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Дурсгалт газар 

Дурсгалт газрыг тодорхойлох Дурсгалыг тодорхойлох

Тодорхойлолт хийх 

➢ Хадны зураг, бичгийн дурсгал                                      
➢ Чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
➢ Үйлдвэрлэлийн ул мөр бүхий газар
➢ Палеонтологийн дурсгалт газар

➢ Хөшөө дурсгал 
➢ Булш оршуулгын дурсгал                                             
➢ Тахил тайлгын байгууламж                                            
➢ Барилга, архитектурын дурсгал

Дурсгалыг бүртгэх

Дурсгалт газар 

Дурсгал



сонголттой.
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Хээрийн бүртгэлийн маягт 

Дурсгалт газрын бүртгэл

Дурсгалын бүртгэл

Бүртгэлийн маягт нь 23 асуултаас 9 асуултыг нөхөж бичиж, 14 асуултад сонголт хийхээр хялбарчилсан.



Төв аймаг Алтанбулаг сум Өнгөтийн дурсгал (тахилын байгууламж) 1- р чулуун хөшөө 

ТСХҮД-ын бүртгэлийн дугаар (код)

Цифр Хамаарах утга

1-2 Аймгийн код

3-4 Сумын код

5-8 Суман дахь дурсгалт газрын дэс дугаар

9 Төрөл зүйлийн ерөнхий ангилал

10-12
Тухайн дурсгал доторх нэгж дурсгалын 

дэс дугаар 
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8 үндсэн төрөл

98 дэд зүйл

8. Палеонтологийн олдворт газар

Төрөл зүйл
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“RICH 3.0” программ

Registration of Immovable Cultural Heritage (RICH) 3.0 нь 2015 онд

улс орон даяар зохион байгуулах түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг

тооллогын дүнг нэгтгэн боловрсуулж цахим мэдээллийн сан үүсгэх, мэдээлэлд

дүн шинжилгээ хийх зорилготой систем буюу програм хангамж юм. Энэхүү

програм нь Соёлын өвийн төвөөс 2009 онд боловсруулсан Үл хөдлөх дурсгалын

бүртгэлийн RICH 1.0 програмд суурилан хөгжүүлсэн бүртгэлийн систем.



14 сэдвийн видео хичээл 
болон Power Point

https://www.youtube.com/channel/UCOdjh213nsCRHjETphAjKew/videos





▪ Нийт тоологдсон дурсгалт газар, дурсгалуудаас 3387 дурсгалт газрын 44977 дурсгал буюу 52.2% нь үзлэг тооллогын хүрээнд

шинээр бүртгэгдсэн байна.

▪ Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх

дурсгалын жагсаалт”-д орсон 452 дурсгалт газрын 98% буюу 443 нь үзлэг, тооллогод хамрагдаж, 9 дурсгалт газар хамрагдаагүй

үлджээ.

▪ Засгийн газрын шийдвэрээр 1997-2013 онуудад хамгаалалтын бүс тогтоогдсон аймаг, нийслэлийн 35 дурсгалт газар үзлэг,

тооллогод бүрэн хамрагдлаа.

▪ Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг, тооллогод хамрагдсан нийт дурсгалын 12.7 % буюу 11007 дурсгал хүний нөлөөллөөр

гэмтсэн бөгөөд үүнээс

▪ Тоносон 16%,

▪ Сүйтгэсэн 31%,

▪ Будаж балласан 10%,

▪ Хугалсан 9.7%,

▪ Сийлсэн 2.5%,

▪ Зөөгдсөн 3.3%,

▪ Алга болсон 3.2%,

▪ Тос, сүүний бохирдолттой 8.8%,

▪ Буруу зассан 2.4%,

▪ Хадаг, бөс даавуу ороосон, уясан 4.8%,

▪ Дэд бүтцийн аюулд өртсөн 2%,

▪ Аж ахуйн үйл ажиллагаанд өртсөн 4.6% тус тус эзэлж байна.

▪ Засаг захиргааны харьяаллын нэр маргаантай ташаарсан, солигдсон зэрэг 61 дурсгалт газрын эзэмшлийн нэрийг залруулж

бүртгэсэн.

▪ Уул уурхайн нөлөөлөлд өртсөн, өртөж болзошгүй 953 үл хөдлөх дурсгал байна.

▪ Сум, орон нутагт 4516 дурсгалыг гэрээгээр хамгаалан ажиллаж байна.





- Үзлэг, тооллогоор түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцөл байдлыг

сайжруулахад дараах саналуудыг гаргасан байна. Үүнд:

Нэн яаралтай сэргээн засварлах шаардлагатай байгаа 684 дурсгалт газар,

“Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-д орсон

улсын хамгаалалтын ангиллыг өөрчлөх саналтай 2 дурсгалт газар, аймгийн

хамгаалалтын ангиллыг өөрчлөх 33 дурсгалт газар, аймаг, улсын хамгаалалтаас хасах 4 дурсгалт газрын

санал,

Мөн жагсаалтад улсын хамгаалалтад 225 дурсгалт газар, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад 232

дурсгалт газрыг нэмж оруулах санал,

Хамгаалалтын бүс шинээр тогтоох саналтай 124 дурсгалт газар, хамгаалалтын бүс өөрчлөх 2

дурсгалт газрын санал,

Сум, дүүргийн хамгаалалтад авах 10561 дурсгалт газрын санал тус тус байна.

- Тусгай газрын хамгаалалтад авах болон Тусгай хамгаалалтын хилийн цэсээс гаргах, Хамгаалалтын

бүсээс гаргах дурсгалт газрын талаар санал ирээгүй байна.



9537 дурсгалт газрын 

86157 дурсгал
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Тооллого үйл ажиллагаанд анхаарах зүйлс:

1. Дурсгалын бүртгэлийг янз бүрийн арга зүйгээр 

хийсэн

2. Дурсгалын солбицлыг буруу алдаатай тэмдэглэх

3. Дурсгалын төрөл зүйлийг буруу сонгох

4. Гэрэл зургийг хангалтгүй авсан

5. Өөр аймаг, сумын нутагт орших дурсгалыг бүртгэх 



Дурсгалын бүртгэлийг янз бүрийн арга зүйгээр хийсэн, Жишээ нь; Хадны 
зургийн дурсгалт газрын тоог 2 янзаар хийсэн 

17Н.Батболдын хичээлГ.Анхсанаагийн хичээл



Жишээ нь; Хадны зургийн дурсгалт газрын тоог 2 

янзаар хийсэн 

Дурсгалт 
газар 1

Дурсгал
т газар 2

Дурсгал
т газар 4

Дурсгал
т газар 5

Дурсгалт 
газар 3 Дурсгалт газар 1, 2,3,4,5.....18 000 ш

Хадны зургийн 
бөөгнөрөлөөр нь 

Хадны зургийг ширхэг 
тус бүрээр тоолсон

Дурсгал
т газар 6

Дурсгалт 
газар 8

Дурсгалт 
газар 7
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Дурсгалын солбицолыг буруу алдаатай тэмдэглэх





Дурсгалын төрөл зүйлийг ихэвчлэн 
Барилга, архитектурын дурсгал 
дээр буруу сонгосон байдаг.
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Дурсгалын төрөл зүйлийг буруу сонгох



Хангалтгүй авсан гэрэл зургийг (RICH 3.0 програмд оруулсан зургаас)
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(RICH 3.0 програмд оруулсан зургаас)
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Өөр аймгийн нутагт байгаа дурсгалыг бүртгэх 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

Газрын харилцааны мэргэжилтэн



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


