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САЛБАРЫН ЖАГСААЛТ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР 

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. үндэсний архивын сан хөмрөгийн баримтын бүрэлдэхүүн, зохион 
байгуулалт болон нөхөн бүрдүүлэлтийн чанар, арга зүйг сайжруулах зорилгоор 
энэхүү жагсаалтыг боловсруулав. 

1.2. салбарын жагсаалт нь  тус салбарын төв, орон нутгийн байгууллагын 
архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад баримт бичгийн хадгалах 
хугацааг тодорхойлох, баримт бичгийн үнэ цэнийг нягтлан шалгах, нөхөн 
бүрдүүлэхэд ашиглагдах өдөр тутмын үндсэн гарын авлага, архивын норматив 
арга зүйн баримт бичиг болно.  

1.3. төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны тодорхой төрөл, онцлог чиг 
үүргийг тусгасан баримт бичгүүдийг тухайн байгууллага өөрийн “байгууллагын 
баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт” болон “хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалт”-д тодорхой тусгаж оруулна.     

1.4. энэхүү жагсаалтыг “хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт” боловсруулах, 
“хэрэг” бүрдүүлэх, “байгууллагын баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт” 
боловсруулах түүнчлэн байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах 
комисс /ббнШК/-ын болон төрийн архивын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан 
шалгах арга зүйн комисс /ббнШаЗК/-ын практик үйл ажиллагаанд тус тус 
хэрэглэнэ.

2. САЛБАРЫН ЖАГСААЛТЫН БҮТЭЦ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

2.1. салбарын жагсаалт нь байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн 
чиглэлийг тусгасан дараах бүлгүүдээс бүрдэх бөгөөд тодорхой асуудлаар дэд 
бүлгүүдэд хуваагдана. үүнд:

 1 дүгээр бүлэг: удирдлага, зохион байгуулалт
 2 дугаар бүлэг: үйл ажиллагааны зохион байгуулалт
 3 дугаар бүлэг: хяналт шалгалт 
 4 дүгээр бүлэг: албан хэрэг хөтлөлт, архив
 5 дугаар бүлэг: үйл ажиллагааны төлөвлөлт 
 6 дугаар бүлэг: үйл ажиллагааны санхүүжилт
 7 дугаар бүлэг: гадаад харилцаа
 8 дугаар бүлэг: өрх, сумын эмнэлэгт хөтлөгдөх баримт бичиг
 9 дүгээр бүлэг: амбулатори, поликлиникт хөтлөгдөх баримт бичиг
 10 дугаар бүлэг: стационарт хөтлөгдөх баримт бичиг
 11 дүгээр бүлэг: төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн төвүүдэд хөтлөгдөх   
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баримт бичиг
 12 дугаар бүлэг: Зоонозын өвчин судлалын баримт бичиг
 13 дугаар бүлэг: Цус сэлбэлт судлалын баримт бичиг 

2.2. салбарын  жагсаалтын зүйлд /1 дүгээр хүснэгт/ нэгдсэн дугаар өгөв. 

2.3. салбарын жагсаалтын зүйлд баримт бичгийн тодорхой нэрийг 
заагаагүй бөгөөд харин баримт бичгийн төрөлд /2 дугаар хүснэгт/ ерөнхий нэр  
өгөв. 

нэг асуудалд хамаарах, хадгалах хугацаа нь ижил, төрөл бүрийн баримт 
бичгүүдийг үлгэрчилсэн жагсаалтын нэг зүйлд нэгтгэж оруулахдаа “баримт 
бичиг” гэсэн нэр томъёог хэрэглэсэн бөгөөд харин хаалтанд баримт бичгийн 
үндсэн төрлүүдийн нэрийг бичив. 

2.4. салбарын жагсаалтаар тогтоосон баримт бичгийн хадгалах хугацааг 
/3 дугаар хүснэгт/ богиносгохыг хориглоно. харин үлгэрчилсэн жагсаалтыг 
үндэслэн “байгууллагын баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт” 
боловсруулах үед тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны тодорхой төрөл, 
онцлог, чиг үүргээс хамааран баримт бичгийн хадгалах хугацааг уртасгаж 
болно.

2.5. баримт бичгийн хадгалах хугацааг тодорхойлохын тулд салбарын  
жагсаалтын холбогдох зүйлийг олж, хэргийг хуудас бүрээр нь нягтлан шалгах 
бөгөөд зөвхөн баримт бичгийн тэргүү буюу хэргийн гарчгийг үндэслэн хадгалах 
буюу устгахаар сонгохыг хориглоно. 

харин салбарын жагсаалтад баримт бичгийн хадгалах хугацааг 
тодорхойлох талаар холбогдох зүйл байхгүй бол байгууллагын тодорхой 
төрөл, онцлог, чиг үүргийг тусгасан баримт бичгүүдийг “байгууллагын баримт 
бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт”-д оруулж, ббнШК-ын хурлаар хэлэлцэн 
зохих төрийн архивын дэргэдэх ббнШаЗК-ын хурлаар хэлэлцүүлсний дараа 
байгууллагын даргаар батлуулна. 

2.6. баримт бичгийг эхээр нь хадгалалтад хүлээн авах бөгөөд эх баримт 
байхгүй үед баталгаат хуулбар хувь байдлаар хүлээн авна. 

2.7. салбарын жагсаалтад буй баримт бичгийн тодорхой төрлүүдэд 
тавьсан нягтлан шалгах /нШ/ гэсэн тэмдэглэгээ нь эдгээр баримт бичгүүд дотор 
түүх, эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой байнга хадгалах баримт бичиг бий 
гэсэн утгыг илэрхийлж буй бөгөөд тэдгээрийг үндэсний архивын газрын даргын 
2007 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
“байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын 2.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 
нягтлан шалгана. энэ тэмдэглэгээг төрийн болон төрийн бус байгууллага 
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“байгууллагын баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт” боловсруулах үед 
хэрэглэнэ. 

харин “нШ” гэсэн тэмдэглэгээг баримт бичгийн төрөл, тэдгээрийн хадгалах 
хугацааг тодорхой болгосон нөхцөлд авахыг зөвшөөрнө. 

2.8. баримт бичгийн хадгалах хугацааг тэдгээрийн албан хэрэгт хөтлөгдөж 
дууссан оны дараачийн оны 01 дүгээр сарын 01-ээс эхлэн тоолно. жишээ нь: 
1999 онд албан хэрэгт хөтлөгдөж дууссан баримт бичгийн хадгалах хугацааг 
2000 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс эхлэн тоолно. 

