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6aTancyra~. 
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6AP~MTbIH YflCblH 
TOO 6YPTr3fl XeTfleX >KY 

APX~BbIH 

1.1. YHA3CHLt1111 apXLt1BblH caH xeMperLt1I11H 6apLt1MTb1H YJlCblH H3rAC3H TOO 6YPTr3Jl 
xemex ll...laaWLt1A "H3rAC3H TOO 6YPTr3Jl" r3xl ylI1Jl a>KLt1JlJlaraaHA MOHrOJl YJlCblH 
APXLt1BbIH Tyxall1 XYYJlb, COeJlblH eBLt1l11r XaMraaJlaX Tyxall1 XYYJlb 60JlOH T3Ar33pT3111 
HLt1I111...1YYJl3H rapracaH XYYJlb TOrTOOM>K, 3H3XVY >KYPMblr Aara>K MepAeHe. 

1.2. 3H3XYY >KypMblH 30PLt1Jlro Hb H3rAC3H TOO 6ypTr3Jl XeTJleX, apXLt1BblH 
6apLt1MTb1H TOO 6YPTr3Jl-M3A33JlJlLt1I11H H3rAC3H caH ll...laaWLt1A "TOO 6YPTr3Jl-M3A33JlJlLt1I11H 
H3rAC3H caH" r3xI 6YPAYYJl3XT3111 XOJl600T0ll1 xapLt1Jll...laar 30XLt11...1YYJlaXaA OpWLt1HO. 

1.3.3H3XYY >KYPMblr YHA3CHLt1111 apXLt1BblH caH xeMperLt1I11H 6apLt1MTblr XaAraJl>K 
6YII1 TepLt1I11H 6a TepLt1I11H 6yc 6all1rYYJlJlara, Lt1pr3A ll...laaWLt1A "6all1rYYJlJlara" r3x/, TepLt1I11H 
apXLt1BblH 6apLt1MTb1H H3rAC3H TOO 6YPTr3Jl XeTJleX, TOO 6YPTr3Jl-M3A33JlJlLt1I11H H3rAC3H 
caH 6YPAYYJl3X ylI1Jl a>KLt1JlJlaraaHA MepAeHe. 

1.4. 3H3 >KypaMA 3aacaH H3p TOMbeor AOP AypbAcaH YTraap Oll1mOHo: 

1.4.1. "XaAraJlaM>KLt1I11H H3r>K" r3>K apXLt1BT XaAraJlarAa>K 6YII1 xOJl60rAOX >KypMblH 
Aaryy aHrLt1JlaH TepeJl>KVYJl>K, 3MXJl3H 1...13r1...l3JlC3H H3r 6yIOY X3C3r 6apLt1MTblr; 

1.4.2. "Too 6YPTr3JlLt1I11H H3r>K" r3>K TOAOPXOIl1 H3r aCYYAaJl, C3A3BT xaMaaparAax 
H3r 6yIOY X3A X3A3H XaAraJlaM>KLt1I11H H3r>KLt1l11r; 

1.4.3. "XeMper" r3>K eep XOOPOHAOO rapaJl yYC3Jl, YYLt1p 3YII1H Yr1JlAaa 
XOJl600T0Il1, H3r3H l...lorl...l 60Jl>K xaAraJlarAa>K 6all1raa apXLt1BblH 6apLt1MTYYAblr; 

1.4.4. "H3rAC3H TOO 6YPTr3JlLt1I11H 6apLt1MT 6Lt1YLt1r" r3>K YHA3CHLt1111 apXLt1BblH caH 
xeMperLt1I11H 6apLt1MTb1H 6YP3JlA3XYYH TOO, X3M>K33, eepYJleJlT xeAemeeH, 
xaAraJlaJlTblH 6all1AJlbir Lt1Jl3PXLt1I11JlC3H, 3H3 >KYPMaap TOrTOOCOH TOO 6YPTr3JlLt1I11H 
6apLt1MT 6Lt1yrLt1l11r; 

1.4.5. "H3rAC3H TOO 6YPTr3Jl" r3>K YHA3CHLt1111 apXLt1BblH caH xeMperLt1I11H 
6apLt1MTb1H 6YP3JlA3XYYH, TOO X3M>K33, eepYJleJlT xeAemeeH, xaAraJlaJlTblH 6all1AJlblH 
M3A33JlJlLt1l11r YJlCblH X3M>K33HA H3rTr3H raprax, TOO 6YPTr3Jl-M3A33JlJlLt1I11H H3rAC3H caH 
6YPAYYJl3X ylI1Jl a>KLt1JlJlaraar; 

1.4.6. "Too 6YPTr3Jl-M3A33JlJlLt1I11H H3rAC3H caH" r3>K YHA3CHLt1111 apXLt1BblH caH 
xeMperLt1I11H 6apLt1MTb1H 6YP3JlA3XyyH, TOO X3M>K33, 6all1pwLt1Jl, eepYJleJlT xeAemeeH, 
xaAraJlaJlTblH 6all1AJlblH TaJlaapX H3rAC3H M3A33Jl3Jl, nporpaMM xaHraM>KLt1I11H Lt1>K 
6YPAJlLt1l11r. 

1.5. H3rAC3H TOO 6YPTr3Jl Hb Aapaax 3apYLt1MA TymyypJlaHa. 

1.5.1. TeBJlepCeH 6all1x - 6apLt1MTb1H TOO 6YPTr3Jl, xaAraJlaJlT XaMraaJlaJlTblH 
a>KJlblH 30XLt10H 6all1rYYJlaJlTblH H3rAM3Jl 6all1AJlbir xaHracaH 6all1x; 
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1.5.2. ижилтгэсэн байх - сан хөмрөгийн баримтыг тоо бүртгэлийн ижил нэгж 
хэмжигдэхүүнээр илэрхийлж, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн загвар хүснэгтийг 
ижил байдлаар загварчилах; 

1.5.3. өөрчлөлт  хөдөлгөөнтэй  байх - баримтын тоо хэмжээ, бүрэлдэхүүнд  
орсон өөрчлөлт хөдөлгөөнийг  тоо бүртгэлийн бүх баримт бичигт шуурхай тусгах; 

1.5.4. үнэн зөв, бүрэн байх; 

1.6.  Нэгдсэн тоо бүртгэлийн үндсэн нэгж нь архивын хөмрөг, архивын 
цуглуулга, хадгаламжийн нэгж байна. 

