыг сэргээн засах, ажлын арга зүй” 

сургалтанд  албан хаагч өөрийнхөө зардлаараа тус тус хамрагдсан байна. 
 2017 3 сарын 29-нд “Архивын баримтын улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх 

журам, хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйл” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан. 
 
1.1 Архивыннөхөнбүрдүүлэлт, нягтланшалгалт : 

 
 Байгууллагынзохионбайгуулалтыннэгжүүдээсархивынбаримтынбүрэн  
бүтэнхүлээнавсанбайдал, баримтынбүрэлдэхүүн /Архивынтухайхуулийн 21.3-т” 

төрийн төв архивт байнга хадгалах баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн, нэр төрлийн 

үлгэрчилсэн жагсаалт, тэдгээрээр архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэх журмыг 

Үндэсний архивын газар тогтооно”, зааврын 3.2-т “өөрийн батлагдсан дүрмийн дагуу 

байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн байнга, түр хадгалах хадгаламжийн 

нэгж болон боловсон хүчний хувийн хэргээр нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ.” / 
 Архивын баримт бичиг хүлээн авсан талаар :  

ХХААГазрын даргын 2016 оны 2 сарын 26-ны өдрийн Б\08 тоот тушаалаар 

байгууллагын Нярав,архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнаар 

Г.Насанжаргалыг хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа Т.Тунгалагын оронд түр томилсон 

байна. Байгууллагын 2016 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, зохион 

байгуулалтын нэгжээс архивын материал хүлээн авах хуваарийг газрын даргаар 

батлуулан  мөрдөж ажилласнаар архивт 2006 оноос хойш нийт 372 хадгаламжийн 

нэгж байгаагаас байнга хадгалах 127, түр хадгалах 245 нэгж байна. 2016 онд шинээр 

42 \байнга 13, түр 29\ хадгаламжийн нэгжийг архивт хүлээн авсан. 2006 оноос өмнөх 

архивын баримтаас 11 ширхэг хадгаламжийн нэгжийг Аймгийн архивын тасагт 



шилжүүлсэн.2003-2016 он дуустал хугацааны удирдлагын баримт бичгийг цахимд 

шилжүүлсэн.Энэ онд байгууллагын архивын лавлагаа олголтын бүртгэлийн дэвтрийг 

хөтөлж 8 хүнд баримт олгосон. 
.  
 

 Байгууллагын дэргэдэх ББНШКомиссын /баримт бичиг нягтлан шалгах комисс/ 

үйл ажиллагааны талаар  :   /энэ комиссын зорилго нь баримтын үнэ цэнийг нягтлан 

шалгаж, байнгын хадгалалтанд баримт сонгох болон шилжүүлэх бэлтгэх ажлыг 

зохион байгуулах үүрэгтэй 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна./ 

Байгууллагын дэргэдэх ББНШК-ыг  ХХААГазрын даргын  2017 оны 1 сарын 24-
нийА\02 тоот тушаалаар шинэчлэн томилж,ажиллах дүрмийг баталсанаар мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна. Комиссын хурлыг 1 удаа хийсэн. 
 
 Архивыгнөхөнбүрдүүлэхтөлөвлөгөө, хуваарьгаргаж,  
хөтлөххэргийннэрийнжагсаалтындагуузохионбайгуулалтыннэгж, 

ажилтнуудаасархивынбаримтыгхугацаандньхүлээнавчхэвшсэн  эсэх, 

төрийнархивтшилжүүлсэнбаримтынакт, устгаххэргийнакт,  /зааврын 3.4.2-т “хөтлөх 

хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу бүрэн зөв хөтлөгдсөн байнга болон удаан 

хугацаагаар  хадгалах хэрэгт хуудас дугаарлах, баталгааны хуудас /5-р хавсралт/ 

бичих, дотоод товъёог/6-р хавсралт/ үйлдэх, үдэж хатаслах болон тодорхойлолт /7-р 

хавсралт/ бичиж хадгаламжийн нэгж бүрдүүлнэ. 
Байгууллагын архивыг нөхөн бүрдүүлэх зорилгоор 2017 оны архивын материал 

хүлээн авах хуваарийг батлуулж мөрдөж байна.Архивын баримтыг зохион 

байгуулалтын нэгж, ажилтнуудаас хугацаанд нь хүлээн авч хэвшсэн.2006 оноос 

өмнөх архивын баримтаас 11 ширхэг хадгаламжийн нэгжийг Аймгийн архивын тасагт 

шилжүүлсэн. 
 

