
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВ 

 

БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭД АРХИВЫН БАРИМТААС  

ЛАВЛАГАА, ХУУЛБАР ОЛГОХ  

 

1.Архивын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 2.1-д заасны дагуу байгууллага, 

иргэдийн хүсэлтээр архивын баримтаас лавлагаа, хуулбар хувь олгож 

үйлчилнэ.  

2.Архивын лавлагаа нь байгууллага, иргэдийн хүсэлт захиалгын дагуу 

тодорхой асуудал, сэдэвт холбогдох мэдээллийг архивын баримтыг үндэслэн 

гаргасан, хууль зүйн хүчин төгөлдөр, албан ёсны бичиг баримт болно. 

Лавлагааг архивын тасгийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас дээр үйлдэх бөгөөд 

түүнийг тасгийн дарга гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна. 

3.Архивын хуулбар нь архивын баримтын бичвэрийг хувилах техник 

хэрэгслийн тусламжтайгаар тэр хэвээр нь буулгаж баталгаажуулсан албан 

ёсны баримт бичиг юм.  Хуулбар баримтын хуудас бүрийг тэмдгээр 

баталгаажуулна. 

4.Лавлагаа олгох ажилтан нь иргэдийг тусгай байранд, тогтоосон цагийн 

хуваарийн дагуу хүлээн авч, хүсэлт захиалгыг нь тэмдэглэн авах бөгөөд 

холбогдох баримтыг шүүн үзэж, лавлагаа, хуулбарын хариуг тогтоосон 

хугацаанд хөнгөн шуурхай олгоно.  

5.Нийгэм эрх зүйн шинжтэй лавлагаа нь байгууллага хувь хүний хууль 

ёсны эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор архивын баримтаас шүүн гаргасан 

мэдээлэл юм. Нийгэм эрх зүйн шинэжтэй авлагаанд иргэдийн улсад ажилласан 

жил, хөдөлмөрийн нөхцөл, цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, эрүүл мэндийн 

байдал, шагнал урамшил, ял шийтгэл, боловсрол, өмчийн харилцаа, өв 

залгамжлах эрх болон иргэний бүртгэл мэдээлэлтэй холбогдох асуудлууд 

хамаарагдана.  

6.Иргэдийн улсад ажилласан жилийг тодорхойлсон лавлагааг тухайн 

иргэнийг ажилд томилсон буюу чөлөөлсөн байгууллагын албан ёсны тушаал 

шийдвэрийг үндэслэн олгоно. Хэрэв ажилд томилсон, чөлөөлсөн тушаал 

шийдвэр байхгүй тохиолдолд ээлжийн амралт олгосон, шагналд тодорхойлсон, 

сургалтад хамруулсан, комисст томилогдсон, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан 

зэрэг ажил төрлийн холбогдолтой бусад тушаал шийдвэр цалингийн баримт 

зэргийг үндэслэн лавлагаа олгоно.   

Лавлагаа, хуулбар хувь авах дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ. 

-Иргэний үнэмлэх бусад биеийн байцаалт  

-Тухайн үеийн ажилласан байдлыг нотлох хөдөлмөрийн дэвтэр /малчны 

хөдөлмөрийн хөлсний, албан тушаал, тушаал шийдвэртэй дэвтэр/ 

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дэвтэр 



-Өөр хүнийг төлөөлж, үйлчилгээ авах тохиолдолд тухайн хүний 

мэдээллийг бүрэн гүйцэд харуулах баримттай, хугацаа тодорхой мэдээлэлтэй 

байх. 

-Хүн амын лавлагаа авах тохиолдолд ам бүлд нь хэн хэнтэйгээ амьдарч 

байсан тухай мэдээлэл  

-Алдарт эхийн одонгийн лавлагаа авахад 4,6 дахь хүүхдийн төрсөн оныг 

мэдэж байх, эсвэл бичиг баримтаар  

-Цалингийн лавлагаа авахад хэдээс хэдэн он хүртэлх хугацааг хамруулан 

авах /дараалсан 5 жил , 7 жилээр гэх мэт/ 

 

Баримтын  ашиглалтын талаар  

 

1.Архивын баримт бичгийг байгууллагын ажлын хэрэгцээнд, судалгаа 

шинжилгээний ажилд болон байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр архивын 

лавлагаа, баримтын хуулбар хувь олгоход ашиглуулна. 

2.Лавлагаа хуулбар хувь авахаар ирсэн байгууллага, иргэн сан 

хөмрөгийн эрхлэгчид биеийн байцаалтаа үзүүлж, хүсэлтээ тэмдэглэл 

хийлгэсний дараа уншлагын танхимаар баримтаа хүлээн авч шүүн үзнэ. 

3.Хүний өмнөөс лавлагаа авах тохиолдолд хөдөлмөрийн дэвтэр, бусад 

ажилласан байдлыг нотлох баримт бичгийг авч ирнэ 

4.Лавлагаа, хуулбар хувь авсан буюу үйлчилгээний төлбөрийг холбогдох 

дансаар төлнө 

3.Баримт ашиглахдаа  журмын хориглосон заалтуудыг мөрдөж 

ажиллана. 

 

Архивын баримт бичгийг ашиглахдаа дараахь зүйлийг 

                                                          Хориглоно 

 

1.Баримт бичгийг засварлах, бохирдуулах, хуудас, хавтсыг нугалах, урах 

, үдээсийг ханзлах, салгах зэргээр гэмтээх, баримт  бичиг дээр зурах, 

тэмдэглэл хийхийг  

2.Баримт бичгийг ил задгай орхих,  бусдад дамжуулах, гадагш авч 

гарахыг тус тус хориглоно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРХИВЫН ТАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭР ТӨРӨЛ 
 

д/д Үйлчилгээний нэр төрөл, агуулга    

1.Лавлагаа, хуулбар 

1 Зарлиг, тогтоол, захирамж, тушаал  

2 Банк, санхүүгийн баримтын хуулбар  

3 Цалингийн тодорхойлолт  

4 Хүн амын тооллогын бүртгэл   

5 Сонин сэтгүүлийн хуулбар   

2.Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэгчдэд архивын баримтаас хуулбар 
олгох  

6 1911-1920 
1921-1960 
1961-ээс одоог хүртэлх баримтаас  

 

3.Зураг төслийн баримтыг хуулбараар олгох  

7 Техник эдийн засгийн үндэслэл 
тооцоо, тайлбар бичиг, төсөв, ажлын 
болон комиссын акт 

 

8 Инженер геологийн судалгааны 
дүгнэлт  

 

9 Зураг төслийн баримт   

 
 
 
  

 

 
 

 