“хэрэгцээгүй болох хүртэл” гэсэн тэмдэглэгээ нь тухайн баримт бичиг 
зөвхөн практик хэрэгцээтэй гэдгийг илэрхийлж буй хэрэг юм. эдгээр баримт 
бичгийн хадгалах хугацааг тухайн байгууллага 1 жилээс доошгүй хугацаагаар 
тодорхойлно. 

2.9. салбарын жагсаалтын тайлбарт /4 дүгээр хүснэгт/ баримт бичгийн 
хадгалах хугацааг тодорхой болгох талаар заасан болно. тухайлбал, “гэрээний 
үйлчлэх хугацаа дууссанаас хойш”, “шинэчлэгдсэнээс хойш” зэрэг тайлбар бол 
баримт бичгийн хадгалах хугацаа нь гэрээ, хэлэлцээрийн хүчинтэй хугацаа 
дууссан, заавар, журам, жагсаалт, тариф шинэчлэгдсэн тодорхой үеэс хойш 
тоологдож эхлэхийг зааж буй хэрэг юм. 

2.10. салбарын жагсаалтыг хэрэглэхэд хялбар болгохын үүднээс баримт 
бичгийн төрлийг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулж тэдгээрийн 
зүйлийн дугаарыг заасан заагуур үйлдэв.   

3. БАРИМТ БИЧГИЙГ ХАДГАЛАХ БоЛоН УСТГАХААР
СоНГоХ АЖЛЫН ЗоХИоН БАЙГУУЛАЛТ 

 
3.1. баримт бичгийн хадгалах хугацааг тодорхойлох, баримт бичгийг 

хадгалах болон устгахаар сонгох ажлыг зохион байгуулах зорилгоор 
байгууллагын дэргэд байнгын ажиллагаатай баримт бичиг нягтлан шалгах 
комисс /ббнШК/-ыг байгууллагын даргын тушаалаар байгуулна. /үндэсний 
архивын газрын даргын 2007 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 59 дүгээр 
тушаалаар батлагдсан “байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын 2.2, 
2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 9.1-9.17-г үзнэ үү/
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                                                                               архивын ерөнхий газрын даргын 
                                                                   2014 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн

 а/116 дугаар тушаалын хавсралт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН БАРИМТ БИЧГИЙН
НЭР, ТӨРӨЛ, ХАДГАЛАХ ХУГАЦААНЫ ЖАГСААЛТ

2014 оны 05 дугаар сарын 08                                         улаанбаатар хот

д/д Баримт бичгийн нэр Хадгалах 
хугацаа Тайлбар

1 2 3 4

НЭГ. УДИРДЛАГА, ЗоХИоН БАЙГУУЛАЛТ

1 эрүүл мэндийн салбарын харилцаанд холбогдох 
Монгол улсын хууль тогтоомж /хууль, тогтоол, 
захирамж/
         а/ мэдэгдэж ирсэн хувь

байнга
5 жил Шинэчлэх хүртэл

2 төр захиргааны байгууллага болон удирдах 
шатны байгууллагад үндсэн үйл ажиллагааны 
асуудлаар оруулсан санал, тэдгээрийг 
боловсруулахтай холбогдсон баримт бичиг 
/танилцуулга, тооцоо, судалгаа, дүн шинжилгээ, 
нэгдсэн мэдээ, тойм, илтгэх хуудас/ байнга

3 эрүүл мэндийн салбарын бодлого, чиглэлийн 
асуудлаар төрийн төв болон орон нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын удирдлагаас гаргасан 
захирамжлалын баримт бичиг, тэдгээрийн 
хэрэгжилт, биелэлтийн тайлан, илтгэх хуудас, 
дүгнэлт байнга
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4 хурлын тэмдэглэл, тогтоол шийдвэр, зөвлөмж 
тэдгээртэй холбогдох баримт бичиг /илтгэх 
хуудас, мэдээ, мэдээлэл, танилцуулга/
       а/ эрүүл мэндийн байгууллагын   
           магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн
       б/ удирдлагын болон захирлын
           зөвлөлийн 
       в/ төрийн албаны салбар зөвлөлийн 
       г/ эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн 
           зөвлөлийн 
       д/ шинжлэх ухаан, технологи,
           эрдмийн зөвлөлийн 
       е/ шуурхай хуралдааны
       ё/ газар, хэлтэс, тасаг, алба, багийн
       ж/ ёс зүйн салбар хорооны
       з/ хамт олны 
       и/ мэргэжил, ур чадварын комиссын 
       к/ тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын
       л/ хүний эмийн зөвлөл, түүний салбар 
           зөвлөлийн

байнга

байнга
байнга

байнга

байнга
5 жил

10 жил нШ
байнга
байнга
байнга
байнга 

байнга 

5 тушаал
       а/ үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр
           гарсан
       б/ боловсон хүчний чиглэлээр гарсан

байнга
70 жил нШ

6 сайдын албан даалгавар байнга 

7 олон улс, бүс, салбар болон гадаадын 
харилцагч байгууллагын их, бага хурал, семинар, 
зөвлөгөөний баримт бичиг /тогтоол, шийдвэр, 
зөвлөмж, илгээлт, тэмдэглэл, түргэн бичлэг, 
мэдээ, нийтлэл/ байнга

8 эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын их, бага 
хурал, семинар, зөвлөгөөний баримт бичиг 
/шийдвэр, төлөвлөгөө, тэмдэглэл, хөтөлбөр, 
тайлан, илтгэл, танилцуулга/ байнга

9 Заавар, журам, арга зүйн баримт бичиг
      а/ боловсруулсан, баталсан газарт
      б/ бусад байгууллагад

байнга
3 жил Шинэчлэгдсэнээс 

хойш

10 төр, захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага болон удирдах дээд 
шатны байгууллагатай үндсэн үйл ажиллагааны 
асуудлаар харилцсан албан бичиг байнга

11 бүртгэл, хяналтын карт, дэвтэр
        а/ захирамжлалын баримт бичгийн 
        б/ ирсэн, явуулсан албан бичгийн
        в/ иргэдийн өргөдөл, гомдлын

10 жил
10 жил
10 жил

1 2 3 4
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ХоёР. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗоХИоН БАЙГУУЛАЛТ

12 байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн, татан 
буулгасан гэрчилгээ, салбар болон төлөөлөгчийн 
газар нээх зөвшөөрөл, мэдэгдэх хуудас байнга

13 байгууллагын дүрэм
        а/боловсруулсан баталсан газарт
        б/ бусад байгууллагад

байнга
3 жил

14 байгууллагын бүтэц, орон тоо, түүнд орсон 
өөрчлөлт
          а/ боловсруулсан, баталсан газарт
          б/ бусад газарт

байнга
З жил

15 эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахтай холбогдох 
баримт бичиг байнга

16 эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл авахаар аж ахуйн нэгжүүдээс 
ирүүлсэн баримт бичиг 10 жил