 Архивынөрөө, 

хадгаламжийнсангийнхадгалалтыннөхцөлшаардлагахангажбуйэсэх, /гэрэл, 

чийгдулаан, тавиуршүүгээньхадгалалтынгоримднийцэжбуйэсэх, энэ талаар зааврын 

4.3-т  баримтыг харанхуй нөхцөлд хадгална, ажлын үед гэрэлтүүлэг хязгаарлагдмал 

түвшинд байна чийдэн 25-40вт, өрөөний цонхонд бараан өнгийн хөшиг татна, 

баримтыг байгалийн гэрлээс хамгаалахын тулд сейф, тавиур битүү  шүүгээнд хийнэ, 

тавиурын эгнээний хоорондох зай 120см, тавиурын хоорондох зай 75 см, тавиурын 

тавцангийн хоорондох зай 45 см, хана тавиурын хоорондох зай 75 см, шал тавиурын 

хоорондох зай 30см байна, цаасан сууьтай баримт  +14 +16 хэмийн дулаан,  

чийгшил 50-55%, параметрээр тогтмол хэмжих . / 

        Байгууллага өөрийн нөөц бололцоогоо ашиглан архивын зориулалтаар тусгай 

өрөө, тавиур шүүгээ гарган архивын нэгжээ хадгалж байна.  

Архивынбаримтынашиглалт : 

 Архивынбаримтынашиглалтыгтөрөлжүүлэнзааврындагуубүрэнхөтөлсөнталаар  
/зааврын 8.7.1-т архивын баримтын ашиглалтын тоо бүртгэлийг 14 хавсралтын  

дагуу  / 



          Байгууллагын архивын лавлагаа олголтын бүртгэлийн дэвтрийг стандартын 

дагуу хөтөлж, газрын даргын зөвшөөрлөөр батлагдасан маягтын дагуу 8 хүнд 

үйлчилгээ үзүүлсэн. 

 

2. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТАЛААР 

 Албанхэрэгхөтлөлтийнүйлажиллагаанддагажмөрдөжбуйхуультогтоомжийгнийт

ажилтнуудадсудлуулж,ажилтнуудыналбанхэрэгхөтлөлтийнмэдлэг, 

чадамжийгшалгасанбайдал : 

2017 онд байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Албан хаагчдын 

албан бичгийн стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх”, “Архивын хадгаламжийн 

нэгжийг зөв бүрдүүлэх нь”   сэдвээр архив бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн 

сургалт зохион байгуулсан.  

2.1 Албанхэрэгхөтлөлтийнүйлажиллагаандмэдээллийнтехнологиашиглажбуйбайд

ал : 

Одоогоор ашиглаж байгаапрограмхангамж байхгүй, дотоодсүлжээ, 

интернетэдхолбогдсон.“DELL-330”маркийн  компьютерийг бичиг хэрэгт ашиглаж 

байна. Энэ нь ажлын шаардлага хангахгүй ашиглагдах хугацаа дууссан. 

2.2 Баримтбичгийнэргэлт, түүнийзохионбайгуулалтын талаар: 

 Баримтбичгийншийдвэрлэлтэдхяналттавьжбайгаабайдал, үрдүн 

/бүртгэлхяналтынболонхяналтынкартнээж, хугацаандньшийдвэрлэж, 

мэдээгаргажхэвшсэнбайдал/: 
 Захирамжлалынбаримтбичгийнбүртгэл 

Энэ онд дээд газраас ирсэн тогтоол, захирамж, ХХААГазрын даргын “А” болон “Б”  

тушаалуудыг тус тус бүртгэлийн дэвтэр гарган стандартын дагуу хөтөлсөн байна. 

 Явуулсанбичгийнбүртгэлийн талаар : 

Энэ онд явуулсан баримт бичгийн бүртгэлийг, бүртгэлийн дэвтэр гарган стандартын 

дагуу хөтөлсөн байна 

 Ирсэнбичгийнбүртгэлийн талаар : 

Энэ онд ирсэн баримт бичгийн бүртгэлийг, бүртгэлийн дэвтэр гарган стандартын 

дагуу хөтөлсөн байна. 

 Өргөдөлгомдол, санал, хүсэлтийнбүртгэлийн талаар: 

Өргөдөл гомдолд хуудасны тоог бичээгүй, шийдвэрлэсэн хүнээр гарын үсэг 

зуруулаагүй байна. 

 Цахимбаримтынбүртгэлийн талаар: 



Цахим  бүртгэлийг, бүртгэлийн дэвтэр гарган стандартын дагуу хөтөлсөн . 

2.3 Баримтбичгийншийдвэрлэлт, түүнийзохионбайгуулалтын талаар: 

 Баримтбичгийншийдвэрлэлтэдхяналттавьжбайгаабайдал, үрдүн 

/бүртгэлхяналтынболонхяналтынкартнээж, хугацаандньшийдвэрлэж, 

мэдээгаргажхэвшсэнбайдал/ 
 Захирамжлалынбаримтбичгийншийдвэрлэлт : 

Он гарсаар дээд газраас ирсэн тогтоол,  захирамж, газрын даргын “А” тушаал -20, ”Б” 

тушаал -39 гарч, биелэлтийг цаг тухайд нь шийдвэрлэж биелэлтийг гаргасан байна. 

