№6.7
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ
ДУРСГАЛЫН ХАДГАЛАЛТ,
ХАМГААЛАЛТЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж
Дугаар

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Дурсгалын нэр

Дурсгалын тоо ширхэг

Дурсгалын төрөл
Байгалийн дурсгалт газар
Чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
Хадны зураг бичгийн дурсгал
Булш, хиргисүүр, тахилын байгууламж
Барилга архитектурын дурсгал
Хөшөө дурсгал
Үйлдвэрлэлийн ул мөр бүхий дурсгалт газар
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга
ААН
Иргэн

Дурсгалын оршин буй засаг захиргааны нэр

Дурсгалын оршин буй газарзүйн байршил

улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хяналтын объект
Утас, и-мэйл

Утас, и-мэйл

регистрийн №

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Шаардлага
хангаагүй

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Хууль тогтоомж,
дүрэм, журам,
No
стандартын нэр, зүйл,
заалт

Батлагдсан
оноо

Хяналт
шалгалт

0

101

0

Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн талаарх
мэдээлэл бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн

0

40

2

Соёлын
өвийн
бүртгэл
хэрэглэгдэхүүнээс бүрдсэн

0

20

3

Бүртгэл мэдээллийн санд дурсгал
шаардлага хангахуйц гэрэл зурагтай

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

20

0

3

0

22

0

3

0

3

0

3

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Бүртгэл баримтжуулалт
1
СӨХТХ-ийн 22.2, 21.2

дагалдах
бүрээр

Дурсгал бүрээр дүрс бичлэг хийгдсэн
СӨХТХ-ийн 21.3, 21.2.6,
5 21.2.7, 21.2.10, 21.2.11 Дурсгалыг сэргээн засварласан тухай бичсэн
4

Дурсгалтай холбоотой судалгаа шинжилгээний
ажлын талаарх бүртгэлтэй
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн
мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй
цаасан болон цахим хэлбэрээр бүрдсэн
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангаас
мэдээлэл хасагдаагүй
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, түүний оршин
байгаа газрыг өмчлөгч, эзэмшигч нь эд
хөрөнгийн эрхийн болон газрын кадастрын
улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн
Бүртгэл мэдээллийн сан нь хуулинд заагдсан
хугацаанд холбогдох байгууллагад тайлангаа
хүргүүлсэн

6
7 СӨХТХ-ийн 20.8
8 СӨХТХ-ийн 22.6

9 СӨХТХ-ийн 25.1

10 СӨХТХ-ийн 23.2

II. Судалгаа шинжилгээ
ТСҮХДЗ-ийн малтлага, судалгаа хийхдээ орон
СӨХТХ-ийн 37.1, 15.1.2,
нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг
17.1.2
даргад мэдэгдсэн
ТСҮХДЗ-ийн хайгуул, малтлага судалгааны ажил
12 СӨХТХ-ийн 28.1.4
дууссаны дараа малтлага хийсэн газрыг аюул
осолгүй болгосон
Олдворыг илрүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн
13 СӨХТХ-ийн 30.4
дотор тухайн сум, дүүргийн бүртгэл мэдээллийн
санд бүртгүүлсэн
11

14 СӨХТХ-ийн 27.5, 27.6

ТСҮХДЗ-д хууль бус малтлага хийгдээгүй

0

10

15 СӨХТХ-ийн 32.2.5

Соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд
тухайн шатны бүртгэл, мэдээллийн сан, Засаг
дарга, цагдаагийн байгууллагад нэн даруй
мэдэгдсэн

0

3

0

83

III. Хадгалалт хамгаалалт
16 СӨХТХ-ийн 37.1, 37.2

Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын байдалд
хяналт тавьдаг

0

3

17 СӨХТХ-ийн 15.2

Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурал сум дүүргийн хамгаалалтад байх ТСҮХДын
жагсаалтыг
баталж
хилийн
зааг,
хамгаалалтын дэглэм тогтоон хяналт тавьдаг

0

5

18 СӨХТХ-ийн 38.1.1

ТСҮХДЗ-ийн хамгаалалтын бүсэд дурсгалд аюул
учруулахаар үйл ажиллагаа явуулаагүй

0

10

Хуудас B2

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

0

0

0

0

Хот суурин, барилга байгууламж барих, шинээр
зам тавих, усан цахилгаан станц байгуулах,
ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах, зэрэг
аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахад зориулан
газар олгоход түүх, палеонтологи, археологийн
мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилан хайгуул,
судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан

19 СӨХТХ-ийн 27.8

Урьдчилан хайгуул судалгаа хийлгэхэд илэрсэн
түүх, соёлын дурсгалд авран хамгаалах
малтлага хийлгэсэн
Хамгаалалтын бүс тогтоосон түүх, соёлын
дурсгалт газарт сум, дүүргийн Засаг дарга гэрээт
харуул томилж ажиллуулсан.

20 СӨХТХ-ийн 27.2, 27.9

21 СӨХТХ-ийн 45.2

20-р асуултанд зааснаас бусад ТСҮХДЗ-ийн
хадгалалт
хамгаалалтад
иргэн,
хуулийн
этгээдтэй гэрээ байгуулж, хяналт тавьдаг

22 СӨХТХ-ийн 37.4

IY. Сэргээн засварлалт

23

24

25
26

Соёлын өв устах, эвдрэх, гэмтэх аюул учирч
байгаа бол түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг авран
хамгаалах, сэргээн засварлах шаардлагатай
СӨХТХ-ийн 37.1,15.1.6, байгаа тухай дээд газарт мэдэгдсэн
14.1.10
БСШУСЯ, Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас
устах, эвдрэх, гэмтэх аюул учирч байгаа соёлын
өвийг авран хамгаалах, сэргээн засварлах арга
хэмжээг зохион байгуулсан
Зөвшөөрөлтэй нийтийн өмчийн соёлын биет
СӨХТХ-ийн 53.1
өвийг 1:1 масштабаар хувилан олшруулсан
Соёлын биет өвийг зөвшөөрөлтэй сэргээн
СӨХТХ-ийн 46.3, 46.5
засварласан

0

40

0

10

0

10

0

5

0

27

0

3

0

3

0

3

0

3

СӨХТХ-ийн 47.1.1,
47.1.2

Соёлын биет өвийг сэргээн засварлахдаа анхны
төрх, хийц бүтцийг хадгалан, аюулгүй байдалд
удаан хадгалах нөхцлийг бүрдүүлсэн

0

5

28 СӨХТХ-ийн 49.2.3

Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр
соёлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ёс
заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах
ажил зохион байгуулсан

0

5

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж
ахуйн нэгж
байгууллагын үйл
ажиллагаанд дотоод
29
хяналт шалгалтыг
зохион байгуулах
нийтлэг журам, Засгийн
газрын 311 тогтоол

ТСҮХДЗ-ийн хадгалалт, хамгаалалтанд дотоод
хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг
арилгахад
чиглэсэн
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлдэг

0

5

0

233

27

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B3

0

0

0

0

...
эрсдэлтэй

...
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