17 ажлын байрны стандарт, мэргэжлийн шаардлага, 
ажлын байрны тодорхойлолт байнга

Шинэчлэгдсэнээс 
хойш

18 эрх, үүргийн гэрээ:
          а/ ерөнхий менежерийн
          б/ ерөнхий менежертэй байгуулсан
          в/ зохион байгуулалтын нэгжийн 
              даргатай байгуулсан

байнга
10 жил

10 жил

19 ажил хүлээлцсэн акт:
          а/ байгууллагын даргын
          б/ ажилтнуудын

байнга
10 жил

20 байгууллагын нэр өөрчлөгдөх, байгууллага 
шинээр өөрчлөн зохион байгуулагдахтай 
холбогдсон баримт бичиг /илтгэл, дүрэм, тайлан, 
дүгнэлт/ байнга

21 байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
холбогдолтой баримт бичиг /мэдээ, мэдээлэл, 
лавлах, илтгэх хуудас/ байнга

22 байгууллагын цаг үеийн болон шуурхай үйл 
ажиллагааны холбогдолтой баримт бичиг /мэдээ, 
мэдээлэл, илтгэх хуудас/ 5 жил нШ

23 байгууллагын даргад зохион байгуулалтын 
нэгжээс танилцуулсан баримт бичиг /илтгэл, 
илтгэх хуудас, мэдээ, мэдээлэл/ 10 жил нШ

1 2 3 4
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24 албан томилолтын холбогдолтой баримт бичиг 
/удирдамж, даалгавар, тайлан, илтгэх хуудас, 
харилцсан албан бичиг/ 10 жил

25 байгууллага, түүний зохион байгуулалтын 
нэгжийн түүхэнд холбогдох баримт бичиг 
/түүхчилсэн лавлах, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэлд зориулан бэлтгэсэн баримт, видео 
хальс, сD бичлэг/ байнга

26 эрүүл мэндийн үзүүлэлт байнга 

27 эрүүл мэндийн статистикийн мэдээлэл байнга 

28 гадаад, дотоодын иргэнд үрчлэгдсэн, хаягдсан 
хүүхдийг буцаан өгсөн, бусад байгууллагад 
шилжсэн хүүхдийн холбогдолтой баримт бичиг 70 жил

29 статистикч их, бага эмчийн мэргэжил олгох 
сургалтын материал 5 жил

хэрэгцээгүй болох 
хүртэл 

30 төрийн санхүүжилтээр суралцагчидтай 
байгуулсан гэрээ, холбогдох баримт бичиг 6 жил

гэрээний хугацаа 
дууссанаас хойш

31 эМЯ-ны Мэргэжлийн салбар зөвлөл, мэргэжлийн 
нийгэмлэг холбоодоос мэргэжлийн зэргийн 
шалгалт авсан тэмдэглэл, дүнгийн хуудас 15 жил

32 төгсөлтийн дараах мэргэжил эзэмшүүлэх, 
мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг 
төгсөгчдийн шалгалтын тэмдэглэл, дүнгийн 
хуудас 15 жил нШ

33 аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт, 
холбогдох баримт бичиг 10 жил

34 Магадлан итгэмжлэлийн шинжээчийн шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу хийсэн үнэлгээ, танилцуулга, 
зөвлөмж байнга 

35 Магадлан итгэмжлэлийн батламж олгосон 
бүртгэл 1 жил

36 эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэх тендерийн 
баримт бичиг 
       а/ шалгарсан
       б/ шалгараагүй

байнга
10 жил

37 эм, эмийн түүхий эд, вакцин, уламжлалт эм, 
биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, оношлуурын 
бүртгэл, тэдгээрт холбогдох баримт бичиг 
/гэрчилгээ, бүртгэл, сунгалт, өөрчлөлтийн 
материал, шинжээчийн дүгнэлт, лабораторийн 
шинжилгээний дүн/ байнга 

1 2 3 4
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38 бүртгэлтэй эм, эмийн түүхий эд, оношлуур, 
урвалжид импорт, экспортын лиценз 5 жил

39 Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн импортын 
лиценз 5 жил нШ

40 улсын хилээр нэвтрүүлэх эм, эмнэлгийн бараанд 
олгох лиценз 5 жил

41 эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл 5 жил 

42 эрүүл мэндийн ажилтны ёс зүйн сургалтын 
материал, холбогдох баримт бичиг 5 жил

43 хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтад эмнэлгийн 
магадлагаа олгосон тухай комисын шийдвэр, 
эмнэлгийн хуудас олгосон бүртгэл 10 жил

44 сургалтын хөтөлбөр резидент 
4 жил

тнМ 2 жил

хэрэгцээгүй болох 
хүртэл

45 сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудын нэгдсэн 
судалгаа байнга 

46 ур чадварын үнэлэмжийг тодорхойлох сорил Шинэчлэгдэх 
хүртэл 

47 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 
авсан эмнэлгийн мэргэжилтний холбогдох баримт 
бичиг 15 жил нШ

48 эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт авсан 
тухай тэмдэглэл, дүнгийн хуудас 5 жил

49 Шалгалтын сорилын үнэлгээний хуудас 1 жил

50 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн 
хугацаа дууссан гэрчилгээ 1 жил

51 Зайн оношилгоо, эмчилгээний конференцийн 
бичлэг

хэрэгцээгүй 
болох хүртэл

DVD

52 эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн 
тоо, нэгтгэл 5 жил

53 үнэлгээний нэгдсэн зөвлөмж 3 жил

54 албан томилолтын холбогдолтой баримт бичиг 
/удирдамж, даалгавар, тайлан, илтгэх хуудас, 
харилцсан албан бичиг/ 10 жил

1 2 3 4
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ГУРАВ. ХяНАЛТ шАЛГАЛТ

55 хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгасан 
хяналт шалгалтын холбогдолтой баримт бичиг 
/илтгэл, тайлан, акт, илтгэх хуудас болон бусад/ байнга

56 чанарын хяналт хийсэн илтгэх хуудас байнга 

57 Дотоод хяналт үнэлгээ хийсэн удирдамж, илтгэх 
хуудас байнга 

58 санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн төрийн 
болон орон нутгийн хяналтын байгууллагын 
шалгалт аудиторын дүгнэлт байнга

59 хяналт шалгалтын ажил, тэдгээрийн шийдвэрийн 
биелэлтийн бүртгэл 5 жил

60 иргэдийн хүсэлт /санал, өргөдөл гомдол 
болон бусад/ тэдгээрийг хянан шийдвэрлэхтэй 
холбогдсон баримт бичиг
           а/ дээд газраас ирсэн
           б/ байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн

байнга
5 жил

61 иргэдийн хүсэлтийг хянан шийдвэрлэсэн баримт 
бичиг /мэдээ, тайлан/ байнга 

ДӨРӨВ. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, АРХИВ

62 салбарын баримт бичиг хадгалах хугацааны 
жагсаалт байнга 

63 хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт байнга

64 байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд 
холбогдох баримт бичиг /түүхчилсэн лавлах, 
баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын материал, 
архивын гэрчилгээ, баримтын тооллогын акт, 
төрийн архивт баримт хүлээн авсан, шилжүүлсэн 
акт, устгах хэргийн акт/ байнга

65 хадгаламжийн нэгжийн данс, бүртгэл
        а/ байнга хадгалах
        б/ түр хадгалах

байнга
10 жил

66 түр ашиглуулахаар олгосон баримтын бүртгэлд 
холбогдох баримт бичиг 10 жил

67 архивын лавлагаа хуулбар, хэсэгчилсэн хуулбар 
олгосон бүртгэл 10 жил

68 иргэдийн хүсэлтээр олгосон архивын лавлагааны 
хуулбар тэдгээрт холбогдох баримт бичиг 
/өргөдөл, тодорхойлолт, харилцсан албан бичиг/ 10 жил

1 2 3 4
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ТАВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ

69 байгууллагын хэтийн, стратеги төлөвлөгөө байнга 

70 хөгжлийн хэтийн, стратеги төлөвлөгөө, зорилтот 
хөтөлбөр байнга

71 байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө:
        а/ үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр
            гаргасан
        б/ зохион байгуулалтын нэгжүүдийн
            жилийн төлөвлөгөө

байнга

байнга

72 тайлан:
       а/ байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 

- жилийн
- улирал, сарын

       б/ зохион байгуулалтын нэгжүүдийн

байнга
5 жил

байнга 

73 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тайлан 20 жил

74 сумын эрүүл мэндийн төвийн тайлан 20 жил

75 халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлтийн тайлан 20 жил

76 аймаг, нийслэлийн тайлан 20 жил

77 хувийн эмнэлгийн тайлан 20 жил

78 сувиллын тайлан 5 жил

79 халдварт өвчин судлалын төв,
кабинетийн үйл ажиллагааны тайлан 20 жил

80 сүрьеэгийн төв, кабинетийн үйл
ажиллагааны тайлан 20 жил

81 хавдар судлалын төв, кабинетийн үйл
ажиллагааны тайлан 20 жил

82 бЗДх/Дох-ийн төв, кабинетийн үйл
ажиллагааны тайлан 20 жил

83 сэтгэц, эмгэг мансуурал судлалын төв 
кабинетийн үйл ажиллагааны тайлан 20 жил

84 Шүүх эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан 20 жил

85 эмгэг судлалын үйл ажиллагааны тайлан 20 жил

86 Цусны төвийн үйл ажиллагааны тайлан 20 жил

87 нүүр амны төв, кабинетийн үйл
ажиллагааны тайлан 20 жил

88 сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагааны 
тайлан 20 жил
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89 геронтологийн төв, кабинетийн үйл
ажиллагааны тайлан 20 жил

90 эрүүл мэндийн байгууллагын хүн, 
хүчний тайлан 20 жил

91 хүн амын өвчлөл, эндэгдлийн сарын мэдээ 20 жил

92 хүн амын амбулаторийн өвчлөлийн тайлан 20 жил

93 хүн амын стационарын өвчлөлийн тайлан 20 жил

94 хүн амын нас баралтын тайлан   20 жил

95 байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
асуудлаар хийсэн дүн шинжилгээний тойм байнга

ЗУРГАА. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

96 байгууллагын жилийн батлагдсан төсөв байнга

97 төсвийн ерөнхийлөн захирагч, ерөнхий 
менежерийн үр дүнгийн гэрээ, тэдгээрийн 
биелэлтийн тайлан байнга

98 төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ 
тэдгээрийн биелэлтийн тайлан 5 жил

99 төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тендерийн 
холбогдолтой баримт бичиг
        а/ шалгарсан 
        б/ шалгараагүй 

байнга
5 жил

100 санхүүгийн хэтийн төлөвлөгөө байнга

101 төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлтийн 
тайлан
        -санхүүгийн /орлого, зарлагын/
        -хөрөнгө оруулалтын
        -хөдөлмөр, цалин хөлсний
                  а/ жилийн нэгдсэн
                  б/ улирал, сарын

байнга
10 жил

102 нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан, тэнцэл,  
тэдгээрт холбогдох баримт бичиг
         а/ жилийн 
         б/ улирлын

байнга
10 жил

103 жилийн тайлан, тэнцэлд хийсэн дүн
 шинжилгээний баримт бичиг байнга

104 нийгмийн даатгалын шимтгэлийн болон
 эрүүл мэндийн даатгалын тайлан
           а/ байгууллагын 
           б/ ажилтнуудын

байнга
70 жил
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105 нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг
/ерөнхий дэвтэр/ 10 жил

106 нягтлан бодох анхан шатны бүртгэлийн баримт 
бичиг /касс харилцахын баримт, няравын баримт, 
материалын тайлан/ 10 жил

107 ажилтнуудын харилцах данс 70 жил

108 Цалингийн карт 70 жил

109 Цалингийн сан, лимитийн тооцоо, тэдгээрийн 
хуваарилалтад тавих хяналт, цалин хөлс илүү, 
дутуу олгосон тооцоо, цалингийн өр, суутгал, 
амралтын тооцоо, мэдээ 10 жил

110 байгууллагын үндсэн эд хөрөнгийг дахин 
үнэлэх, эд хөрөнгийн элэгдлийг тодорхойлохтой 
холбогдсон баримт бичиг байнга

111 татварын тайлан /хүн амын орлогын/
          а/ жилийн 
          б/ улирлын

байнга
5 жил

112 авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл 25 жил

113 гэрээ, хэлэлцээр /бараа, бүтээгдэхүүн
 нийлүүлэх, зээлийн, аж ахуйн/ 10 жил

114 тооллогын бүртгэл
         а/ үндсэн хөрөнгө, барилга
             байгууламж, 
         б/ бараа материалын  

байнга
10 жил

115 бүртгэлийн дэвтэр, журнал, карт
          а/ үнэт цаасны
          б/ гэрээ хэлэлцээр, контрактын
          в/ үндсэн хөрөнгийн
          г/ бусад байгууллагатай хийсэн
             төлбөр тооцооны

байнга
10 жил
10 жил

10 жил

116 байгууллагын хөгжлийн сангийн бүрдэлт,  
хуваарилалт, ашиглалт, зарцуулалтын тайлан байнга

