
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын  
даргын  2019 оны . . .  дугаар сарын 

... өдрийн . . . дугаар тушаалын хавсралт 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ДҮРЭМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Энэхүү дүрмийг Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 

Архивын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө. 

 

1.2. Дүрмийн зорилго нь албан хаагчдын амь нас, эрүүл мэнд, Монгол 

Улсын үндэсний архивын сан хөмрөгт хамаарах Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, 

удирдлагын газрын үндсэн үйл ажиллагааны  баримтыг болзошгүй галын аюулаас 

хамгаалах,  архивын баримтын бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангахад 

оршино. 

 

Хоёр. Архивын өрөө, хадгаламжийн сан, тоног төхөөрөмжид 
тавигдах шаардлага 

2.1. Архивын аюулгүй байдал нь болзошгүй гал түймрээс урьдчилан 

сэргийлсэн, хамгаалалтын иж бүрэн тогтолцооноос бүрдэнэ. Үүнд: 

 

2.1.1. Галын аюулын үед ажиллах дохиолол, хамгаалалтын болон хяналтын 

камертай байх; 

 

2.1.2. Архивын хадгаламжийн сан, ажлын өрөөний хийц, бүтээц нь гал 

тэсвэржилтийн II зэргээс доошгүй байх 

 

2.1.3. Архивын ажилтан эрсдлийн үед байгууллагын архивыг хамгаалах 

удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч чадахуйц дадлагатай байх: 

 

2.1.4. Хадгаламжийн сангийн хаалга нь төмөр, гадагшаа гарах чигт онгойдог: 

 

2.1.5. Хадгаламжийн сан зориулалтын нягтруулсан шүүгээтэй, архивын 

баримт хадгалах сейф, шүүгээ, тавиур төмөр байх; 

 

2.1.6. Хадгаламжийн сан, ажлын өрөө, сейф, шүүгээ, тавиур нь тус тусдаа 

дугаартай байх; 

 

2.1.7. Архивын ажлын болон хадгаламжийн санд нормативын дагуу архивын 

баримтыг зөөх зориулалтын уут, галын хор, элс, хүрз зэрэг хэрэгслийг 

байрлуулсан байх; 

 

2.1.8. Архивын хадгаламжийн сан байрлаж байгаа байрны аврах гарц, 

хаалгыг заасан тэмдгийг 3 метр тутам байрлуулах зэрэг болно. 
 



Гурав. Архив хариуцсан ажилтны үүрэг 

3.1. Архив хариуцсан ажилтан нь архивын өрөө, хадгаламжийн сан, сейф 

шүүгээ, бусад техник, тоног төхөөрөмжгэй техник үзүүлэлтийн дагуу харьцаж, 

аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.Үүнд: 

➢ Шүүгээний даац хэтрүүлэхгүйгээр баримт бичиг байрлуулах; 

➢ Бариулыг хугарахаас болгоомжлох; 

➢ Шүүгээний замд техникийн үзлэг хийх буюу хийлгэх; 

➢ Сейф, шүүгээ, тавиурт баримтыг авч үзэх боломжтой зай хэмжээнд 

байрлуулах зэрэг болно. 

3.2. Гал гарсан үед архивыг авран хамгаалах сургалтыг жил бүр зохион 

байгуулдаг байх. 

3.3. Архивын өрөө, хадгаламжийн санд мэргэжлийн байгууллагаар хоёр  

жил тутам үзлэг хийлгэж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 29 

дүгээр тушаалаар баталсан “Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт” 

гаргуулдаг байх; 

 

3.4. Архивын өрөө, хадгаламжийн санд ил задгай гал гаргах, гагнуур хийх 

зэрэгт болзошгүй эрсдлээс бүрэн хамгаалсан арга хэмжээ авсны дараа архивын 

ажилтан заавал байлцан засвар үйлчилгээ хийлгэх. 

 

3.5.Архивын өрөө, хадгаламжийн санд 7 хоногт 2-оос доошгүй чийгтэй 

цэвэрлэгээ хийлгэх. 