Хоёр. Нэгдсэн тоо бүртгэлийн зохион байгуулалт 

2.1.  Нэгдсэн тоо бүртгэлд Архивын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-д 
заасан бүх төрлийн архивын баримт хамрагдана. 

2.2.  Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг нэгдсэн тоо бүртгэлд заавал 
бүртгэнэ. 

2.3.  Төрийн бус архивын сан хөмрөгийн баримтыг өмчлөгчийн хүсэлтийг 
үндэслэн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэнэ. 

2.4.  Нэгдсэн тоо бүртгэл нь дараах түвшинд хөтлөгдөнө /1 дүгээр 
хавсралт/. 

2.4.1. Байгууллагын архивт – Анхан шатны тоо бүртгэл; 
2.4.2. Үндэсний төв архив, аймаг, нийслэлийн болон салбар, төрөлжсөн 

архив /цаашид “төрийн архив” гэх/-т – Төвлөрсөн тоо бүртгэл; 
2.4.3. Архивын ерөнхий газарт – Улсын нэгдсэн тоо бүртгэл; 

2.5.  Байгууллагын архив нь хадгалагдаж буй баримтын бүрэн бүтэн 
байдал, хадгалалт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор анхан 
шатны тоо бүртгэл хөтөлнө. 

 Анхан  шатны тоо бүртгэлийн мэдээлэлд үндэслэн нэгдсэн тоо бүртгэлийн 
баримт бичиг хөтөлж, энэ журмын 3.1.1-д заасан хугацаанд харьяалах төрийн 
архивт хүргүүлнэ. 

2.6.  Төрийн архив нь төвлөрсөн тоо бүртгэл хөтөлнө. Үүнд: 

а/ сан хөмрөгтөө хадгалагдаж буй баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээг тоо 
бүртгэлийн тогтоосон нэгж, хэмжигдэхүүнээр илэрхийлэх, хадгалалтын байдалд 
хяналт тавих, эрэлт хайлтын шуурхай байдлыг хангах зорилгоор тоо бүртгэл 
хөтөлнө.  

 б/ хөмрөг үүсгэгч байгууллагын архивт хадгалагдаж буй баримтын тоо 
хэмжээ, өөрчлөлт хөдөлгөөн, хадгалалтын байдлын мэдээллийг төвлөрүүлэн 
гаргана. 

 Төрийн архив нь төвлөрсөн тоо бүртгэлийн мэдээлэлд үндэслэн нэгдсэн 
тоо бүртгэлийн баримт бичиг хөтлөн энэ журмын 3.2.2-д заасан хугацаанд тоо 
бүртгэл - мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах ба бичгээр Архивын ерөнхий газар 
/цаашид “АЕГ” гэх/-т хүргүүлнэ. 
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2.7.  АЕГ нь төрийн архиваас ирүүлсэн нэгдсэн тоо бүртгэлийн баримт 
бичгийг хүлээн авч, нэгдсэн тоо бүртгэл хөтөлж, тоо бүртгэл - мэдээллийн нэгдсэн 
сан байгуулна. 

Гурав. Нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх 

3.1.  Байгууллага нь өөрийн архивт хадгалагдаж буй баримтыг нэгдсэн тоо 
бүртгэлд хамруулна. 

3.1.1. Байгууллагын архивт хадгалагдаж буй баримтын бүрэлдэхүүн, тоо 
хэмжээ, баримтын хадгалалт, өөрчлөлт хөдөлгөөнийг “Байгууллагын архивын 
баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээ” /2 дугаар хавсралт/-нд 
12 дугаар сарын 01-ний байдлаар тусгаж, харьяалах төрийн архивт жил бүрийн 
12 дугаар сарын 30-ны дотор хүргүүлнэ. 

3.2. Төрийн архив нь өөрт болон хөмрөг үүсгэгчид  хадгалагдаж буй 
баримтыг нэгдсэн тоо бүртгэлд хамруулах зорилгоор дараах үйл ажиллагааг 
явуулна.  

3.2.1. Төрийн архив дараах нэгдсэн тоо бүртгэлийн баримт бичиг хөтөлнө. 
Үүнд: 

 а/ Төрийн архив нь баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын 
мэдээг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар гаргана. Үүнд: 

- ҮТА, аймаг, нийслэлийн архив, Батлан хамгаалахын төв архив, Гадаад 
харилцааны төв архив, Төмөр замын төв архив, Тагнуулын ерөнхий 
газрын тусгай архив,  Цагдаагийн ерөнхий газрын төв архив,  Эрдэнэт 
УБҮ-ийн төв архив, Эрүүгийн хэргийн төв архив, Хил хамгаалах ерөнхий 
газрын төв архив 3 дугаар хавсралтаар, 

- Геологийн мэдээллийн төв архив 4 дүгээр хавсралтаар, 
- Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын мэдээллийн төвийн архив 

5 дугаар хавсралтаар, 
- Улсын бүртгэлийн төв архив 6 дугаар хавсралтаар, 
- Байгаль орчин, ус цаг, уурын мэдээллийн архив 7 дугаар хавсралтаар 

тус тус гаргана.  
 

 б/ Хөмрөгийн карт /8 дугаар хавсралт/.  

 Архивын хөмрөг тус бүрийн баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээний 
мэдээллийг жил бүрийн 01 сарын 01-ний өдрийн байдлаар тусгана. 

 Эхний жилд бүх хөмрөгт карт хөтөлнө. Дараачийн жилүүдэд шинээр үүссэн 
болон баримтын тоо хэмжээнд өөрчлөлт хөдөлгөөн орсон хөмрөгийн картыг 
хөтөлнө. 

 в/ “Хөмрөг үүсгэгчийн баримтын тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээ” /9 дүгээр 
хавсралт/-г  хөмрөг үүсгэгч байгууллагаас энэ журмын 3.1.1-д заасан нэгдсэн тоо 
бүртгэлийн баримт бичгийг хүлээн авч, нэгтгэн гаргана. 