117 банкны төлбөрийн мэдэгдэл ба 
нэхэмжлэлийн баримт 10 жил

118 хөдөлмөрийн чадвар түр алдагсдад даатгалын 
тэтгэмж олгосон баримт бичиг
/өргөдөл, бүртгэл, дүгнэлт/

10 жил

119 Цагийн бүртгэлийн мэдээ 1 жил
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ДоЛоо. ГАДААД ХАРИЛЦАА

120 гадаадын байгууллагатай байгуулсан эрүүл  
мэндийн хамтын ажиллагааны холбогдолтой 
баримт бичиг /гэрээ, хэлэлцээр, контракт, 
тэмдэглэл, шийдвэр, санал, илтгэл/ байнга

121 гадаадын байгууллагын төлөөлөгчдийн айлчлал 
тэдгээрийг хүлээн авахтай холбогдсон баримт 
бичиг 5 жил

122 гадаадын байгууллагын төлөөлөгчдийг хүлээн 
авсан тухай баримт бичиг /уулзалт хэлэлцээрийн 
тэмдэглэл, хэлсэн үг, ярилцлагын бичлэг/ байнга

123 бусад байгууллагын төлөөлөгчидтэй уулзалт,  
хэлэлцээр зохион байгуулсан баримт бичиг 
/илтгэл, мэдээ, мэдээлэл/ 10 жил

124 гадаадын хөрөнгө оруулалтын төсөлд холбогдох 
баримт бичиг /товч агуулга, санал, тооцоо, 
мэдээлэл/ байнга

125 хамтын ажиллагааны зорилгын талаарх баримт 
бичиг /акт, техник эдийн засгийн үндэслэл, мэдээ, 
дүгнэлт/ байнга

126 гэрээ, хэлэлцээр, контрактын бүртгэлийн дэвтэр байнга

НАЙМ. ӨРХ, СУМЫН ЭМНЭЛЭГТ ХӨТЛӨГДӨХ АНХАН шАТНЫ БАРИМТ БИЧИГ

127 эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр байнга

128 Маягт:
       а/ хүүхдийн өсөлт ба хөгжлийн
           бүртгэлийн
       б/ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ахиц,
           дэвшлийг үнэлэх
       в/ артерийн даралт ихсэх өвчний эрт 
           илрүүлгийн үзлэгийн
       г/ чихрийн шижин, хэв шинж 2 өвчний эрт
           илрүүлгийн
       д/ умайн хүзүүний өмөнгийн эрт
           илрүүлгийн
       е/ хөхний өмөнгийн эрт илрүүлгийн

20 жил

5 жил

5 жил

5 жил

5 жил
5 жил

129 нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ 20 жил

130 хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх тарилгын гэрчилгээ 15 жил

131 үзлэгийн маягт:
        а/ 2 сар хүртэлх нярай хүүхдийн
        б/ хоёр сараас 5 хүртэлх насны өвчтэй
            хүүхдийн

5 жил

15 жил

1 2 3 4
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132 0-15 настай хүүхдийг дархлаажуулах төлөвлөгөө, 
хамралтын сарын бүртгэл 5 жил

133 Дархлаажуулалтад хамрагдсан 0-15 настай 
хүүхдийн нэгдсэн бүртгэл 5 жил

134 Карт:
         а/ хяналтын /диспансерийн/
         б/ амбулаториор эмчлүүлэгсдийн
         в/ хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх
             тарилгын 
         г/ хүүхдийн эрүүл өсөлт, хөгжлийн
             хяналтын

байнга
байнга

15 жил

20 жил 

135 бүртгэл:
         а/ өрхийн хүн амын эрүүл мэндийн 
             бүртгэл 
         а/ эмчийн үзлэгийн 
         б/ настны эрүүл мэндийн 
         в/ сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалтай 
             хүмүүст үзүүлсэн тусламжийн
         г/ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн
         д/ жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтын
             хөтөч, бүртгэл
         е/ бие бялдрын хөгжил, чийрэгжүү-
             лэлтийн түвшин тогтоох сорилын      
         ё/ хөнгөвчлөх эмчилгээнд
             хамрагдагсдын     

байнга 
5 жил

10 жил

5 жил
5 жил

5 жил

5 жил

10 жил

136 Мэдээлэх хуудас:
          а/ халдварт өвчин, хам шинж, сэжигтэй
              тохиолдлыг
          б/ бэлгийн замаар дамжих халдварын
              тохиолдлыг           

5 жил

5 жил

137 халдварт бус өвчнийг бүртгэх хуудас 5 жил

138 эмнэлгээс өвчтөн илгээх хуудас 1 жил

139 жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтын хөтөч 5 жил

ЕС. АМБУЛАТоРИ, поЛИкЛИНИкТ ХӨТЛӨГДӨХ АНХАН шАТНЫ БАРИМТ БИЧИГ

140 бүртгэл:
          а/ эмчийн үзлэгийн
          б/ эмнэлэг, хяналтын комиссоор орогчдын
          в/ бэлгийн замаар дамжих халдварын
               эмчийн
          д/ жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн
          е/ үр хөндөлтийн 
          ё/ лабораторийн шинжилгээний 
          ж/ үйл оношийн шинжилгээний 
          з/ хөнгөвчлөх эмчилгээнд хамрагдагсадын
          и/ настны эрүүл мэндийн             
          к/ сэргээн засах эмчилгээний 

5 жил
20 жил

5 жил
5 жил
5 жил
5 жил
5 жил
2 жил

10 жил
5 жил

1 2 3 4
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141 Мэдээлэх хуудас:
          а/ халдварт өвчин, хам шинж, сэжигтэй 
              тохиолдлын
          б/ бэлгийн замаар дамжих халдварын
          в/ шинээр илэрсэн сүрьеэ өвчнийг
          г/ хорт хавдрыг

5 жил
5 жил
5 жил
5 жил

142 эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг мэдээлэх 
маягт 5 жил

143 нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ 20 жил

144  Карт:
          а/ хяналтын /диспансерийн/
          б/ амбулаториор эмчлүүлэгсдийн
          в/ сэргээн засах эмчилгээний 
          г/ зүү төөнө, засал эмчилгээний
          д/ дэвтээлгэ засал эмчилгээний 
          е/ бариа засал эмчилгээний 
          ё/ хатгах засал эмчилгээний 
          ж/ гемодиализын хяналтын

байнга
2 жил
5 жил
5 жил
5 жил
5 жил
5 жил
5 жил

145 Комиссын шийдвэр 5 жил

146 жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтын хөтөч 5 жил

147 үр хөндөлтийн түүх 5 жил

АРАВ. СТАЦИоНАРТ ХӨТЛӨГДӨХ АНХАН шАТНЫ БАРИМТ БИЧИГ

148 өвчний түүх:

     -дотрын эмчийн үзлэгийн хуудас
     -мэдрэлийн эмчийн үзлэгийн хуудас
     -нүдний эмчийн үзлэгийн хуудас
     -чих, хамар, хоолойн эмчийн үзлэгийн
      хуудас
     -арьс, харшлын эмчийн үзлэгийн хуудас
     -дотоод шүүрлийн эмчийн үзлэгийн
       хуудас
     -гэмтлийн эмчийн үзлэгийн хуудас
     -уламжлалтын эмчийн үзлэгийн хуудас 
     -эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэгийн хуудас 
     -цусны эмчийн үзлэгийн хуудас 
     -сэтгэцийн эмчийн үзлэгийн хуудас 
     -хоол боловсруулах эрхтний эмчийн
      үзлэгийн хуудас 
     -зүрхний эмчийн үзлэг       

50 жил
50 жил
50 жил

50 жил
50 жил

50 жил
50 жил
50 жил
50 жил
50 жил
50 жил

50 жил
50 жил

1 2 3 4
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            а/ эмчлүүлэгчийн хэрэглэсэн эмийн 
                хуудас
            б/ амин үзүүлэлтийн хуудас
            в/ эрчимт эмчилгээний хяналтын хуудас
            г/ мэдээгүйжүүлэгч эмчийн үзлэг, 
                мэдээ алдуулалтын явц, сэрээх
                үеийн хяналтын хуудас
            д/ мэс заслын тэмдэглэл
            е/ сувилагч эмчлүүлэгчийн биеийн
                байдлыг хянах хуудас 
            ё/ цус, цусан бүтээгдэхүүнийг
                сэлбэсэн протокол     
            ж/ сувилгааны тэмдэглэл 
            з/ өвдөлтийг хянах хуудас 
            и/ шингэний балансыг хянах хуудас   

өвчний түүхийн 
хамт 50 жил

149 хүүхдийн өвчний түүх:
         а/ сэрээх үеийн хяналтын хуудас 50 жил

150 төрөлтийн түүх:
         а/ солилцох хуудас
         б/ кесар мэс заслын тэмдэглэл

20 жил
20 жил

151 нярайн түүх
         а/ нярайн эрчимт эмчилгээний хяналтын
             хуудас 15 жил

152 үр хөндөлтийн түүх 5 жил

153 төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ 20 жил

154 нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ 20 жил

155 төрсөн эхийн мэдээлэх хуудас 5 жил

156 бүртгэл:
       а/ төрөлтийн 
       б/ эхийн амрах байраар үйлчлүүлэгчдийн
       в/ нярай хүүхдийн
       г/ нярайн вакцин хийсэн тухай 
       д/ үр хөндөлтийн 
       е/ эмчлүүлэгчийг эмнэлэг /сувилал/-т
           хүлээн авсан
       ё/ яаралтай тусламж үйлчилгээ
           үзүүлэгсдийн
       ж/ эмчлүүлэгсдийн өдөр тутмын тооцооны
       и/ цус, цусан бүтээгдэхүүн сэлбэлттэй
           холбоотой урвал, хүндрэлийн
       к/ цус, цусан бүтээгдэхүүн захиалсан ба
           хүлээн авсан 

20 жил
20 жил
5 жил
5 жил
5 жил

5 жил

5 жил
2 жил

5 жил

5 жил

157 Карт:
        а/ перинаталь эндэгдлийн
        б/ эхийн эндэгдлийг мэдээлэх
        в/ сэргээн засах эмчилгээний           

5 жил
5 жил
2 жил

1 2 3 4
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158 хуудас:         
        а/ түргэн тусламжийн дуудлагын
        б/ хүүхдийн түргэн тусламжийн дуудлагын
        в/ халдвартай өвчний тусгаарлалт, 
            халдваргүйтгэлийн дуудлагын 
        г/ яаралтай тусламжийн
        д/ амилуулах тусламжийн 

5 жил
5 жил

5 жил
5 жил
5 жил

        е/ алсын дуудлагын      
        ё/ түргэн тусламжийн эмчийн ажлын тооцооны

3 жил
3 жил

159 эмийн захиалгын түүвэр 3 жил

160 Мэдээлэх хуудас:
      а/ халдварт өвчин, хам шинж, сэжигтэй тохиолдлын
      б/ шинээр илэрсэн сүрьеэ өвчнийг
      в/ хорт хавдрыг
      г/ төрөлхийн хөгжлийн гажгийн
      д/ амьгүй ба нярайн эндэгдлийн 

5 жил
5 жил
5 жил
5 жил
5 жил

161 Маягт:
      а/ цус, цусан бүтээгдэхүүн захиалах
      б/ цусны албанд шинжилгээний сорьц хүргүүлэх
      в/ цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэлттэй
          холбоотой урвал хүндрэлийг мэдээлэх
      г/ цус, цусан бүтээгдэхүүн сэлбэх
          зөвшөөрөл авах 

5 жил
5 жил

5 жил

5 жил

АРВАН НЭГ. ТӨРӨЛЖСӨН НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВҮҮДЭД ХӨТЛӨГДӨХ АНХАН 
шАТНЫ БҮРТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

162 бүртгэл:
     а/ сүрьеэтэй өвчтөний
     б/ сүрьеэгийн диспансерийн
         лабораторийн шинжилгээний 
     в/ хДхв/Дох-той өвчтөний нэгдсэн бүртгэл
     г/ эмнэлгийн хяналтанд орсон
         хДхв/Дох- той өвчтөний нэгдсэн бүртгэл
     д/ өвчтөний хяналтын 
     е/ ретровирусын эсрэг эмийн эмчилгээнд
         орсон хДхв/Дох-той өвчтөний нэгдсэн бүртгэл
     ё/ хДхв-ийн халдвар илрүүлэх
         шинжилгээний лабораторийн
     ж/ ийлдэс судлал болон хДхв илрүүлэх 
          шинжилгээний
     з/ нян судлалын шинжилгээний
     и/ эмийн мэдрэг чанар тодорхойлох шинжилгээний
     к/ өсгөврийн шинжилгээний
     л/ сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн
     м/ шүүх сэтгэц, гэм судлалын магадлагааны
     н/ шүүх эмнэлгийн шинжээч эмчийн үзлэгийн
     о/ шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээний 
     ө/ шүүх эмнэлгийн эд эсийн шинжилгээний
     п/ шүүх эмнэлгийн химийн шинжилгээний
     р/ шүүх эмнэлгийн биологийн шинжилгээний
     с/ шүүх эмнэлгийн хэргийн материалын

