
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 101 0

1

Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн

талаарх мэдээлэл бүртгэл,

мэдээллийн санд  бүртгэгдсэн

0 40

2
Соёлын өвийн бүртгэл дагалдах

хэрэглэгдэхүүнээс бүрдсэн
0 20

3

Бүртгэл мэдээллийн санд дурсгал

бүрээр шаардлага хангахуйц гэрэл

зурагтай 

0 3

4 Дурсгал бүрээр дүрс бичлэг хийгдсэн 0 3

5
Дурсгалыг сэргээн засварласан

тухай бичсэн
0 3

6

Дурсгалтай холбоотой судалгаа

шинжилгээний ажлын талаарх

бүртгэлтэй

0 3

7 СӨХТХ-ийн 20.8

Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн

сангийн мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн

гүйцэд, зөрүүгүй цаасан болон цахим

хэлбэрээр бүрдсэн

0 3

8 СӨХТХ-ийн 22.6
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн

сангаас мэдээлэл хасагдаагүй
0 3

СӨХТХ-ийн 21.3, 21.2.6,

21.2.7, 21.2.10, 21.2.11

№6.7.ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН 

ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

I. Бүртгэл баримтжуулалт

СӨХТХ-ийн 22.2, 21.2  

Хуудас 1



9 СӨХТХ-ийн 25.1

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал,

түүний оршин байгаа газрыг өмчлөгч,

эзэмшигч нь эд хөрөнгийн эрхийн

болон газрын кадастрын улсын

бүртгэлд бүртгүүлсэн

0 20

10 СӨХТХ-ийн 23.2

Бүртгэл мэдээллийн сан нь хуулинд

заагдсан хугацаанд холбогдох

байгууллагад тайлангаа хүргүүлсэн

0 3

0 22 0

11 СӨХТХ-ийн 37.1, 15.1.2, 17.1.2

ТСҮХДЗ-ийн малтлага, судалгаа

хийхдээ орон нутгийн Иргэдийн

Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргад

мэдэгдсэн 

0 3

12 СӨХТХ-ийн 28.1.4

ТСҮХДЗ-ийн хайгуул, малтлага

судалгааны ажил дууссаны дараа

малтлага хийсэн газрыг аюул

осолгүй болгосон

0 3

13 СӨХТХ-ийн 30.4

Олдворыг илрүүлсэн өдрөөс хойш 30

хоногийн дотор тухайн сум, дүүргийн

бүртгэл мэдээллийн санд

бүртгүүлсэн

0 3

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 0

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 ТСҮХД-ын

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

II. Судалгаа шинжилгээ

III. Хадгалалт хамгаалалт

Хуудас 2



19 СӨХТХ-ийн 27.8

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

0 40

20 СӨХТХ-ийн 27.2, 27.9

Урьдчилан хайгуул судалгаа

хийлгэхэд илэрсэн түүх, соёлын

дурсгалд авран хамгаалах малтлага

хийлгэсэн 

0 10

21 СӨХТХ-ийн 45.2

Хамгаалалтын бүс тогтоосон түүх,

соёлын дурсгалт газарт сум,

дүүргийн Засаг дарга гэрээт харуул

томилж ажиллуулсан.

0 10

22 СӨХТХ-ийн 37.4

20-р асуултанд зааснаас бусад

ТСҮХДЗ-ийн хадгалалт

хамгаалалтад иргэн, хуулийн

этгээдтэй гэрээ байгуулж, хяналт

тавьдаг

0 5

0 27 0

23

Соёлын өв устах, эвдрэх, гэмтэх

аюул учирч байгаа бол түүх, соёлын

дурсгалт зүйлийг авран хамгаалах,

сэргээн засварлах шаардлагатай

байгаа тухай дээд газарт мэдэгдсэн 

0 3

24

БСШУСЯ, Аймаг, нийслэлийн Засаг

даргаас устах, эвдрэх, гэмтэх аюул

учирч байгаа соёлын өвийг авран

хамгаалах, сэргээн засварлах арга

хэмжээг зохион байгуулсан 

0 3

25 СӨХТХ-ийн 53.1

Зөвшөөрөлтэй нийтийн өмчийн

соёлын биет өвийг 1:1 масштабаар

хувилан олшруулсан

0 3

26 СӨХТХ-ийн 46.3, 46.5
Соёлын биет өвийг зөвшөөрөлтэй

сэргээн засварласан 
0 3

27 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

IY. Сэргээн засварлалт

СӨХТХ-ийн 37.1,15.1.6,

14.1.10

Хуудас 3



29

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод 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 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг// гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

Хуудас 4