 Ирсэнхариутайбичгийншийдвэрлэлтийн талаар : 

Ирсэн хариутай бичигт бүртгэл хяналтын картын маягтыг хөтөлж хугацаанд нь 

шийдвэрлэж хэвшсэн байна.  

 Явуулсанхариутайбичгийншийдвэрлэлтийн талаар: 

Явуулсан хариутай бичгийн шийдвэрийг явуулсан бичгийн бүртгэл дээр тэмдэглэл 

хөтөлсөн байна. 

 Өргөдөлгомдол, санал, хүсэлтийншийдвэрлэлтийн талаар: 

Он гарсаар  ирсэн 18 өргөдөлд бүртгэл хяналтын карт хөтлөн асуудлыг хугацаанд нь 

шийдвэрлэсэн.  

2.4 Тамга,тэмдэг, баталгаанытэмдэг, хэвлэмэлхуудасныхадгалалт, ашиглалт  
бүртгэл: 

 Тамга, тэмдэгтүших, хэвлэмэлхуудасхариуцах  ажилтныгалбанёсоортомилж, 

энэталааражилтны  ажлынбайрнытодорхойлолтодтусгасанэсэх/хэрэглэхзааврын 37-
д тамга, тэмдэг, баталгаанытэмдэг, хэвлэмэлхуудас, хийлгэх, / 

Баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг стандартын дагуу хийлгэж, хэрэглэж 

хэвшсэн.Тамга тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтанг ҮХААГазрын даргын 

2015 оны 4 сарын 11-ны өдрийн А\06 тоот  тушаалаар архив бичиг хэрэг хариуцсан 

албан тушаалтанг томилсон. 

 Баримтбичгийгбаталгаажуулж, албанёсныболгохдоо  тамга, тэмдэг,  
баталгаанытэмдгийгзааврындагуухэрэглэжхэвшсэнбайдал, хадгалалт, хамгаалалт 

 /Хуулбарүнэн, боловсруулсантухай, орсонтэмдэгзэрэг/ 

Баримт бичгийг баталгаажуулж, албан ёсны болгохдоо тамга тэмдэг, баталгааны 

тэмдгийг зааврын дагуу хэрэглэж хэвшсэн , боловсруулсан дээр холбогдох албан 

хаагчдаар гарын үсэг зуруулдаг боловч хянасан дээр зуруулдаггүй зөрчил байна.  

 Баримтбичгийнхэвлэмэлхуудастусбүрийгзөвдугаарлаж, бүртгэсэнэсэх, 

зарцуулалтынбүртгэлийндэвтэрхөтөлж, хэвшсэнбайдал, үрдүн: 



Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсыг дугаарладаг боловч зарцуулалтын бүртгэлийн 

дэвтэр хөтөлдөггүй . 

ДҮГНЭЛТ: 

 
Шалгалтын явцад архив бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ, 

үр дүнгийн гэрээг зэрэгцэн байгуулж, ажлын байрны тодорхойлолтонд хариуцан хийх 

ёстой ажлуудыг тодорхой тусгасан байна. Албан хэрэг хөтлөлтийн бүртгэл 

стандартыг мөрдөж ажилласан. Үүнд ирсэн, явсан, хариутай  бичгүүд, өргөдөл 

гомдлыг стандартын дагуу бүртгэж, карт хөтлөн хугацаанд нь  шийдвэрлэж 

хэвшсэн.Архивын баримтыг нэгжүүдээс журмын дагуу хүлээн авч, нөхөн 

бүрдүүлэлтийг хийж, баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсыг дугаарладаг боловч 

зарцуулалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлдөггүй, бичиг хэрэгт ашиглагдаж байгаа  

“DELL-330”маркийн  компьютер нь ашиглалтын  хугацаа дууссанбайна.  

 

                                    Дотоод хяналт шалгалтын тайлан бичсэн : 
 

Дотоод хяналт шалгалтын багийн ахлагч :     С.Мөнхжаргал 
Дотоод хяналт шалгалтын багийн гишүүд :   Т.Эрдэнэбаяр 

                                                                        Д. Дэлгэрмөнх 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ 

 
№ 03 

 
2017-10-13 
 
         Архив бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн Т.Тунгалагт  дараах ажлуудыг 

2017 оны 11  сарын 20 –ны дотор хийж гүйцэтгэсэн  байхаар доорхи зөвлөмжийг 

хүргүүлж байна. Үүнд: 
 
1.Байгууллагын 2017 оны баримтыг скайнердаж оруулж дуусгах. 

2. Архивын байнга, түр баримтыг нягталж үзээд устгах болон төрийн архивт 

шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.  
 
3. Байгууллагын архивын бүх бүртгэлийг архивлах. Мэдээллийн сан үүсгэх. 
 
 
Зөвлөмж өгсөн : 
Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэрэгжилтэн                       С.Мөнхжаргал 

 
Зөвлөмжийг хүлээн авсан : 
Архив бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн                                    Т.Тунгалаг 

 
 

 
 

 

 