 

3.6. Архивын өрөөний эрсдлийн үед ажиллах дохиоллын систем, гал 

унтраах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын 

хугацаа зэрэгт хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтлөх, шаардлагатай бол хэвийн 

ажиллагааг хангах арга хэмжээ авах буюу зөрчлийг арилгуулах санал гаргаж, 

шийдвэрлүүлдэг байх. 

 

3.7. Ажил тарсны дараа архивын өрөө, хадгаламжийн санд аюулгүйн 

ажиллагааны шалгалт хийж, лацдан харуулд түлхүүрийг хүлээлгэн өгдөг байх: 

 

3.8. Архивын болон нийт ажилтнуудад зориулсан галын аюулгүй байдлын 

дүрэм, зааврыг сурталчилсан самбар ажиллуулж, шинэ мэдээллээр баяжуулж 

байх; 

 

3.9. Гал, усны эрсдэл гарсан үед баримтыг нүүлгэн шилжүүлэх хуваарь, 

төлөвлөгөөтэй байх, төлөвлөгөө, хуваарьт эрсдлийн үед Онцгой байдлын газар, 

холбогдох хэлтэст түрүүлж мэдэгдэх ажилтан, холбогдох утас, баримт зөөвөрлөх 

байр, өрөө тасалгааны байрлал, дугаар, ашиглах хэрэгсэл /баримт зөөх уут, 

тэргэнцэр зэрэг/ тээврийн хэрэгслийг тодорхой тусгах. 

 

Дөрөв. Цахилгаан тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа 

 

4.1. Архивын өрөө, хадгаламжийн сангийн цахилгааны шугам сүлжээ далд 



байх ба илээр хийгдсэн бол шатдаггүй сувагт сүвлэгдсэн байна. 

 

4.2. Архивын хадгаламжийн сан, өрөөнд зориулан тог баригч, 3-аас доошгүй 

зориулалтын гал хамгаалагч нөөцөлсөн байна. 

 

4.3. Зориулалтын хамгаалалтын бүрхүүлтэй гэрэл байрлуулна. 

 

4.4. Ажлын цаг дуусмагц компьютер, принтер, өрөөний гэрэл зэргийг 

унтраана. 
Тав. Хадгаламжийн сангийн чийг, дулааны горим 

 5.1.Архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа баримтын физик химийн 

чанарыг алдагдуулахгүй байх зорилгоор дараахь орчинг бүрдүүлнэ. 

 

 5.1.Хадгалалтын орчинд  өдөр бүр хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлж, илэрсэн 

зөрчлийг арилгах ба арилгуулах арга хэмжээ авна. 

 

Зургаа. Хориглох зүйл 

6.1. Архивын баримтыг зориулалтын тавиур шүүгээнээс бусад газар, шал, 

цонхны тавцан, ширээн дээр ил задгай орхих. 

 

6.2.Хадгаламжийн сангийн аврах гарцыг хаах, эд зүйл хурааж байрлуулах. 

 

6.3.Архивын өрөө, хадгаламжийн сангийн барилгын хийц, бүтэц, өрөө 

тасалгааны зохион байгуулалтыг зөвшөөрөлгүй зураг төслөөр өөрчлөх. 

 

6.4. Архивын өрөө, хадгаламжийн санд хялбар асах, тэсэрч дэлбэрэх зүйл, 

усны шугам хоолой байрлуулах, техник хэрэгслийг асаалттай орхих, ил гал гаргах. 

 

6.5.Эрсдлийн үеийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг 

зориулалтын бус зүйлд ашиглах зэрэг болно. 

 
Долоо. Хүлээх хариуцлага 

 7.1.Энэхүү журмыг зөрчсөн албан тушаалтан, архивын болон бусад 

 

Д/д  
 

Баримтын төрөл 
 

Дулаан С 
 

Чийгшил % 

1  
Цаасан суурьтай баримт 

 
+14+16 

 
50-55 

 
 

2 

 
 

Гэрэл зураг 

 
Хар, цагаан 

 
+15 

 
40-55 

 
өнгөт 

 
-5-аас дээшгүй 

 
40-45 

 
3 

Соронзон тууз болон дискэн 

тээгчтэй баримт 
+15+20 50-65 

 
4 

 
Дүрс бичлэгийн хальс 

 
+4 +10 

 
50-65 



холбогдох ажилтанд Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай  

хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР 


