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ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
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Баянгол дүүргийн Архиваас
иргэдэд лавлагаа, мэдээлэл олгох
журам батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Архивын тухай хуулийн 11.1.1, 25.2, 25.6
дах заалт, Архивын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний
өдрийн А/167 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Баянгол дүүргийн архив, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын
архивын сан хөмрөгөөс иргэн, аж ахуйн нэгжид лавлагаа, мэдээлэл олгох журмыг
хавсралтаар баталсугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын дарга
/Д.Дэлгэрмаа/-д, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Төрийн
захиргааны удирдлагын хэлтэс /Х.Мөнхзул/, Архивын тасаг /С.Бадамцэцэг/-т тус
тус даалгасугай.
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Баянгол дүүргийн Засаг даргын
2019 оны РЛ. дугаар сарын ..^/-ны өдрийн
М.^3/3дугаар захирамжийн хавсралт
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БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН АРХИВААС ИРГЭН,
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЛАВЛАГАА МЭДЭЭЛЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Баянгол дүүргийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг судлах, хэвлэн
нийтлэх, мэдээлэл, лавлагаа, танин мэдэхүйн зорилгоор дотоодын хэрэгцээнд
ашиглуулах, иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад архивын баримтаас лавлагаа
мэдээлэл олгох, баталгаат хуулбар олгох, шүүх, хууль сахиулах байгууллагад
нотлох баримт гаргах үйл ажиллагаанд холбогдох харилцааг зохицуулахад
оршино.
Хоёр. Баянгол дүүргийн архивын баримтаас лавлагаа, хуулбар олгох
2.1 Архиваас олгох лавлагааны төрөл
1. Ажилласан жилийн лавлагаа;
2. Ажилд томилсон болон, ажлаас чөлөөлсөн тухай лавлагаа;
3. Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай лавлагаа;
4. Иргэний бүртгэлтэй холбогдолтой 1992-2010 он хүртэлх лавлагаа /төрсөн
болон нас барсан, гэрлэсэн, гэрлэлт цуцалсан, үрчлэгдсэн, гадаадад төрсөн, овог
нэр сольсон гэх мэт/;
5. Засаг даргын захирамж хуулбарлан олгох /үрчлэлт, асран хамгаалагч,
харгалзан дэмжигч тогтоох, газартай холбоотой гэх мэт/;
6. Тендер гүйцэтгэлийн баримтын тухай лавлагаа;
7. Хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл эрхлэхтэй холбогдсон баримтын
лавлагаа;
8. Бусад;
2.2 Бүрдүүлэх материал
1.Иргэн: Иргэний хүсэлт;
Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичиг /иргэний итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч бол баталгаат итгэмжлэл/
Бусад холбогдох баримт бичиг;
2.Байгууллага: Хуулийн этгээдийн албан бичиг;
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
Ажилтны биеийн байцаалт;
2.3 Анхаарах зүйл
Лавлагаа авахдаа архивын тасагт ирж хүсэлт бөглөж өгнө.
Хүсэлт хүлээн авснаас хойш
-Цахим сангаас лавлагаа хүсвэл ажлын 2 өдөрт
-Иргэний бүртгэлийн хэлтсийн 2010 оноос өмнөх баримтаас лавлагаа авах
бол хуулийн хугацаанд /1 сар/
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-Боловсон хүчинтэй холбоотой лавлагааг хуулийн хугацаанд /1 сар/
-Яаралтай лавлагааг /шүүхээс хүссэн нотлох баримт гэх мэт/ дурдсан цагт
багтааж гаргана.
-Албан бичгийн болон өргөдлийн хариуг хуулийн хугацаанд багтаан хариу
хүргүүлнэ.
-Бусад лавлагааг ажлын 5 өдөрт багтаан гаргана.
Баянгол дүүргийн архивын баримтаас шүүж, баталгаажуулан олгосон
лавлагаа, баримтын хуулбар нь үндсэн эх баримтын адил эрх зүйн хүчин төгөлдөр
баримт болно.
Үйлчлүүлэгчийн тавьсан хүсэлтийн дагуу шүүж үзэхэд холбогдох баримт нь
архивын сан хөмрөгт шилжиж ирээгүй тохиолдолд үйлчлүүлэгчид баримт байхгүй
тухай тодорхойлолтыг лавлагаа хариуцсан ажилтан албан ёсоор өгнө.