3.2.2. Төрийн архив нь энэ журмын 3.2.1-д заасан нэгдсэн тоо бүртгэлийн 
баримт бичгийн мэдээллийг жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний дотор тоо 
бүртгэл - мэдээллийн нэгдсэн санд онлайнаар оруулах ба бичгээр жил бүрийн 02 
дугаар  сарын 15-ны дотор АЕГ-т хүргүүлнэ. 
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   Дөрөв. Хосгүй үнэт баримтын нэгдсэн тоо бүртгэл 

4.1.  Үндэсний архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй хосгүй үнэт баримтын 
тоо хэмжээ, хадгалалт, ашиглалтын байдалд хяналт тавих зорилгоор нэгдсэн тоо 
бүртгэл хөтөлнө. 

4.2.  Төрийн архив, байгууллага, иргэд өөрт хадгалагдаж буй хосгүй үнэт 
баримтаа хосгүй үнэт баримтын нэгдсэн тоо бүртгэлд хамруулна. 

4.2.1. “Архивын хосгүй үнэт баримтыг тодорхойлох, тоо бүртгэл хөтлөх, 
хадгалах, ашиглуулах журам”-ын дагуу судлан илрүүлж, “Хосгүй үнэт баримтын 
жагсаалт” үйлдэнэ. 

4.2.2. “Хосгүй үнэт баримтын жагсаалт”-д багтсан баримт тус бүрт 
холбогдох мэдээллийг бүрдүүлэн хосгүй үнэт баримтад хамааруулахаар АЕГ-ын 
дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах төв комисс /цаашид “ББНШТК” гэх/-т 
ирүүлнэ. 

4.3. ББНШТК төрийн архив, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн хүсэлтийг 
хэлэлцэж, хосгүй үнэт баримтад хамааруулах эсэхийг шийдвэрлэнэ. 

4.4.  Төрийн архив, байгууллага, иргэд хосгүй үнэт баримтаа ББНШТК-ын 
хурлаар хэлэлцүүлж батлуулсны дараа хосгүй үнэт баримтын нэгдсэн тоо 
бүртгэлд бүртгүүлэхээр АЕГ-ын тоо бүртгэл хариуцсан зохион байгуулалтын 
нэгжид хүсэлт гаргана. 

4.4.1. Хүсэлт гаргахдаа баримт тус бүрт дор дурдсан мэдээллийг 
бүрдүүлнэ. Үүнд: 

а/ хосгүй үнэт баримтын гэрчилгээ /10 дугаар хавсралт/,  
б/ хосгүй үнэт баримтын хуулбар /цаасан болон цахим/, 
в/ хосгүй үнэт баримтын 10х15 см хэмжээтэй өнгөт гэрэл зураг, 
г/ хосгүй үнэт баримтын талаар гаргасан мэргэжилтэн, судлаачдын 
үнэлэлт, дүгнэлт, 
д/ байгууллагын дэргэдэх ББНШК болон төрийн архивын дэргэдэх 
ББНШАЗК-ын хурлын тэмдэглэл, 
е/ АЕГ-ын дэргэдэх ББНШТК-ын хурлын тэмдэглэл зэрэг болно. 

4.5.  АЕГ-ын тоо бүртгэл хариуцсан зохион байгуулалтын нэгж төрийн 
архив, байгууллага, иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч хосгүй үнэт баримтын нэгдсэн 
тоо бүртгэлд бүртгэнэ. 

4.5.1. Ирүүлсэн  хүсэлт  нь энэ журмын 4.4.1-д заасан шаардлагыг хангаж 
байгаа бол хосгүй үнэт баримтын гэрчилгээнд нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн тухай 
тэмдэглэл хийж баталгаажуулан, мэдээллийг хосгүй үнэт баримтын бүртгэл 
мэдээллийн нэгдсэн санд оруулна.  

4.5.2. Хосгүй үнэт баримтын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэсэн тухай албан 
бичиг болон улсын бүртгэлийн дугаар олгож  тэмдэглэл хийж, баталгаажуулсан 
хосгүй үнэт баримтын гэрчилгээний нэг хувийг хүсэлт гаргагчид хүргүүлнэ. 

4.6.  Төрийн архив, байгууллага, иргэд хосгүй үнэт баримтын улсын нэгдсэн 
бүртгэлд бүртгэсэн хосгүй үнэт баримтын гадаад байдал, физик, химийн шинж 
чанарт өөрчлөлт орсон болон гэмт халдлага, гэнэтийн болзошгүй аюулд өртсөн 
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тохиолдолд энэ тухай мэдээллийг АЕГ-ын тоо бүртгэл хариуцсан зохион 
байгуулалтын нэгжид нэн даруй хүргүүлнэ. 

Тав. Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сан 

5.1.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх ажлыг АЕГ-ын тоо 
бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан 
зохион байгуулалтын нэгжтэй хамтран гүйцэтгэнэ. 

5.2.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сан нь үндэсний архивын сан 
хөмрөгийн  баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, өөрчлөлт хөдөлгөөн, байршлын 
улсын хэмжээний нэгдсэн мэдээллээс бүрдэнэ. Үүнд: 

5.2.1. “Үндэсний төв архив, аймаг, нийслэлийн архивын баримтын 
бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын нэгдсэн мэдээ”-г Үндэсний төв архив 
болон аймаг, нийслэлийн архиваас ирүүлсэн энэ журмын 3.2.1-ийн а-д заасан 
нэгдсэн тоо бүртгэлийн баримт бичгийг нэгтгэж гаргана. 

5.2.2. “Салбар, төрөлжсөн архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, 
хадгалалтын нэгдсэн мэдээ” –г салбар, төрөлжсөн архиваас ирүүлсэн энэ 
журмын 3.2.1-ийн а-д заасан нэгдсэн тоо бүртгэлийн баримт бичгийг нэгтгэн 
гаргана. 

5.2.3. “Архивын хөмрөгийн нэгдсэн каталог”-ийг энэ журмын 3.2.1-ийн б-д 
заасны дагуу төрийн архиваас ирүүлсэн хөмрөгийн картын мэдээллээр 
бүрдүүлнэ. 

5.2.4. “Төрийн архивт хөмрөг үүсгэгчийн бүрэлдэхүүн, баримтын тоо 
хэмжээ, хадгалалтын байдлын нэгдсэн мэдээ”-г төрийн архиваас ирүүлсэн энэ 
журмын 3.2.1-ийн в-д заасан нэгдсэн тоо бүртгэлийн баримт бичгийг хүлээн авч, 
нэгтгэн гаргана. 

