
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛАВ

УЛААНБААТАР ХОТ 2019 ОН



1. Баримт бичиг боловсруулах арга зүйг сайжруулах

2. Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн
стандартыг мөрдөж ажиллах

3. Хариуцлага



ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ – 7

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ – 15

МЭДЭЭЛЭЛ-ЛАВЛАГААНЫ БАРИМТ БИЧИГ – 7

MNS 5140:2011 стандартаар удирдлагын үйл ажиллагааг
баримтжуулах явцад түгээмэл үүсч буй 29 баримт бичгийн
нэр төрөл, тодорхойлолтыг тогтоосон.

/Стандарчилал, Хэмжил зүйн Үндэсний төвийн Зөвлөлийн 2011 оны
4-р сарын 25-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор баталсан/
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Зохион байгуулалт, мэдээлэл лавлагааны баримт
бичгийн нэрийг төвийн байрлалаар голлуулан дараах
байдлаар бичнэ. Жишээ нь:

МОНГОЛ УЛС, БНСУ-ЫН ХООРОНД 

АРХИВЫН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ 

ГЭРЭЭ



АКТ, ДҮГНЭЛТ, ИЛТГЭЛ, ИЛТГЭХ ХУУДАС,
ТАНИЛЦУУЛГА, ЗӨВЛӨМЖ гэсэн нэр төрлийн баримт
бичгийг байгууллагын нэр, баримт бичгийн нэр, тэргүү
бүрдэлтэйгээр бичнэ. Жишээ нь:

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ИЛТГЭХ ХУУДАС

Баримт бичиг боловсруулах арга зүй, 

Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд ажиллах тухай

2019 оны 05 дугаар сарын 05 Улаанбаатар хот



Захирамжлалын баримт
бичгийн стандарт

Баримт бичгийн бичвэр боловсруулахад 
анхаарах зарим аргачлал

-Бичвэрийг Ariel font-ийн 10-14 хэмжээтэй үсэг 
хэрэглэнэ.

-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  тэргүүг бичвэрээс мөр 
хоорондын зайг 2,0-оор

-Гарын үсгийг бичвэрээс мөр хоорондын зайг 3,0-
5,0-аар авч бичнэ.



Албан бичгийн төслийг 

“ХЭЛТСИЙН ДАРГА” 

хянасан байна.

А/4/, А/5/ албан бичгийн 

төслийг боловсруулахад 

“Тэргүү” бүрдлийг заавал 

бичих.





Албан бичгийн төсөл /А4/ Албан бичгийн хавсралт
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1. Харилцагч байгууллагын нэрийг товчлох, хашилтад бичих

2. Харилцагч байгууллага ХХК, ХК тохиолдолд нөхцөл 

залгахдаа /д, т/ жижгээр бичих

3. Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн албан ёсны нэрийг буруу бичих

4. Удирдах албан тушаалтны овог, нэрийг ташаарч бичих

5. Барим бичгийн тэргүүг /гарчиг/ том үсгээр бичих, мөн тэргүү 

бүрдэл бичилгүй орхих

6. Бичвэрийг догол мөрнөөс эхлэхгүй бичих

7. Бичвэрийг Төрийн албан ёсны хэлний түүний хэм хэмжээг 

баримтлахгүй бичих

8. Албан бичиг хавсралттай тохиолдолд хуудасны тоо болон 

хавсралтын тухай дурдахгүй байх

9. Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн алдаатай бичих



1. Цахим болон цаасаар илгээсэн.

2. Хариутай бичгийн он, сар, өдөр, албан бичгийн 

дугаарыг тэмдэглэх

3. Өгүүлбэр эхлэхдээ том үсгээр эхэлдэг.

4. Хэлтсийн дарга нар ажилтан руу бичиг 

шилжүүлнэ.

5. Өнөөдөр дуусч байгаа бичиг програмд 

харагдахгүй байгаа.





Асуулт, хариулт 

Харилцах утас: 70123132