5 жил

5 жил
10 жил

10 жил
10 жил

10 жил

5 жил

5 жил
5 жил

10 жил
10 жил
10 жил
10 жил
10 жил
10 жил
25 жил
25 жил
25 жил
70 жил

1 2 3 4
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        т/ донорын эмчийн үзлэгийн
        у/ эмнэлэгт олгосон цус, цусан бүтээгдэхүүний
        ү/ захиалгат цус, цусан бүтээгдэхүүн
            олгосон
        ф/ хаягдал цус цусан бүтээгдэхүүн
            шинжилгээний соръцын устгалын
        х/ биопси, мэс заслын сорьцын
           шинжилгээний  
        ц/ цогцсыг хүлээн авсан ба олгосон
        ч/ эмгэг судлалын задлан шинжилгээний

10 жил
10 жил

10 жил

10 жил

10 жил
50 жил
10 жил

163    хуудас:
        а/ цэрний шинжилгээний
        б/ өсгөвөрлөх шинжилгээний
        в/ сүрьеэтэй өвчтөнийг шилжүүлэх
        г/ сүрьеэ өвчний голомтын тархвар
           судалгааны  
        д/ хДхв-ийн халдвар, Дох-ын
          өвчлөлийг  мэдээлэх
        е/ хДхв-ийн халдварын тохиолдлын 
           тандалтын
        ё/ ретровирусын эсрэг эмчилгээтэй
            үйлчлүүлэгчийн шилжүүлгийн   

5 жил
5 жил
5 жил

5 жил

5 жил

5 жил

5 жил

164 Карт:
         а/ сүрьеэтэй өвчтөний эмчилгээ хяналтын
         б/ олон эмэнд дасалтай сүрьеэтэй
             өвчтөний эмчилгээ хяналтын 
         в/ цусны донорын эрүүл мэндийн 

5 жил

5 жил
10 жил

165 Маягт:
         а/ эмнэлгийн хяналтанд бүртгэх 
         б/ эмнэлгийн давтан үзлэгийн
         в/ өвчтөн шилжүүлэх
         г/ цус сэлбэлттэй холбоотой урвал
            хүндрэлийн шалтгааныг судлах

10 жил
10 жил
5 жил

5 жил

166 эмийн мэдрэг чанар тодорхойлох шинжилгээнд 
явуулах бичиг 5 жил

167 олон эмэнд дасалтай сүрьеэтэй өвчтөний 
хавьтлын судалгаа, хяналт 5 жил

168 олон эмэнд дасалтай сүрьеэтэй өвчтөний эмч 
нарын зөвлөгөөний шийдвэр 5 жил

169 Шүүх, сэтгэц, гэм судлалын магадлагаа 10 жил

170 Шүүх эмнэлгийн шүүх химийн лабораторийн 
шинжилгээнд ирүүлсэн материалыг дагалдах 
бичиг 25 жил

171 Шүүх эмнэлгийн үзлэг хийсэн дүгнэлт 25 жил

172 Шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээ хийсэн 
дүгнэлт 25 жил

1 2 3 4
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173 эмгэг судлалын шинжилгээний протокол 70 жил

174 биопси, мэс заслын сорьцын шинжилгээний 
илгээлт 10 жил

АРВАН ХоёР. ЗооНоЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ

175 хяналтын шинжилгээний хариу, тэжээлт орчин 
будаг урвалж шалгасан дүн 3 жил

176 тэжээлт орчин шалгасан өдөр тутмын тэмдэглэл 15 жил

177 эрүүл зүй чанарын хяналтын лабораторийн 
хөдөлгөөний бүртгэл 20 жил

178 Дотоодын хяналтын шинжилгээний хариу 3 жил

179 өсгөвөр судалгаа  хийсэн өдөр тутмын бүртгэл 20 жил

180 халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний  улсын 
фондын тайлан байнга 

181 салбар төвүүдийн урьдчилан сэргийлэх ажлын 
мэдээ 15 жил

182 салбар дундын зооноз өвчний мэдээ 15 жил

183 Зоонозын халдварт өвчний сарын мэдээ 15 жил

184 төвийн статистик мэдээ байнга

185 Дэглэмийн комиссын төлөвлөгөө, протокол, 
шаардлага, хяналтын шинжилгээ, түүний хариу 
ажил үүргийн хуваарь, тайлан, дэглэмийн ослын 
акт байнга 

186 өвчлөлийн тайлан /тарваган тахал, боом, галзуу, 
хачигт халдварын/ байнга 

187 өвчний түүх 70 жил

188 ДэМб-аас хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан байнга 

189 Дархлаажуулалтын мэдээ 15 жил

190 Дархлаажуулалтын бүртгэл 10 жил

191 өвчний дуудлагын тэмдэглэл, тархвар 
судалгааны хуудас байнга 

192 сэжигтэй дуудлагын бүртгэл /тарваган тахал, 
боом, галзуу, хачигт халдварын/ байнга 

193 аймгуудын  байгалийн голомт хяналтын болон 
тархвар судлалын шинжилгээний тайлан байнга 

1 2 3 4
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194 төвөөс хөдөө орон нутагт хийсэн тандал 
судалгааны тайлан байнга 

195 холер, боомын хяналтын шинжилгээний хариу, 
мэдээ 15 жил

196 байгалийн голомт хяналтын шинжилгээний мэдээ 15 жил

197 төвөөс хийсэн байгалийн голомт хяналтын 
шинжилгээний тайлан байнга 

198 аймгуудын календарчилсан төлөвлөгөө 5 жил

199 байгалийн голомтот халдварт өвчний прогноз 
/5-10-жил/ байнга

200 байгалийн голомтот халдварт өвчний паспорт 
/5 жилийнх/ байнга

201 ажлын бус цагаар ажиллагсдын  дэглэмийн 
зөвшөөрлийн бүртгэл 3 жил

202 жижүүр эмчийн тэмдэглэл 3 жил

203 нянгийн өсгөвөр устгасан тухай акт, протокол, 
устгасан өсгөврийн паспорт байнга

204 нянгийн өсгөвөр тавьж олгох зөвшөөрөл, музейн 
өсгөвөр сэлгэн суулгасан акт, протокол болон 
сэлгэн суулгасан өсгөврийн жагсаалт 20 жил

205 хөдөө орон нутгаас өсгөвөр хүргүүлсэн тушаал, 
өсгөвөр хүлээлцсэн ба судалсан акт 20 жил

206 хилийн чанадаас хүлээн авсан ба хилийн 
чанадад  шилжүүлсэн өсгөврийн бүртгэл байнга

