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даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 
25-ны А/45/1 дугаар тушаал



2021 оны Улс, аймаг, 

нийслэлийн хамгаалалтад 

байх түүх, соёлын үл 

хөдлөх дурсгалын 

тооллогын үр дүн 34.3%

гүйцэтгэлтэй байжээ.

2021 оны Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 

тооллогын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Улс, аймаг, 

нийслэлийн 

хамгаалалтад байх 

794 ТСҮХД 

хамрагдахаас 181 

(22.7%) хамрагдсан

Хадгалалт 

хамгаалалтын 

мэдээлэл цуглуулах 

маягтыг 13 аймаг 

ашиглахаас 6 (46%) нь 

ашигласан

2021 оны ТСҮХД-ын тооллого 34.3% гүйцэтгэлтэй  



2021 оны тооллогын шаардлага хангахгүй нөхцөл байдлыг харуулсан зарим гэрэл зураг 
(тоо хэмжээ мэдэгдэхгүй, газар дээр нь очих боломжгүй г.м)



“RICH 3.0” програм хангамж нь 23 асуултаас 9 асуултыг нөхөж бичиж, 14 асуултад сонголт хийхээр хялбарчилсан. Төрөл

зүйл нь 8 ерөнхий ангиллын 99 дэд зүйлийн сонголттой.

“RICH 3.0” програм хангамжийг боловсруулсан 2015 оны ТСҮХД-ын үзлэг, тооллого



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

ТСХҮД-ын бүртгэлийн дугаар (код)-ын өгсөн

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 

2015 оны ТСҮХД-ын үзлэг, тооллого



“RICH 3.0” програм хангамж нийт 9537 дурсгалт газрын 86157 дурсгалын бүртгэлийг (газар хувийн дугаар,

газар зүйн солбилцол, гэрэл зураг, товч тодорхойлолт г.м) оруулсан.

2015 оны ТСҮХД-ын үзлэг, тооллого



Зорилго: Засгийн газрын 2018 оны 184 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх,

соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллого хийх журам”-ын (цаашид журам гэх)

хэрэгжилтийг хангах, дүгнэх, цаашид авах арга хэмжээний санал

боловсруулахад оршино.

Хамрах хүрээ:

- Засгийн газрын 2020 оны 13, 2021 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан

Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал;

- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын А/161 дүгээр тушаалаар

баталсан аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх

дурсгал;

- Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор баталсан

сум, дүүргийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал болон

RICH 3.0 программд бүртгэлтэй түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал (цаашид

дурсгал гэх).



RICH 3.0 программд бүртгэлтэй түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын төрөл, тоо 
(Тооллогод хамрагдах дурсгалт газар, дурсгал)



2022 оны тушаал, шийдвэр

Соёл урлагийн газрын даргын 2022 оны А/10 дугаар 
тушаал, хавсралт

Соёл урлагийн газрын даргын 2022 оны А/14 дугаар 
тушаал



1 2 3

Бэлтгэл ажил Тооллого хийх Тайлагнах

• ЗГХА СУГ даргын 

тушаалаар Улсын 

комиссын бүрэлдэхүүнийг 

баталсан

• Удирдамж боловсруулах

• RICH программын нэмэлт 

хөгжүүлэлт

• Тооллогын арга зүйн 

гарын авлага хэвлүүлж 

тараах

• Онлайн сургалт

• Салбар комисс байгуулах

• Ажлын хэсэг зохион байгуулах

• Тооллогыг газар дээр нь хийх

• Улсын комисс тооллогын ажлын 

явцтай газар дээр нь танилцах, 

зөвлөгөө өгөх 

1. Баруун, төвийн бүс

2. Зүүн, говийн бүс

• Тооллогын явцын мэдээллийг 

цахим системээр дамжуулах (14 

хоног тутам)

• Ажлын хэсгээс салбар 

комисст тайлан мэдээ өгөх

• Тооллогын мэдээллийг 

цахим системд бүрэн 

оруулж дуусгах

• Салбар комиссоос 

тооллогын эцсийн тайланг 

Улсын комисст хүргүүлэх

ТООЛЛОГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ

2022.6.01-7.31 2022.8.01-9.30 2022.10.01-11.15



2022 оны ТСҮХД-ын тооллогын ерөнхий төлөвлөгөө
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2022.6.01 2022.11.15

Нийт 15 ажил 

төлөвлөсөнөөс

▪ 1-7 бэлтгэл ажил

▪ 8-12 үйл ажиллагаа

▪ 13-15 тайлан



Тооллогын дэвтэр (22 ширхэг дэвтрийг хэвлэмэл 
болон цахим хэлбэрээр салбар комисст хүлээлгэн 

өгнө)



Тооллогод хамрагдах дурсгалт газрын тоо (аймаг, нийслэл)

Д/д Аймаг Дурсгалт газрын тоо 

1 Архангай 335
2 Булган 526
3 Баянхонгор 353
4 Баян-Өлгий 838
5 Говьсүмбэр 89
6 Говь-Алтай 1146
7 Дархан-Уул 54
8 Дорнод 251
9 Дундговь 423
10 Дорноговь 424
11 Завхан 692
12 Орхон 53
13 Өмнөговь 222
14 Өвөрхангай 450
15 Сүхбаатар 286
16 Сэлэнгэ 393
17 Төв 468
18 Увс 468
19 Улаанбаатар 301
20 Хөвсгөл 530
21 Хэнтий 589
22 Ховд 562

НИЙТ 9453



Цахим сургалт

11 төрлийн хичээл

https://www.youtube.com/watch?v=ICbIqUgGXcg&list=PLieGWGa
xzgUkNgkeYBM8tAhXBt9h6SxAn



“ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН ТООЛЛОГО-2022” ГАРЫН 
АВЛАГА 

Энэхүү гарын авлага гурван бүлгээс бүрднэ.