5.2.5. “Архивын хосгүй үнэт баримтын бүртгэл мэдээллийн сан”-г энэ 
журмын 4 дүгээр бүлэгт заасны дагуу бүрдүүлнэ. 

5.3.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг цаасан болон 
цахим хэлбэрээр бүрдүүлнэ. 

5.4.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн  нэгдсэн санг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэхдээ 
вэбэд суурилсан программ хамгамжийн тусламжтай хөтлөн явуулна. 

5.5.  Тоо бүртгэл хариуцсан нэгж нь тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн санд 
оруулах мэдээллийн бүрэн, зөв эсэхэд хяналт тавина.  

5.6.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг 
www.archives.gov.mn цахим хуудсанд байршуулна. 

5.7.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сангийн цахим мэдээллийг техникийн 
болон мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлага хангасан серверт хадгална. 

5.8.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сангийн цаасан мэдээлэлд журмын 
дагуу бүртгэл хөтлөн, зориулалтын тавиур, шүүгээ бүхий өрөө, тасалгаанд 
горимын дагуу хавтас, хайрцагт хадгална. 
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Зургаа. Хяналт, шинжилгээ, ашиглалт 

6.1.  АЕГ нь архивын  баримтын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, тоо бүртгэл-
мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажлыг арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар 
хангана. 

6.2.  Төрийн архив нь хөмрөг үүсгэгч байгууллагын тоо бүртгэлийн үйл 
ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангана. 

6.3.  АЕГ нь нэгдсэн тоо бүртгэлийн үйл ажиллагаанд жил бүр хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, энэ тухай тайланг цаашид авах арга хэмжээний 
талаарх саналын хамт Хууль зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хүргүүлнэ. 

6.4.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг  олон  нийтэд 
нээлттэйгээр ашиглуулна. 

6.5. Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг архивын 
баримтыг улсын хэмжээнд эрэлт хайлт хийх, судалгаа хийх, мэдээлэх, 
сурталчлах ажилд ашиглана. 

6.6.  Тоо бүртгэл-мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг үндэслэл 
болгох, хэсэгчлэн нийтлэх болон цахим хуудас, мэдээллийн самбарт 
байршуулахдаа улсын нэгдсэн бүртгэлийн мэдээллийг заавал дурдана. 
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1 дүгээр хавсралт
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2 дугаар хавсралт 
 

___________________________________________ 
/байгууллагын нэр/ 

АРХИВЫН БАРИМТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН,  
ТОО ХЭМЖЭЭ, ХАДГАЛАЛТЫН МЭДЭЭ 

/20 ___ оны 12 дугаар сарын 01-ний байдлаар/ 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
 
Архив байгуулсан эрх зүйн актын нэр, огноо, дугаар:  ___________________ 

 
Харьяалах төрийн архив: __________________________________________ 

/төрийн архивын нэр, хаяг/ 
 

Хөмрөгийн тоо Хадгаламжийн сангийн талбай 
(м.кв) 

Хадгаламжийн сангийн дүүргэлт 
(хувиар) Ажилтны тоо 

1 2 3 4 
    

 
2. Баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

Үзүүлэлт 

Хадгаламжийн нэгжийн тоо 

Нийт 

Оны хязгаар 
Данс, бүртгэл 
батлагдсан 

Байгууллагын 
архивт түр 
хадгалах 
хугацаа 
дууссан 

Тухайн онд 
бүрдүүлсэн 
ХН-ийн тоо Нийт 

Оны хязгаар 

эхэлсэн дууссан эхэлсэн дууссан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цаасан суурьтай баримт         

Удирдлагын 
баримт 

Байнга          
Түр         
70 жил         

Хувийн гаралтай         
Зураг төслийн баримт         
Дуу, дүрсний баримт         
Кино баримт         
Гэрэл зургийн баримт         
Дуу авианы баримт         
Дүрс бичлэгийн баримт 
/видео/          

Цахим тээгч дээрх баримт         
Удирдлагын баримт         
Зураг төслийн баримт         
Кино баримт         
Гэрэл зургийн баримт         
Дуу авианы баримт         
Дүрс бичлэгийн баримт 
/видео/          

НИЙТ:         

 
3. Баримтын хадгалалтын байдал: /доогуур зурах/ 

 
Хадгаламжийн сан:байгаа, байхгүй;  
хуурай, чийгтэй;  
гэрэлтэй, гэрэлгүй 
Тавиур: металл, модон, хосолсон, байхгүй 
Шүүгээ: металл,  модон; байхгүй 
Дохиолол: галын: байгаа, байхгүй;  
                     хамгаалалтын: байгаа, байхгүй; 

 Уншлагын танхим: байгаа, байхгүй; 
Чийг, дулааны горим: баримталдаг, баримталдаггүй 
Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэм: баримталдаг, 
баримталдаггүй 
Гэрлийн горим: баримталдаг, баримталдаггүй 

 
МЭДЭЭ ГАРГАСАН:  ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                    /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 

 

Байгууллагын архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын 
мэдээний загвар 
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3 дугаар хавсралт 

 
____________________________________ 

/Төрийн архивын нэр/ 
 

БАРИМТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ТОО ХЭМЖЭЭ, ХАДГАЛАЛТЫН МЭДЭЭ  
 

/20 ___ оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар/ 
 
 
1. Ерөнхий мэдээлэл 
 

Архив байгуулсан эрх зүйн актын нэр, огноо, дугаар:  ________ 

Байгууллагын хаяг:        ________________________________ 
      /оршин буй төвийн нэр, гудамжны нэр, дугаар, харилцах утас, факс, цахим шуудан/ 

             Ажилтны тоо:                          Үндсэн:  ______    Гэрээт: ______ 
           Баримтын тоо хэмжээ:           Хөмрөг:  ______    ХН:       ______ 

2. Баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 
 

Үзүүлэлт 

Хө
м
рө
ги
йн

 
то
о 

Оны хязгаар Хадгаламжийн нэгжийн тоо 

Тухайн онд 
бүрдүүлсэн 
ХН-ийн тоо 

Гэрээний 
дагуу түр 

хадгалж буй 

Э
хэ
лс
эн

 