207 лабораторийн үндсэн бүртгэл (лүб) 20 жил

208 өсгөвөрлөх шинжилгээний бүртгэл байнга 

209 Молекулбиологийн шинжилгээний бүртгэл 20 жил

210 биологийн шинжилгээний бүртгэл 15 жил 

211 лавлагаа, баталгаажуулалтын бүртгэл 20 жил 

212 халдвартай, сэжигтэй сорьц хүлээлцсэн акт 20 жил

213 Фермент холбоот эсрэг биеийн урвал /ELISA/-ын 
шинжилгээний тэмдэглэл 20 жил

214 Дархан туяарах урвал /Дту/-ын шинжилгээний 
тэмдэглэл 20 жил

215 Полимеразийн гинжин урвал /PCR/-ын 
шинжилгээний тэмдэглэл 20 жил

216 Полимеразийн гинжин урвал /PCR/-ын 
шинжилгээний тэмдэглэл 20 жил
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217 халдвартай, сэжигтэй материалын хөдөлгөөний 
бүртгэл 20 жил

218 эерэг сорьцын бүртгэл 20 жил

219 өсгөврийн бүртгэл байнга 

220 өсгөвөрт судалгаа хийсэн бүртгэл байнга 

221 өсгөвөр, омог болон эерэг сорьц олгох зөвшөөрөл 20 жил

222 лабораторийн бэлэн байдал, үйл ажиллагааны 
тэмдэглэл 10 жил

223 лабораторийн шинжилгээний үр дүнгийн 
мэдээлэл 20 жил

224 халдвартай, сэжигтэй материал хүлээлцсэн 
бүртгэл 10 жил

225 автоклавын халдваргүйтгэлийн маягт 10 жил

226 тусгай хог хаягдлын бүртгэлийн маягт 10 жил

227 хог хаягдлын өдөр тутмын бүртгэл 10 жил

228 хог хаягдлын сар тутмын тооцооны бүртгэл 5 жил

229 автоклав ашиглалтын бүртгэл 5 жил

230 хуурай халуунаар ариутгах, хатаах шүүгээ 
ашиглалтын бүртгэл 5 жил

231 ариутгасан материал хүлээлцэх бүртгэл 5 жил

232 Зөөлөн эдлэл угаалгын бүртгэл 3 жил

233 Шилэн эдлэл угаалгын бүртгэл 3 жил

234 химийн халдваргүйжүүлэлтийн бүртгэл 10 жил

235 халдваргүйжүүлэх бодис зарцуулалтын бүртгэл 5 жил

236 биобэлдмэл үйлдвэрлэлийн тэмдэглэл 10 жил

237 химийн бодис зарцуулалтын бүртгэл 10 жил

238 түүхий эд зарцуулалтын бүртгэл 5 жил 

239 лабораторид ирсэн сорьцын бүртгэл 20 жил

240 тарваган тахлын шинжилгээний өдөр тутмын 
тэмдэглэл 20 жил

241 тарваган тахал болон түүнтэй хам тохиолдох 
өвчнүүдийн үүсгэгчийг судалсан тухай тэмдэглэл 20 жил

242 нян судлалын лабораторийн хөдөлгөөний 
бүртгэл 20 жил
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243 вирус судлалын лабораторийн хөдөлгөөний 
бүртгэл 20 жил

244 Молекулбиологийн лабораторийн хөдөлгөөний 
бүртгэл 20 жил

245 ийлдэс судлалын шинжилгээний бүртгэл, 
тэмдэглэл байнга

246 боомын лабораторид ирсэн сорьцын бүртгэл 
/лисб/ 20 жил

247 боомын шинжилгээний өдөр тутмын тэмдэглэл 20 жил

248 холерын лабораторид ирсэн сорьцын бүртгэл 
/лисб/ 20 жил

249 тарваган тахлын  лабораторид ирсэн сорьцын 
бүртгэл  /лисб/ 20 жил

250 хачигт энцефалитын /хачигт халдвар/ 
лабораторид ирсэн сорьцын бүртгэл /лисб/ 20 жил

251 лабораторийн шинжилгээний өдөр тутмын 
тэмдэглэл 20 жил

252 өсгөвөр ба халдвартай материал хүлээлцсэн 
актууд 20 жил

253 Полимеразийн гинжин урвал /PCR/ тавьсан 
бүртгэл 20 жил

254 Плазмид тодорхойлсон бүртгэл 20 жил

255 хачигт халдвар-тандал судалгааны лабораторид 
ирсэн сорьцын бүртгэл /лисб/ 20 жил

АРВАН ГУРАВ. ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ

256 Цус, цусан бүтээгдэхүүний журнал 10 жил

257 эмнэлгүүдийн цус, цусан бүтээгдэхүүн захиалах 
маягт 10 жил

258 Шинжилгээний хариуг хүлээн авах бүртгэл 10 жил

259 Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг актлах бүртгэлийн 
журнал 10 жил

260 Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг хорионд хадгалах, 
чөлөөлөх бүртгэл 10 жил

261 Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг устгалд шилжүүлэх 
бүртгэл 10 жил

262 байнга болон явуулын донорын хяналтын 
журнал 10 жил

263 байнгын цусны журнал 10 жил
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264 Явуулын цусны журнал 10 жил

265 Шинжилгээний хариуны протокол 10 жил

266 HBsAg шинжилгээний протокол 10 жил

267 HCV шинжилгээний протокол 10 жил

268 TP шинжилгээний протокол 10 жил

269 хДхв шинжилгээний протокол 10 жил

270 резус, келл, аво бүлгийн протокол 10 жил

271 устгалын журнал 10 жил

272 угаасан улаан эсээр аво бүлэг шалгасан 
протокол 10 жил

273 Цус, цусан бүтээгдэхүүний ариун чанарын 
шинжилгээний журнал 10 жил

274 улаан эсийн бүтээгдэхүүний чанарын 
шинжилгээний протокол 10 жил

275 сийвэнгийн бүтээгдэхүүний чанарын 
шинжилгээний протокол 10 жил

276 иммуногемотологийн чанарын шинжилгээний 
протокол 10 жил

277 ийлдсийн сангийн бүртгэл 10 жил

278 эргэлзээтэй бүлэг, хувийн тохироо тодорхойлох 
протокол 10 жил

279 Кумбсын урвал, титр тодорхойлох шинжилгээний 
протокол 10 жил

280 Цусны резус, келл бүлэг тодорхойлох 
шинжилгээний протокол 10 жил

281 нян судлалын шинжилгээний протокол 10 жил

282 ариутгалын бүртгэлийн журнал 10 жил

283 Донорын үзлэгийн бүртгэлийн журнал 10 жил

284 Явуулын донорын цус цуглуулалтын бүртгэл 10 жил

285 суурин донорын цус цуглуулалтын бүртгэл 10 жил

286 сийвэнгийн донорын цус цуглуулалтын бүртгэл 10 жил

287 Цус, цусан бүтээгдэхүүн өдөр, өдрөөр олгосон 
жагсаалт 10 жил

288 Цусаа өгсөн донорын карт
70 жил

сүүлийн удаа цус 
өгснөөс хойш
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