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ТАЙЛАНГИЙН БҮРДЭЛ

- Зохион байгуулалтын баримт бичиг

- Тооллогын үйл явц, тоон дүн мэдээ, илтгэх хуудас

- Дүгнэлт, санал

- Хавсралт

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллогын тайлан нь 



Нэг. Зохион байгуулалтын баримт бичиг

- Салбар комиссыг байгуулсан тухай тушаал, захирамж, 

- Тооллого явуулахад баримтлан ажилласан зохион байгуулалт, комиссын 

гишүүдийн ажлын чиг үүрэг, ажлын төлөвлөгөө,

- Салбар комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотой мэдээлэл, 

шийдвэр, 

- Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдсэн үйл ажиллагааны тухай, 

- Салбар комиссын ажлын тухай (аль сан хөмрөгт, суманд, хэдий хугацаанд 

ажилласан, хөтөлсөн протокол, тэмдэглэл гэх мэт), 

- Бусад нэмэлт мэдээлэл г.м



Хоёр.Үйл явц буюу илтгэх хуудас

ЗГХА Соёлын урлагийн газрын даргын баталсан Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын

улсын тооллогын удирдамжид заасан үйл ажиллагааг зохион байгуулсан талаарх

мэдээллийг бичнэ. Илтгэх хуудсанд

▪ Тооллогын үйл явц, зохион байгуулалттай холбоотой мэдээлэл (Ямар хугацаанд

ямар маршрутаар, ямар бүрэлдэхүүнтэй, хэрхэн явсан г.м)

▪ Тооллогын ажилд зарцуулсан хөрөнгө, санхүүгийн мэдээлэл (Үзлэг, тооллогод

зарцуулсан улс, аймаг, сум, албан байгууллага, хувь хүнээс мөнгөн болон мөнгөн

бус хэлбэрээр г.м) мэдээлэл заавал орно.



Гурав. Дүгнэлт, санал

ЗГХА Соёлын урлагийн газрын даргын баталсан Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын

тооллогын удирдамжийн 3.1 дэх хэсэгт заасан мэдээллийг тусгана. Тооллогод хамрагдсан

нийт дурсгалын тоон дүн, төрөл тус бүрээр гаргах. Үүнд:

RICH 4.0 програмаар гаргах

№ Төрөл Дурсгалт газрын тоо Дурсгалын тоо

1
Чулуун зэвсэг, үйлдвэрлэлийн ул мөр бүхий дурсгалт 

газар

2 Хадны зураг, тамга, тэмдэг, бичгийн дурсгал

3 Хөшөө дурсгал (Буган чулуу, хүн чулуу, гэрэлт хөшөө) 

4 Булш оршуулга, тахил тайлгын дурсгал

5 Барилга, архитектурын дурсгал

6 Палеонтологийн олдворт газар

Нийт



Өмнөх тооллогын бүртгэлд залруулга хийсэн талаарх мэдээлэл,

тоон дүн

Хашаа, хайсаар хамгаалагдсан дурсгалын тоон дүн

№ Дурсгалын оршин байгаа засаг 

захиргааны нэгжийн нэр

Дурсгалт 

газрын нэр

Дурсгалын нэр Төрөл зүйл Солбицол Тоо ширхэг

1

2

3

Нийт

№ Өөрчлөлт орсон шалтгаан Дурсгалт газрын тоо Дурсгалын тоо

1 Дурсгалт газрын нэр, нэршлийн залруулга

2 Дурсгалт газрын засаг захиргааны нэгжийн залруулга

3 Дурсгалын төрөл зүйлийн залруулга

4 Дурсгалын тоон дүнгийн залруулга

5 Дурсгалын газарзүйн байршлын залруулга

6 Бусад ( …….....…………………………………………..…..)

Нийт

Тооллогын дэвтэрийн баталгааны 

хуудаснаас авах

RICH 4.0 програмаар гаргах

Дурсгалыг гэрээгээр хариуцаж байгаа иргэн, 

аж ахуй нэгжийн тоон дүн

№ Дурсгалын оршин байгаа засаг 

захиргааны нэгжийн нэр

Дурсгалт газрын нэр Дурсгалын нэр Төрөл зүйл Солбицол Тоо ширхэг Гэрээт харуулын 

нэр

1

2

3

Нийт

RICH 4.0 програмаар гаргах



Кадастрын хэмжилт хийсэн дурсгалын төрөл, зүйл тоон дүн

№ Дурсгалын оршин байгаа 

засаг захиргааны нэгжийн нэр

Дурсгалт газрын нэр Дурсгалын нэр Төрөл зүйл Солбицол Тоо ширхэг Кадастрын 

хэмжилтийн мэдээлэл

1

2

3

Нийт

Хаяг тайлбартай дурсгалт газрын төрөл, тоон дүн

№ Дурсгалын оршин байгаа засаг 

захиргааны нэгжийн нэр

Дурсгалт газрын 

нэр

Дурсгалын нэр Төрөл зүйл Солбицол Тоо ширхэг Хаягжуулалтын 

мэдээлэл

1

2

3

RICH 4.0 програмаар гаргах

RICH 4.0 програмаар гаргах

Газрын кадастрын системд бүртгэгдсэн дурсгалт газрын 

төрөл, тоон дүн

№ Дурсгалын оршин байгаа 

засаг захиргааны нэгжийн нэр

Дурсгалт газрын нэр Дурсгалын нэр Төрөл зүйл Солбицол Тоо ширхэг Кадастрын 

хэмжилтийн мэдээлэл

1

2

3

Нийт

RICH 4.0 програмаар гаргах



Дурсгалын эвдрэл гэмтлий тоон дүн:

Дүгнэлт, санал:

Дурсгалын эвдрэл гэмтлий тоон дүн RICH 4.0 програмаар гарах бөгөөд тэндээс 

үндсэн мэдээллийг тавина. 

Хаягжилтын зураг, 

Хашаа хайсны зураг, 

Ажлын явцын зураг г.м

Хавсралт 

Тооллогоор ямар үр дүнд хүрсэн тухай, хүндрэл, бэрхшээл г.м

Тооллогын мөрөөр цаашид авах арга хэмжээний санал













ТАЙЛАНД ТАВИГДАХ ТЕХНИК ШААРДЛАГА 

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн MNS 5140-2:2021 стандартыг 

баримтална. 

Аrial фонт, үсгийн хэмжээ 11-12, хүснэгтэн мэдээллийн үсгийн 

хэмжээ 9-10. 

Бичвэрийн хэсэг урдаас 3 см, хойноос 1.5 см, дээрээс 2 см, 

доороос 1.5 см байна. 

Тайлангийн үндсэн мэдээллийг бүлэг болгон гарчиглах, дотоод 

товьёг, баталгааны хуудастай, хуудас бүрт дугаар өгөх ба архив 

бичиг хэргийн хадгалалтын горимын дагуу тайланг хатуу хавтсаар 

хавтаслан, хуудсыг салахааргүй нааж, үдэж бэхлэнэ.



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

Шуудангийн хаяг: Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо, 

Буянт Ухаа 2 хороолол, Соёлын Өвийн Үндэсний Төв

Утас: 7777-9004

И-мэйл: info@ncch.gov.mn

Даваа - Баасан: 08:30 - 17:30