Д
уу
сс
ан

  

Н
ий
т 

үүнээс 

Данс 
бүртгэлтэй Нууц Хосгүй 

үнэт Үнэт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цаасан суурьтай баримт           

Удирдлагын 
баримт 

Байнга            
Түр           
70 жил           

Хувийн гаралтай           
Зураг төслийн           
Кино, дуу дүрсний 
баримт 

          

Кино баримт 35 мм           
16 мм           

Гэ
рэ
л 

зу
рг
ий
н негатив х/ц           

өнгөт           

позитив 
х/ц           
өнгөт           

цомог           

Дуу 
авианы 

Соронзон 
хальс 

          

Пянз           
35 мм-ын ОУ-
ын фонограм 

          

DVD           
Аудио CD           
VCD           
Mini DV            
VHS           

Дүрс бичлэгийн /видео/           
Цахим тээгч дээрх 
баримт 

          

Удирдлагын           
Зураг төслийн           
Дүрс бичлэгийн          
Гэрэл зургийн           
Дуу авианы          

Микрофильм, микрофиш           

НИЙТ: 
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3. Нөөц ба ашиглалтын хөмрөгийн бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 
 

Үзүүлэлт 
Тоо хэмжээ 

Нөөц хөмрөгийн 
ХН-ийн тоо 

Ашиглалтын хөмрөгийн 
ХН-ийн тоо Хөмрөгийн тоо Нийт ХН-ийн тоо 

1 2 3 4 5 
Цаасан суурьтай баримт     

Удирдлагын     
Хувийн гаралтай     
Зураг төслийн     

Кино, дуу, дүрсний баримт     
Кино баримт     
Гэрэл зургийн     
Дуу авианы     
Дүрс бичлэгийн     

Цахим тээгч дээрх баримт     
Удирдлагын     
Зураг төслийн     
Дүрс бичлэгийн     
Гэрэл зургийн     
Дуу авианы     

Микрофильм, микрофиш     
НИЙТ:     

 
4. Эрдэм шинжилгээний лавлах 
 

Үзүүлэлт 

Данс, бүртгэлийн 
тоо 

Каталогжуулсан Баримтын агуулга, 
бүрэлдэхүүний талаарх 

мэдээллийн сан 

Хө
м
рө
ги
йн

  
то
о 

 
ХН-ийн 
тоо 
ТБН 

Боловсруулсан 
картын тоо 

Нийт Бүрэн 
бүрдэлтэй нийт Каталогт 

оруулсан 

Өгөгдлийн 
сангийн 
хэмжээ 

Мэдээллийн 
хэмжээ 
(МБайт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цаасан суурьтай баримт         

Удирдлагын 

Байнга         

Түр          

70 жил         

Хувийн гаралтай         

Зураг төслийн         

Кино, дуу, дүрсний баримт          

Кино баримт         

Гэрэл зургийн         

Дуу авианы         

Дүрс бичлэгийн         

Цахим тээгч дээрх баримт. 
Нийт: 

        

Зураг төслийн         

Дүрс бичлэгийн         

Гэрэл зургийн         

Дуу авианы         

Микрофильм, микрофиш         

Нийт:         
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5. Баримтын хадгалалтын нөхцөл 
 

Үзүүлэлт Тоо, хэмжээ 

1 2 

Архивын барилга (байр)  

Зориулалтын   

Зориулалтын бус  

Барилгын нийт талбай (м.кв)  

Хадгаламжийн сан  

Хамгаалалтын дохиоллоор тоноглогдсон талбай (м.кв / 
хувь) 

м.кв  

хувь  

Галын дохиоллоор тоноглогдсон талбай (м.кв / хувь) 
м.кв  

хувь  

Тавиурын уртын хэмжээ  (метр). Нийт:  

Үүнээс:  
Металл  

Модон   

Сул байгаа тавиурын уртын хэмжээ (метр)  

Дүүргэлтийн байдал (хувь)  

Картон хайрцагтай ХН-ийн тоо  

 
 
 
 
 
 
МЭДЭЭ ГАРГАСАН:  ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                    /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын 
мэдээний загвар 
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4  дүгээр хавсралт 
 
 

ГЕОЛОГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВИЙН БАРИМТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ТОО 
ХЭМЖЭЭ, ХАДГАЛАЛТЫН МЭДЭЭ  

 
/20 ___ оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар/ 

 
 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
 

Архив байгуулсан эрх зүйн актын нэр, огноо, дугаар:  _________ 

Байгууллагын хаяг:        ________________________________ 
      /оршин буй төвийн нэр, гудамжны нэр, дугаар, харилцах утас, факс, цахим шуудан/ 

Хөмрөгийн тоо Хадгаламжийн сангийн талбай (м.кв) Хадгаламжийн сангийн дүүргэлт 
(хувиар) Ажилтны тоо 

1 2 3 4 
    

 
2. Архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

 
2.1. Цаасан суурьтай баримт 
 

Үзүүлэлт 

Хө
м
рө
ги
йн

 
то
о Баримтын тоо хэмжээ Тухайн онд 
бүрдүүлсэн ХН-

ийн тоо 
Тайлбар 

ХН-ийн тоо Хуудасны тоо 
1 2 3 4 5 6 

Геологи хайгуулын тайлангийн баримт. НИЙТ      
Ном       
Гар зураг      
Хавсралт зураг      

Чулуун дээж      
Агаарын гэрэл зургийн баримт      
Хувийн хөмрөг      

НИЙТ:      
 

2.2. Цахим тээгч дээрх баримт 

Үзүүлэлт 
ХН-ийн тоо Мэдээллийн 

хэмжээ Тайлбар 
HDD CD DVD 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

НИЙТ:    

 
2.3. Ашиглалтын болон нөөц хөмрөгийн бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

 

Үзүүлэлт 
Тоо хэмжээ 

Нөөц хөмрөгийн 
ХН-ийн тоо 

Ашиглалтын хөмрөгийн 
ХН-ийн тоо Хөмрөгийн тоо Нийт ХН-ийн тоо

1 2 3 4 5 
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3. Баримтын хадгалалтын байдал 
 

Үзүүлэлт Тоо, хэмжээ 
Архивын барилга (байр). Нийт:  
Зориулалтын   
Зориулалтын бус  
Барилгын нийт талбай (м.кв)  
Хадгаламжийн сан  

Хамгаалалтын дохиоллоор тоноглогдсон (м.кв /хувь) 
м.кв  
хувь  

Галын дохиоллоор тоноглогдсон талбай (м.кв / хувь) 
м.кв  
хувь  

Тавиурын уртын хэмжээ  (метр). Нийт:  
Үүнээс: металл  
Сул байгаа тавиурын уртын хэмжээ (метр)  
Дүүргэлтийн байдал (хувь)  
Картон хайрцагтай ХН-ийн тоо  

 
 
 
МЭДЭЭ ГАРГАСАН:  ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                    /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геологийн мэдээллийн төв архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, 
хадгалалтын мэдээний загвар 
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5 дугаар хавсралт 
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН БАРИМТЫН АРХИВЫН 
БАРИМТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ТОО ХЭМЖЭЭ, ХАДГАЛАЛТЫН МЭДЭЭ 

 
/20 ___ оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар/ 

 
 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
 

Архив байгуулсан эрх зүйн актын нэр, огноо, дугаар:  _______ 

Байгууллагын хаяг:        ________________________________ 
      /оршин буй төвийн нэр, гудамжны нэр, дугаар, харилцах утас, факс, цахим шуудан/ 

Хөмрөгийн тоо Хадгаламжийн сангийн талбай (м.кв) Хадгаламжийн сангийн дүүргэлт 
(хувиар) Ажилтны тоо 

1 2 3 4 
    

 
2. Архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

 
2.1. Цаасан суурьтай баримт 

Үзүүлэлт 
Баримтын тоо хэмжээ Тухайн онд 

бүрдүүлсэн ХН-
ийн тоо 

Тайлбар ХН-ийн тоо Хуудасны тоо 

1 2 3 4 5 
Байр зүйн зургийн баримт     

1: 100 000     
1: 50 000     
1: 25 000     
1: 10 000     
1: 5 000     
...     
...     

Цэг тэмдэгтийн мэдээллийн баримт     
Зураг     
Тайлан мэдээ     
     

Зураг зүйн баримт /сэдэвчилсэн/     
Аялал, жуулчлалын     
Түүхийн     
Байгалийн     
...     
...     

Газар зохион байгуулалтын баримт     
Хянан баталгааны тайлан     
Хянан баталгааны зураг     
Газар төлөвлөлтийн баримт     
...     

Агаар сансрын зургийн баримт     
Байр зүйн болон агаарын зураглалын 
ажлын техникийн тайлан 

    

Агаарын зургийн хальс     
Түүхэн зураг     
     

НИЙТ:     
 

2.2. Цахим тээгч дээрх баримт 

Үзүүлэлт 
ХН-ийн тоо Мэдээллийн 

хэмжээ Тайлбар 
HDD CD DVD 

1 2 3 4 5 6 
      
      

НИЙТ:    
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2.3. Ашиглалтын болон нөөц хөмрөгийн бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

Үзүүлэлт 

ХН-ийн тоо хэмжээ Нөөц хөмрөгийн хэмжээ 

Нөөц хөмрөгийн ХН-
ийн тоо 

Ашиглалтын 
хөмрөгийн ХН-

ийн тоо 
Хөмрөгийн тоо Нийт ХН-ийн тоо

1 2 3 4 5 
Цаасан суурьтай баримт. Нийт:     

     
     
     
     

Цахим тээгч дээрх баримт. Нийт:     
     
     
     

Нийт:     
 
3. Баримтын хадгалалтын байдал 
 

Үзүүлэлт Тоо, хэмжээ 
1 2 

Архивын барилга (байр). Нийт:  
Зориулалтын   
Зориулалтын бус  
Барилгын нийт талбай (м.кв)  
Хадгаламжийн сан  

Хамгаалалтын дохиоллоор тоноглогдсон (м.кв /хувь) м.кв  
хувь  

Галын дохиоллоор тоноглогдсон талбай (м.кв / хувь) м.кв  
хувь  

Тавиурын уртын хэмжээ  (метр). Нийт:  
Үүнээс: металл  
Сул байгаа тавиурын уртын хэмжээ (метр)  
Дүүргэлтийн байдал (хувь)  
Картон хайрцагтай ХН-ийн тоо  

 
 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:  ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                    /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн баримтын архивын баримтын 
бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээний загвар 
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6  дугаар хавсралт 
 
 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТӨВ АРХИВЫН БАРИМТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ТОО 
ХЭМЖЭЭ, ХАДГАЛАЛТЫН МЭДЭЭ  

 
/20 ___ оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар/ 

 
1. Ерөнхий мэдээлэл 
 

Архив байгуулсан эрх зүйн актын нэр, огноо, дугаар:  _______ 

Байгууллагын хаяг:        ________________________________ 
      /оршин буй төвийн нэр, гудамжны нэр, дугаар, харилцах утас, факс, цахим шуудан/ 

Хөмрөгийн тоо Хадгаламжийн сангийн талбай (м.кв) Хадгаламжийн сангийн дүүргэлт 
(хувиар) Ажилтны тоо 

1 2 3 4 
    

 
2. Архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

 
2.1. Цаасан суурьтай баримт 

Үзүүлэлт 
Баримтын тоо хэмжээ Тухайн онд 

бүрдүүлсэн ХН-
ийн тоо 

Тайлбар ХН-ийн тоо Хуудасны тоо 

1 2 3 4 5 
Иргэний баримт     

ИГБББ-ийн баримт     
Хувийн хэргийн нэгдсэн сан     
Гадаад паспортын баримт     

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн баримт     
Газар     
Үл хөдлөх хөрөнгө     
Хөдлөх хөрөнгө     

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн баримт     
Нийслэл     
Орон нутаг     

НИЙТ:     
 

2.2. Цахим тээгч дээрх баримт 

Үзүүлэлт ХН-ийн тоо Мэдээллийн 
хэмжээ Тайлбар HDD CD DVD 

1  2  3  4 5  6  
      
      

НИЙТ:    
 

2.3. Ашиглалтын болон нөөц хөмрөгийн бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

Үзүүлэлт 

ХН-ийн тоо хэмжээ Нөөц хөмрөгийн хэмжээ 

Нөөц хөмрөгийн ХН-
ийн тоо 

Ашиглалтын 
хөмрөгийн ХН-

ийн тоо 
Хөмрөгийн тоо Нийт ХН-ийн тоо

1 2 3 4 5 
Цаасан суурьтай баримт. Нийт:     

     
   
     

Цахим тээгч дээрх баримт. Нийт:     
     
     
     

Нийт:     
 

2. Баримтын хадгалалтын байдал 
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Үзүүлэлт Тоо, хэмжээ 
1 2 

Архивын барилга (байр). Нийт:  
         Зориулалтын   
         Зориулалтын бус  
Барилгын нийт талбай (м.кв)  
         Хадгаламжийн сангийн тоо  

Хамгаалалтын дохиоллоор тоноглогдсон (м.кв /хувь) м.кв  
хувь  

Галын дохиоллоор тоноглогдсон талбай (м.кв / хувь) м.кв  
хувь  

Тавиурын уртын хэмжээ  (метр). Нийт:  
             Нягтруулсан               
             Төмөр     
             Модон  
Сул байгаа тавиурын уртын хэмжээ (метр)  
Дүүргэлтийн байдал (хувь)  
Картон хайрцагтай ХН-ийн тоо  

 
 
 
 
МЭДЭЭ ГАРГАСАН:  ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                    /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэлийн төв архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, 
хадгалалтын мэдээний загвар 
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7 дугаар хавсралт 
 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УС ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН АРХИВЫН 
БАРИМТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ТОО ХЭМЖЭЭ, ХАДГАЛАЛТЫН МЭДЭЭ  

 
/20 ___ оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар/ 

 
1. Ерөнхий мэдээлэл 
 

Архив байгуулсан эрх зүйн актын нэр, огноо, дугаар:  _______ 

Байгууллагын хаяг:        ________________________________ 
      /оршин буй төвийн нэр, гудамжны нэр, дугаар, харилцах утас, факс, цахим шуудан/ 

Хөмрөгийн тоо Хадгаламжийн сангийн талбай (м.кв) Хадгаламжийн сангийн дүүргэлт 
(хувиар) Ажилтны тоо 

1 2 3 4 
    

 
2. Баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

 
2.1. Цаасан суурьтай баримт 

Үзүүлэлт 

Нийт баримтын тоо 
хэмжээ Тухайн онд бүрдүүлсэн 

Тайлбар 
ХН-ийн тоо Хуудасны 

тоо ХН-ийн тоо Хуудасны 
тоо 

1  2  3  4  5  6 
Цаг уур- уур амьсгалын баримт      
Нарны цацрагийн баримт      
Агаарын дээд давхрагын баримт      
ХАА-н цаг уурын баримт      
Ус судлалын баримт      
Байгаль орчны баримт      
Цаг агаарын зураг      
Хиймэл дагуулын баримт      
Радарын баримт      

НИЙТ:      
 

2.2. Цахим тээгч дээрх баримт 

 
Үзүүлэлт 

 

ХН-ийн тоо Тухайн онд бүрдүүлсэн ХН-ийн тоо 
 Тайлбар 

HDD CD DVD Мэдээллийн 
хэмжээ /GB/ HDD CD DVD Мэдээллийн 

хэмжээ /GB/ 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Хиймэл дагуулын баримт          
Автомат станцын мэдээ, 
баримт 

         

Тоон мэдээний баримт          
НИЙТ:        
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2.3. Ашиглалтын болон нөөц хөмрөгийн бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 
 

 
Үзүүлэлт 

Нийт хуулбарласан  баримтын тоо 
хэмжээ Тухайн онд бүрдүүлсэн 

Нөөцийн 
зориулалтаар  

Ашиглалтын 
зориулалтаар  

Нөөцийн 
зориулалтаар  

Ашиглалтын 
зориулалтаар  

ХН-ийн 
тоо  

Мэдээлл
ийн 

хэмжээ 
/GB/ 

ХН-ийн 
тоо  

Мэдээлл
ийн 

хэмжээ 
/GB/ 

ХН-ийн 
тоо  

Мэдээллийн 
хэмжээ /GB/ 

ХН-ийн 
тоо  

Мэдээллийн 
хэмжээ /GB/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цаасан суурьтай баримт. 
Нийт: 

        

Цаг уур-уур амьсгалын 
баримт 

        

Нарны цацрагийн баримт         
Агаарын дээд давхрагын 
баримт 

        

ХАА-н цаг уурын баримт         
Ус судлалын баримт      
Байгаль орчны баримт      
Цаг агаарын зураг         
Хиймэл дагуулын баримт         
Радарын баримт         

Цахим тээгч дээрх баримт. 
Нийт: 

        

Автомат станцын мэдээ, 
баримт 

        

Тоон мэдээний баримт         
Нийт:         

 
5. Баримтын хадгалалтын байдал 
 

Үзүүлэлт Тоо, хэмжээ 
1 2 

Архивын барилга (байр). Нийт:  
Зориулалтын   
Зориулалтын бус  
Барилгын нийт талбай (м.кв)  
Хадгаламжийн сан  

Хамгаалалтын дохиоллоор тоноглогдсон (м.кв /хувь) 
м.кв  
хувь  

Галын дохиоллоор тоноглогдсон талбай (м.кв / хувь) 
м.кв  
хувь  

Тавиурын уртын хэмжээ  (метр). Нийт:  
Үүнээс: металл  
Сул байгаа тавиурын уртын хэмжээ (метр)  
Дүүргэлтийн байдал (хувь)  
Картон хайрцагтай ХН-ийн тоо  

 
 
 
МЭДЭЭ ГАРГАСАН:  ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                    /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 
 

 

 

 

Байгаль орчин, ус цаг уурын мэдээллийн архивын баримтын 
бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээний загвар 
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8  дугаар хавсралт 
__________________________ 

/төрийн архивын нэр/ 
 

ХӨМРӨГИЙН КАРТ № 
 

Хөмрөгийн Хөмрөг үүссэн огноо Өмчийн хэлбэр 

Нэр Дугаар Зэрэглэл   
     

 
 

Хөмрөг үүсгэгчийн нэрийн өөрчлөлт, огноо Хөмрөгийн дугаарын өөрчлөлт 
  
  

 

Тэ
м
дэ
гл
эл

 х
ий
сэ
н 
ог
но
о 

Хөмрөгийн баримтын тоо хэмжээнд гарсан өөрчлөлт Тэмдэглэл 

Ө
м
нө
х 
он
ы

 ү
лд

эг
дэ
л 

Н
эм

эг
дс
эн

 

Ха
са
гд
са
н 

Нийт баримтын дүн тоо 

Ш
ин
ээ
р 
ха
м
га
ал
ал
ты

н 
 

ху
вь

 х
ий
сэ
н 
ба
ри
м
т 

Ш
ин
ээ
р 
аш

иг
ла
лт
ы
н 

 
ху
вь

 х
ий
сэ
н 
ба
ри
м
т 

Ба
ри
м
ты

н 
та
ла
ар

 
бу
са
д 
то
до
рх
ой
ло
х 

зү
йл

 

Д
ан
с 
бү
рт
гэ
лт
эй

 

Д
ан
с 
бү
рт
гэ
лт
гү
й 

Хо
сг
үй

 ү
нэ
т 

Үн
эт

 
           
           

 
/өвөр тал/ 

 
Дансны нэр Дансны дугаар Баримтын тоо 

хэмжээ 
Баримтын оны 

хязгаар Дансны хувь Тэмдэглэл 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
/ар тал/ 

 
Хэмжээ А5 (148 x 210) 

 
 
 
 

КАРТ БИЧСЭН:          ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                                    /гарын үсэг/                 /гарын үсгийн тайлал/ 

 
 
 
 
 
 

Хөмрөгийн картын загвар 
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9 дүгээр хавсралт 

______________________________________________ 
(төрийн архивын нэр) 

 
Хөмрөг үүсгэгчийн байгууллагын баримтын тоо хэмжээ, хадгалалтын 

байдлын мэдээ  /20___ оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар/ 
 

1. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын тухай мэдээлэл 
 

Үзүүлэлт Нийт 

Үүнээс: 
Батлагдсан Баримт хадгалах 

байр Ажилтан ХХНЖ-тай АХХ-ийн 
заавартай 

1 2 3 4 5 6 
Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын нийт тоо      
          Үндсэн эх үүсвэр      
          Боломжит эх үүсвэр      
Шилжүүлдэг баримтын төрлөөр: 
          Удирдлагын баримтаар      
          Зураг төслийн баримтаар      
          Кино баримтаар      
          Гэрэл зургийн баримтаар      
          Дуу авианы баримтаар      
          Дүрс бичлэгийн баримт      

 
2. Баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ 

Үзүүлэлт 

Хадгаламжийн нэгжийн тоо 

Нийт 

Оны хязгаар 
Данс бүртгэл 
батлагдсан Байгууллагын 

архивт түр 
хадгалах 

хугацаа дууссан 

Нөхөн 
бүрдүүлэлтээр 
хүлээн авсан 
ХН-ийн тоо 
/тухайн онд/ 

Нийт 
Оны хязгаар 

эхэлсэн дууссан эхэлсэн дууссан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цаасан суурьтай баримт. 
НИЙТ         

Удирдлагын 
баримт 

Байнга          
Түр         
70 жил         

Хувийн гаралтай         
Зураг төслийн баримт         
Дуу, дүрсний баримт. 
НИЙТ         

Кино баримт         
Гэрэл зургийн баримт         
Дуу авианы баримт         
Дүрс бичлэгийн баримт 
/видео/          

Цахим тээгч дээрх 
баримт. НИЙТ         

Удирдлагын баримт         
Зураг төслийн баримт         
Кино баримт         
Гэрэл зургийн баримт         
Дуу авианы баримт         
Дүрс бичлэгийн баримт 
/видео/          

НИЙТ:         

 
МЭДЭЭ ГАРГАСАН:  ................................     ..............................    ............................ 
                                            /албан тушаал/                    /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 

 
 
 

Хөмрөг үүсгэгчийн байгууллагын баримтын тоо хэмжээ, хадгалалтын 
байдлын мэдээний загвар 
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10 дугаар хавсралт 
 

 
ХОСГҮЙ ҮНЭТ БАРИМТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ 

 
 

Бүртгэлийн дугаар:_________________  

Бүртгэсэн огноо:     _________________ 

 

1. Баримтын тодорхойлолт 

Баримт бичгийн нэр /гарчиг/: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Баримтын нэмэлт гарчиг: ____________________________________________ 

Баримтын төрөл:  __________________________________________________ 

Баримтыг зохиогч: _________________________________________________ 

Баримт зохиож, бүрдүүлсэн огноо: ____________________________________   

Баримтын хэл:  ____________________________________________________ 

Товч утга: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Түүхэн онцлог:  ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Үнэт металл, үнэт чулуу бий эсэх: ____________________________________ 

Баримтын бичвэрийн /палеографийн/ онцлог: __________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тамга, тэмдэг: _____________________________________________________ 

Баримтын уран сайхны онцлог:_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Өмчлөгч /эзэмшигч/-ийн тухай мэдээлэл: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2. Баримтын биет байдал 
 
Материаллаг тээгч:_________________________________________________ 
 
Хэмжээ: ___________________________________________________________ 
 
Хэлбэр: ___________________________________________________________ 
 
Биет байдал:______________________________________________________ 
 
Сэргээн засварласан тухай мэдээлэл:_________________________________ 

 
3. Баримт хадгалагдаж буй газар 
 
Хадгалж буй газар: __________________________________________________ 

                         /хадгалж буй архив, байгууллага, иргэний хаяг/   
___________________________________________________________________ 

/Архивын шифр: хөмрөг № ____ ,  данс.№ ___ , ХН.№ __ , ТБН.№ ___ , хуудасны №. _____, Н№___/ 
 

  
 
 

АЕГ-ын дэргэдэх ББНШТК-ын . . . оны . . . дугаар сарын . . . –ны өдрийн . . . 

дугаар хурлын шийдвэрээр гэрчилгээ олгов.  

 
 

 
 
 
 

 ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОСОН: ...........................    ..............................   ........................... 
                                               /албан тушаал/                /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/        /гарын үсгийн тайлал/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хосгүй үнэт баримтын гэрчилгээний загвар 
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