Нэгдүгээр бүлэгт хууль, эрх зүйн бичиг баримт 

болон 2022 оны түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 

тооллогын удирдамж, төлөвлөгөө

Хоёрдугаар бүлэгт тооллого хийхэд баримтлах 

дурсгалын төрөл зүйл, тэдгээрийн байршлыг тогтоох, гэрэл 

зураг авах, мэдээлэл цуглуулах маягт, тооллогын дэвтэр 

хөтлөх, RICH 4.0 программыг ашиглах заавар 

Гуравдугаар бүлэгт тооллогын тайлан бичих 

заавар, техник шаардлага



ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ 

ДУРСГАЛЫН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН 

МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ МАЯГТ- 2022

Нэг. Дурсгалт газрын хадгалалт хамгаалалтын судалгаа

Хоёр. Дурсгалын эвдрэл, гэмтэлийн судалгаа

- Дурсгалт газрын ерөнхий мэдээлэл, хадгалалт 

хамгаалалтын 16 асуулга маягт

- Дурсгалын төрөл тус бүрийн эвдрэл, гэмтлийн 

мэдээллийн 7-10 асуулга бүхий 6 маягт



RICH 4.0 програм



www.rich.mongoluv.mn

ТСҮХД-ЫН ТООЛЛОГЫН АЖЛЫН ЯВЦ:

Аймгаар:

Улсын хэмжээнд:

79% (7798/9872)



RICH 4.0 бүртгэлийн програмыг онлайн болгож хөгжүүлснээр 

бий болох давуу талууд:

1. Интернэт-д холбогдсон хаанаас ч тооллогын бүртгэл 

мэдээллийг дамжуулж, улсын хэмжээнд нэгдсэн дүн 

мэдээг шуурхай нэгтгэх боломж бүрдэнэ.

2. ТСҮХД-ын хадгалалт хамгаалалтын нөхцөл байдлыг 

улсын болон орон нутгийн хэмжээнд нэгтгэн харах 

боломжтой болно.

3. ТСҮХД-ын хадагалалт хамгаалалтанд олон нийтийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, хяналтыг сайжруулах боломж 

бүрдэнэ.



ДУРСГАЛЫН ХАДГАЛАЛТ 

ХАМГААЛАЛТЫН БАЙДЛЫН 

МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ

МАЯГТ



1. Чулуун зэвсэг, үйлдвэрлэлийн ул мөр бүхий дурсгалт газар

2. Хадны зураг, тамга, тэмдэг, бичгийн дурсгал



Дурсгалын үнэлгээ

Дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын 
үнэлгээг Сайн 

Дунд

Муу

Маш муу гэсэн 
4 шатлалаар дүгнэнэ. 



Дурсгалт газарт газар

Дурсгал 1

Дурсгал 2

Дурсгал 3

Сайн 
Дунд
Муу

Маш муу

Сайн 
Дунд
Муу

Маш муу

Сайн 
Дунд
Муу

Маш муу

Сайн 
Дунд
Муу

Маш муу

Дурсгалт газрын үнэлгээ



58%

23%

10%

9%

УЛС, АЙМГИЙН ХАМГААЛАЛТАД БАЙХ ТСҮХД-
ЫН ХАДГАЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН 

ҮНЭЛГЭЭ

Сайн Дунд Муу Маш муу



58%

23%

10%

9%

УЛС, АЙМГИЙН ХАМГААЛАЛТАД БАЙХ ТСҮХД-
ЫН ХАДГАЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН 

ҮНЭЛГЭЭ

Сайн Дунд Муу Маш муу

1. Луу гүний хүрээний цогчин дуган

2. Дойтын толгойн туурь

3. Ямаат Улааны уулын хүн чулуун хөшөө

4. Хар балгас

...



Салбар комисс (22)
Аймаг, нийслэлийн Соёл, 

урлагийн газар (22)

Ажлын хэсэг (330)
Сум, дүүргийн ЗДТГ, Соёлын төв, 

Байгаль орчны байцаагч

Улсын комисс
СоЯ, СУГ, СӨҮТ, ШУА, 

АХ, ПХ, МХНэгдсэн арга зүйгээр 
хангах

Тооллого хийх 

Үр дүн

Тайлан мэдээ өгөх

Удирдлага, зохион байгуулалт



1. Тооллогод хамрагдсан нийт дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын нөхцөл байдлын

нэгдсэн үнэлгээ хийх;

2. Өмнөх тооллогын бүртгэлд залруулга, нэмэлт хийх;

3. Хашаа, хайсаар хамгаалагдсан дурсгалт газрын төрөл, тоон дүн;

4. Дурсгалт газрыг гэрээгээр хариуцаж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын тоон

дүн;

5. Кадастрын хэмжилт хийсэн дурсгалт газрын төрөл, тоон дүн;

6. Газрын кадастрын системд бүртгэгдсэн дурсгалт газрын төрөл, тоон дүн;

7. Хаяг тайлбартай дурсгалт газрын төрөл, тоон дүн;

8. Дурсгалт газар дахь дурсгалын эвдрэл гэмтлийн төрөл тус бүрийн тоон дүн, хувь

(дурсгалын 7 төрөл тус бүрээр);

9. Тооллогын мөрөөр цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах;

10. Дурсгалыг зүй зохистой ашиглах, соёлын аялал жуулчлал, бүтээлч үйлдвэрлэлээр

дамжуулан эдийн засгийн эргэлтэд оруулах;

11. Залуу хойч үе, олон нийтийг соёлын өвийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх

сургалт, сурталчилгааны баримт эх хэрэглэгдэхүүнээр хангагдах г.м.

ХҮРЭХ ҮР ДҮН:



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА


