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НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

1.1. Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан (БМС)-гийн түүх, соёлын хөдлөх 

дурсгалт зүйлийн мэдээний маягт нь удирдах дээд болон эрх бүхий байгууллага, 

хуулийн этгээд, олон нийтийг соёлын өвийн тоон дүн статистикийн мэдээллээр 

хангах эх сурвалж баримт болно.  

1.2. Монгол Улсын Статистикийн мэдээллийн маягт MN5522:2005 стандартыг 

баримтлан энэхүү түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн мэдээний маягтыг 

боловсруулав.     

1.3. Монгол Улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 23.2 дахь заалтын 

дагуу тайлагнахдаа соёлын өвийн БМСанд бүртгэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх 

дурсгалт зүйлийн тоон дүнгийн мэдээг гаргаж, нэгтгэхэд энэхүү маягтыг ашиглана. 

1.4. Соёлын өвийн БМСангууд нь энэхүү маягтыг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн 

гүйцэд, үнэн зөв бөглөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуух урсгалаар 

шат, шатны БМСангуудад маягт болон албан ёсны цахим шуудангаар хүргүүлнэ.  

1.5. Соёлын өвийн тоон дүн мэдээг хүргүүлэхдээ маягт болон эксел(Excel) 

программ дээр хийгдсэн тоон дүнг бичгэн хэлбэрт оруулан (Word дээр хийж) мөн 

маягт болон цахимаар цуг ирүүлнэ. 

1.6. Мэдээний маягтыг ирүүлэхдээ хянасан байгууллагын захирал, мэдээг 

нэгтгэж гаргасан БМСанч нар тус, тус гарын үсгаа зурж, байгууллагын тамга 

тэмдгээ дарж баталгаажуулсан байна.    

1.7. Шат, шатны БМСан нь “Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн ерөнхий 

бүртгэлийн Register”, “Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэл RCH” 

программын дата баазыг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны дотор СӨУНБМСанд 

илгээх ажлыг зохион байгуулна.  

ХОЁР. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛИЙН 

МЭДЭЭНИЙ МАЯГТЫН ТУХАЙ 

2.1. Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн жилийн мэдээ нь дараах 

маягтуудаас бүрдэж байгаа болно. Үүнд:  

2.1.1. Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт хөдөлгөөний 

20.... оны мэдээ 

2.1.2. Үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... 

оны мэдээ 

2.1.3. Сэргээн засварлагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 

20.... оны мэдээ  

2.1.4. Хуулбар болон мерчандайз хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх 

дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээ 

2.1.5. Хэвлэн нийтлэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... 

оны мэдээ. 

2.2. Байгууллагын бүртгэл, мэдээллийн сан 2.1 (2.1.1-2.1.5 хүртэлх) тоот 

мэдээний маягтуудыг, аймаг, нийслэлийн бүртгэл, мэдээллийн сан 2.2 (2.2.1-2.2.5 

хүртэлх) тоот мэдээний маягтуудыг тус тус нөхөж маягтад заасан графикт 
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хугацаанд шатлалын дагуух БМСанд хүргүүлэх ба улсын нэгдсэн бүртгэл, 

мэдээллийн сан 2.3. (2.3.1-2.3.7 хүртэлх) тоот мэдээний маягтуудыг нөхөж, соёлын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.   

2.3. Мэдээний маягт тус бүр хураангуй ба дэлгэрэнгүй гэсэн хүснэгтүүдээс 

бүрдэх бөгөөд дэлгэрэнгүй хүснэгтүүдийн тоон үзүүлэлтийг нөхсөний үндсэн дээр 

хураангуй хүснэгтэд нөхөх тоон дүн гарна.  

2.4. Маягт тус бүрийн хураангуй болон дэлгэрэнгүй байдлаар гаргаж буй 

тоон дүн хоорондоо зөрүүгүй, бүрэн гүйцэд байна. 

2.5. Шат, шатны БМСангуудын нөхөх “Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт 

зүйлийн 20.... оны мэдээ”-ний маягтуудын үзүүлэлтүүд зарчмын хувьд нь ижил 

байгаа бөгөөд “аймаг, нийслэлийн” болон “улсын нэгдсэн” БМСангийн нөхөх 

маягтууд соёлын өвийн тоон дүнг нэгтгэх үзүүлэлтээр ялгаатай болно. 

2.6. Сан хөмрөгт нэмэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тоон дүнг 

гаргахдаа байгууллагын захирлын тушаалаар хувийн дугаар өгч, музейн үзмэр, эд 

өлгийн зүйлийн ерөнхий бүртгэлд (гар бичмэл, Register программ) бүртгэсэн 

үзмэр, эд өлгийн зүйлийг хамруулна.    

2.7. Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн мэдээний маягтуудыг нөхөхдөө 

“Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн ерөнхий бүртгэл Register” болон “Түүх, соёлын 

хөдлөх дурсгалт зүйлийн RCH” программд бүртгэгдсэн, эрх бүхий байгууллага, 

албан тушаалтны шийдвэрээр шилжилт хөдөлгөөнд орсон үзмэрийн бүртгэлд 

нэмэлт, өөрчлөлт орсныг хамруулна.  

2.8. Мэдээний маягт дахь түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн “Tөрөл 

зүйл”-ийн үзүүлэлт нь “Register” болон “RCH”-ийн бүртгэл дэх “Төрөл зүйл”-ийн 

ангилал болно.   

2.9. Тайлант хугацаа нь өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас дараа оны 11 

дүгээр сарын 25-ныг хүртэлх хугацаа болно.    

2.10. БД-баганы дугаар, МД-мөрийн дугаар болно.    

2.11. Соёлын өвийн үндэсний төвийн захирлын баталсан түүх, соёлын 

хөдлөх дурсгалт зүйлийн мэдээний маягтыг асуулга, агуулгыг өөрчлөхийг 

хориглоно.   

  

---о0о--- 
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ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН БМСАНГИЙН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУДЫГ НӨХӨХ 

ЗААВАР 

Маягт-2.1.1. Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн  шилжилт хөдөлгөөний 20.... оны мэдээ 

Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн  шилжилт  хөдөлгөөний 20.... оны мэдээний Маягт -2.1.1 нь 

дотроо дараах 3 хүснэгтээс бүрдэнэ. Үүнд: 

Хүснэгт 1. Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт хөдөлгөөний хураангуй тоон 
дүн. Доор тайлбарласан үзүүлэлтүүдийн дагуу нийт хөдлөх дурсгалт зүйлийг төрөл зүйлээр нь 
ангилан асуулгын дагуу тоон дүнг бичнэ .   

Хүснэгт 2. Сан хөмрөгт нэмэгдэж, Ерөнхий бүртгэлд бүртгэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээ. Доор тайлбарласан үзүүлэлтүүдийн дагуу нэмэгдсэн 
хөдлөх дурсгалт зүйлийн нэр, хувийн дугаар, үнэ, Музейн тухай хуулийн 12.2-т заасан сан хөмрөгт 
цуглуулсан хэлбэрээр нь сонгож, төрөл зүйл тус бүрийн тоон дүнг бичнэ.  

Хүснэгт 3. Сан хөмрөгөөс хасагдаж, бүртгэлийн идэвхгүй төлөвт шилжсэн түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээ. Доор тайлбарласан үзүүлэлтүүдийн дагуу 
хасагдсан хөдлөх дурсгалт зүйлийн нэр, хувийн дугаар, үнэ, хасагдсан шалтгаан бүрээр төрөл 
зүйл тус бүрийн тоон дүнг бичнэ .  

Хүснэгт 1. Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт хөдөлгөөний 
хураангуй тоон дүнгийн маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 
"Музейн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн Ерөнхий бүртгэл, 
Register"-т бүртгэлтэй 
хөдлөх дурсгалт зүйл 

“Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн Ерөнхий бүртгэл 
Register"-т (цаашид Register гэх) бүртгэгдсэн хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн “дэс”-ийн нийт тоог бичнэ.  

2 

“Register"-т бүртгэгдсэн хөдлөх дурсгалт зүйлийн “тоо 
ширхэг”-ийн нийт тоог бичнэ 
Захирлын тушаал шийдвэр гараагүй, Ерөнхий бүртгэлд 
бүртгэгдээгүй байгаа үзмэрийг тоон дүнд оруулахгүй.   

3 Нийт үнэ (төг) 
“Register"-т бүртгэгдсэн үнийн нийт дүнг бичнэ. Үнийг 
хүснэгтийн Мөрийн харгалзах асуулгад тохируулан бичнэ. 
Үнийн дүнг бичихдээ төгрөгөөр бичнэ.  

4-15 
“Register"-т бүртгэгдсэн 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
төрөл зүйл    

“Байгалийн өвийн”, “Археологийн”,“Түүхийн”, “Угсаатны 
зүйн”, “Шашин шүтлэгийн”, “Урлаг, уран сайхны” зэрэг 6-н 
төрөл зүйлээр бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс” 
болон “тоо ширхэг”-ийн тоо байна.  

Баганы баланс шалгалтыг дараах үзүүлэлтээр шалгана. Үүнд:             
Багана1=Багана(4÷6÷8÷10÷12÷14);   
Багана2=Багана (5÷7÷9÷11÷13÷15); 

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 
20... оны 11-р сарын 25-ны 
өдрийн байдлаар  

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 
захирлын тушаалын дагуу хувийн дугаар өгч, Ерөнхий 
бүртгэл, Register программд бүртгэгдсэн нийт үзмэрийн 
тоон дүнг бичнэ. 

2 
Нэмэгдсэн түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйл.  

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойшхи хугацаанд 
сан хөмрөгт нэмэгдэж бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн “дэс” болон “тоо ширхэг”ийн нийт тоон дүнг 
бичнэ.  

2.1-2.7 

2.1 хайгуул, малтлага, 
судалгааны ажлын үр дүнд 
олж авсан  
2.2 худалдаж авсан 
2.3 өв, бэлэглэлийн 
журмаар авсан 
2.4 эрх бүхий байгууллагын 
шийдвэрээр шилжүүлж 
авсан 
2.5 өөрийн хөрөнгөөр 
бүтээлгэсэн 

Музейн тухай хуулийн 12.2 дугаар зүйлд заасан 
хэлбэрээр цуглуулсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс”, 
“тоо ширхэг”-ийг тоог бичихдээ ямар төрөл зүйлийн үзмэр 
болохыг хүснэгтийн баганы төрөл зүйлийн үзүүлэлтээр 
харгалзуулан бичнэ.  

Сан хөмрөгт нэмэгдсэн үзмэрийн үнийн дүнг 3 дугаар 
баганад харгалзуулан бичнэ.  
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2.6 хандив, тусламжаар 
авсан 
2.7 хуулиар хориглоогүй 
бусад 

3 
Хасагдсан түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйл 

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойшхи хугацаанд 
эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хасаж актлагдсан, 
шилжүүлсэн, хууль бус үйлдлийн улмаас сан хөмрөгөөс 
дутсан, солигдсон нь хууль хяналтын байгууллагаар 
шийдвэрлэгдсэн зэрэг нийт үзмэрийн “дэс” болон “тоо 
ширхэг”ийн нийт тоон дүнг бичнэ. 

3.1-3.5 

3.1 Шилжүүлсэн 
3.2 Хасаж актлагдсан 
3.3 Хулгайд алдсан 
3.4 Солигдсон 
3.5 Бусад /үрэгдсэн, дутсан, 
шалтгаан тодорхойгүй/ 

Ямар шалтгаанаар сан хөмрөгөөс хасагдсан үзмэр, эд 
өлгийн зүйлийн “дэс”, “тоо ширхэг”-ийг тоог бичнэ. 
Бичихдээ ямар төрөл зүйлийн үзмэр болохыг баганы 
төрөл зүйлийн үзүүлэлтээр харгалзуулан бичнэ.  
Сан хөмрөгөөс хасагдсан үзмэрийн үнийн дүнг 3 дугаар 
баганад харгалзуулан бичнэ. 

4 
20... оны 11-р сарын 25-ны 
өдрийн байдлаар “Register"-
т бүртгэгдсэн  

Тухайн оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар  
Ерөнхий бүртгэлийн Register-т бүртгэгдсэн тоон дүнг 
гаргахдаа өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойш 
тухайн оны 11 дүгээр сарын 25-ныг хүртэлх хугацаанд сан 
хөмрөгт нэмэгдсэн үзмэрийн нийт тоон дүнг нэмж,  
хасагдсан үзмэрийн нийт  тоон дүнг хасаж тооцсон нийт 
тоон дүн байна.  
(Мөр 4 = (1÷2-3);  

5 
"Монгол Улсын Түүх, 
соёлын хөдлөх дурсгалт 
зүйлийн бүртгэл RCH"-д  
бүртгэгдсэн үзмэр, эд 
өлгийн зүйлийн нийт тоо 

“Монгол Улсын Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
бүртгэл RCH"-д бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
нийт тоон дүнг бичнэ   

5.1 
Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойш тухайн оны 11 
дүгээр сарын 25-ныг хүртэлх хугацаанд “RCH" программд 
нэмж бүртгэсэн үзмэрийн нийт тоон дүнг бичнэ.  

Хүснэгт 2. Сан хөмрөгт нэмэгдэж, Ерөнхий бүртгэлд бүртгэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтээ дэс дугаарлана. 

2 

Сан хөмрөгт нэмэгдэж, 
Ерөнхий бүртгэлд 
бүртгэгдсэн үзмэр, эд 
өлгийн зүйлийн нэр 

Тайлант хугацаанд захирлын тушаалын дагуу хувийн 
дугаар өгч, “Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн Ерөнхий 
бүртгэл, Register”-т бүртгэгдсэн үзмэр (хөдлөх дурсгалт 
зүйл)-ийн нэрийг бичнэ. 

3 Хувийн дугаар 
Захирлын тушаалаар тухайн үзмэрт өгсөн хувийн дугаар 
байна.  

4-5 Үнэ (төг) 

Сангийн сайдын 2013 оны 140 тоот тушаалаар 

батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгал, үзмэр, эд өлгийн 

шинэчилсэн дансны үнэ тогтоох журам”-ын дагуу үнэ 

тогтоосон  “Регистр”-ийн үнэлгээний талбарт бичигдсэн 

“нэг бүрийн” болон “бүгд” үнийн дүнг бичнэ.      

6-19 

Музейн тухай хуулийн 12.2 
дугаар зүйлд заасан 
хэлбэрээр цуглуулж музейн 
сан хөмрөгт нэмэгдсэн  
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
тоон дүнгийн багана. 

Музейн тухай хуулийн 12.2 дугаар зүйлд заасан 
хэлбэрээр цуглуулсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс”, 
“тоо ширхэг”-ийг тоог бичихдээ ямар төрөл зүйлийн үзмэр 
болохыг хүснэгтийн баганы төрөл зүйлийн үзүүлэлтээр 
харгалзуулан бичнэ.  
Сан хөмрөгт нэмэгдсэн үзмэрийн үнийн дүнг “багана 3”-т 

харгалзуулан бичнэ. 

20-31 

Сан хөмрөгт нэмэгдсэн 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
төрөл зүйлийн тоон дүнгийн 
багана.  

“Байгалийн өвийн”, “Археологийн”,“Түүхийн”, “Угсаатны 

зүйн”, “Шашин шүтлэгийн”, “Урлаг, уран сайхны” зэрэг 6-н 

төрөл зүйлээр бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс” 

болон “тоо ширхэг”-ийн тоог бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж бүх тоон дүнгийн нийт 
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дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн Хүснэгт 1-ийн 
“Нэмэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл”-ийн тоон 
дүн болно.  

Хүснэгт 3. Сан хөмрөгөөс хасагдаж, бүртгэлийн идэвхгүй төлөвт шилжсэн түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтээ дэс дугаарлана.  

2 

Сан хөмрөгөөс хасагдаж, 
бүртгэлийн идэвхгүй төлөвт 
шилжсэн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн нэр 

Тайлант хугацаанд эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр 
музейн сан хөмрөгөөс хасагдаж,  “Музейн үзмэр, эд 
өлгийн зүйлийн Ерөнхий бүртгэл, Register” бүртгэлийн 
идэвхгүй төлөвт шилжсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн тоон 
дүнг бичнэ.  

3 Хувийн дугаар 
Захирлын тушаалаар тухайн үзмэрт өгсөн хувийн дугаар 
байна.  

4-5 Үнэ (төг) 

Сангийн сайдын 2013 оны 140 тоот тушаалаар 
батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгал, үзмэр, эд өлгийн 
шинэчилсэн дансны үнэ тогтоох журам”-ын дагуу үнэ 
тогтоосон  “Регистр”-ийн үнэлгээний талбарт бичигдсэн 
“нэг бүрийн” болон “бүгд” үнийн дүнг бичнэ.    

6-15 
Сан хөмрөгөөс хасагдсан 
шалтгаан  

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойшхи хугацаанд 
эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хасаж актлагдсан, 
шилжүүлсэн, хууль бус үйлдлийн улмаас сан хөмрөгөөс 
дутсан, солигдсон нь хууль хяналтын байгууллагаар 
шийдвэрлэгдсэн зэрэг нийт үзмэрийн “дэс” болон “тоо 
ширхэг”ийн тоон дүнг бичнэ. 

16-27 
Сан хөмрөгөөс хасагдсан 
үзмэрийн төөрөл зүйлийн 
үзүүлэлт  

“Байгалийн өвийн”, “Археологийн”,“Түүхийн”, “Угсаатны 
зүйн”, “Шашин шүтлэгийн”, “Урлаг, уран сайхны” зэрэг 6-н 
төрөл зүйлээр бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс” 
болон “тоо ширхэг”-ийн тоог бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  

Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн Хүснэгт 1-ийн 
“Хасагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл”-ийн тоон 
дүн болно.  

 
Маягт-2.1.2. Үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээ. 

Үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээний маягт-2.1.2 нь 

дотроо дараах 4 хүснэгтээс бүрдэнэ. Үүнд: 

Хүснэгт 1. Үзэсгэлэнд оролцсон үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хураангуй тоон дүн. Дотоод болон 
гадаадын үзэсгэлэнд оролцсон тухай дэлгэрэнгүй мэдээ (хүснэгт3, 4)-ний тоон дүнг түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйлийг төрөл зүйлийн үзүүлэлтээр нь ангилан тоон дүнг бичнэ. 

Хүснэгт  2. Үзэсгэлэнд оролцсон үзмэр, эд өлгийн зүйлийн  даатгалын үнийн дүн. Дотоод 
болон гадаадад зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнд оролцсон хөдлөх дурсгалт зүйлийг даатгалын 
мөнгөн дүнг “хэмжих нэгж” тус бүрээр, даатгалын “нэг бүрийн” болон “нийт” үнийн дүнг бичнэ.  

Хүснэгт 3. Дотоодын үзэсгэлэнд оролцсон үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээ. 
Тайлант  хугацаанд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр дотоодод үзэсгэлэнд 
оролцсон үзмэр (хөдлөх дурсгалт зүйл)-ийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийн маягт юм.  

Хүснэгт 4. Гадаадын үзэсгэлэнд оролцсон үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээ. 
Тайлант хугацаанд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр гадаадын улс орнуудад 
үзэсгэлэнд оролцсон үзмэр (хөдлөх дурсгалт зүйл)-ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн маягт юм. .  

Доорх хэсэгт дотоод, гадаад үзэсгэлэнгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн 3, 4 дүгээр хүснэгтүүдийг 
нөхөхийг  тайлбарласан.   

Хүснэгт 3. Дотоодын үзэсгэлэнд оролцсон үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй 
мэдээний маягтыг нөхөх заавар 
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Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтээ дэс дугаарлана.  

2 
Үзэсгэлэн зохион 
байгуулагдсан газар 

Үзэсгэлэн зохион байгуулагдсан газрын нэрийг бүрэн 
гүйцэд, тодорхой бичнэ.  

3 Үзэсгэлэнгийн нэр  
Зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнгийн нэрийг тодорхой, 
бүрэн гүйцэд бичнэ.  

4 
Үзэсгэлэн зохион 
байгуулагдсан хугацаа 

Зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнгийн эхэлсэн, дууссан он, 
сар, өдрийг бүрэн гүйцэд бичнэ.   

5 
Үзэсгэлэнд оролцсон 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
нэр 

Тухайн үзэсгэлэнд оролцсон үзмэрийн нэрийг бичнэ.  

6 Хувийн дугаар Үзмэрийн хувийн дугаарыг бичнэ.  

7-18 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд  

Үзэсгэлэнд оролцсон үзмэрийн төрөл зүйлийн “дэс” ба “тоо 
ширхэг”-ийн дүнг бичнэ.  

19-20 Даатгалын үнэ  
Үзэсгэлэнд оролцсон үзмэрийн даатгалын “нэг бүрийн” 
болон “нийт” үнийг бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  

Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн нь үзэсгэлэнд оролцсон 
болон үзэсгэлэнгийн даатгалын үнийн хураангуй (хүснэгт 
1,2-ийн) тоон дүн болно.  

Хүснэгт 4. Гадаадын үзэсгэлэнд оролцсон үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
дэлгэрэнгүй мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтээ дэс дугаарлана. 

2 
Үзэсгэлэн зохион 
байгуулагдсан газар 

Үзэсгэлэн зохион байгуулагдсан гадаадын улс орон, хотын 
нэрийг бүрэн гүйцэд, тодорхой бичнэ.  

3 Үзэсгэлэнгийн нэр  
Зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнгийн нэрийг тодорхой, 
бүрэн гүйцэд бичнэ.  

4 
Үзэсгэлэн зохион 
байгуулагдсан хугацаа 

Зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнгийн эхэлсэн, дууссан он, 

сар, өдрийг бүрэн гүйцэд бичнэ.   

5 
Үзэсгэлэнд оролцсон 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
нэр 

Тухайн үзэсгэлэнд оролцсон үзмэрийн нэрийг бичнэ.  

6 Хувийн дугаар Үзмэрийн хувийн дугаарыг бичнэ.  

7-18 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд  

Үзэсгэлэнд оролцсон үзмэрийн төрөл зүйлийн “дэс” ба “тоо 

ширхэг”-ийн дүнг бичнэ.  

18-21 Даатгалын үнэ  

Гадаад улсад үзэсгэлэнд оролцсон үзмэрийн даатгалын  

үнийн “нэг бүрийн” болон “нийт” үнийг бичих ба “хэмжих 

нэгж”-д гадаад валютын нэрийг бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  

Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн нь үзэсгэлэнд оролцсон 
болон үзэсгэлэнгийн даатгалын үнийн хураангуй (хүснэгт 
1,2-ийн) тоон дүн болно. 

 

Маягт-2.1.3. Сэргээн засварлагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 ... оны мэдээ 

Сэргээн засварлагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 ... оны мэдээний маягт-2.1.3 нь 

дотроо 2 хүснэгттэй. Үүнд: 

Хүснэгт 1. Сэргээн засварлагдсан тухай хураангуй тоон дүн. Сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд 

өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээ (хүснэгт 2)-ний нийт “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг төрөл 
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зүйлийн үзүүлэлт тус бүрээр бичиж, нийт сэргээн засварлагдсан хөдлөх дурсгалт зүйлийн тоон 

дүнг гаргана.    

Хүснэгт  2. Сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээ. Тайлант 

хугацаанд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр сэргээн засварлагдсан нийт, 

үзмэр, эд өлгийн зүйлийг хамруулна. Доорх хэсэгт сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд өлгийн 

зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээний 2 дугаар хүснэгтийг нөхөхийг тайлбарласан.   

Хүснэгт 2. Сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй 

мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтээ дэс дугаарлана.  

2 
Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
нэр 

Тайлант хугацаанд сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн нэрийг бүрэн бичнэ.  

3 Хувийн дугаар  Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хувийн дугаарыг бичнэ. 

4-15 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

Сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл 
зүйлийн “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  

Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн сэргээн засварлагдсан 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хураангуй (хүснэгт 1-ийн) тоон 
мэдээ болно.  

 

Маягт-2.1.4. Хуулбар болон Мерчандайз хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 

... оны мэдээ  

Хуулбар болон мерчандайз хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 ... оны мэдээ 
маягт-2.1.4 нь дотроо 3 хүснэгтэй. Үүнд:  

Хүснэгт 1. Хуулбар болон Мерчандайз хийгдсэн тухай хураангуй тоон дүн. Тайлант хугацаанд 
эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр хуулбар болон мерчандайз хийгдсэн нийт 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн тоон дүнг төрөл зүйлийн ангиллаар бичнэ.  

Хүснэгт 2. Хуулбар хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээ,  

Хүснэгт 3. Мерчандайз хийгдсэн үзмэр эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнггүй мэдээ-ний хүснэгт 
болно. Доорх хэсэгт хуулбар болон мерчандайз хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй 
мэдээний 2, 3  дугаар хүснэгтүүдийг нөхөхийг тайлбарласан. 

Хүснэгт 2. Хуулбар хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй 
мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтээ дэс дугаарлана.  

2 
Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
нэр 

Тайлант хугацаанд хуулбар хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн нэрийг бүрэн бичнэ.  

3 Хувийн дугаар  Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хувийн дугаарыг бичнэ. 

4-15 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

Хуулбар хийдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл зүйлийн 
“дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  

Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн хуулбар хийгдсэн үзмэр, 
эд өлгийн зүйлийн хураангуй тоон мэдээ болно.  

Хүснэгт 3. Мерчандайз хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй 
мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтээ дэс дугаарлана.  

2 Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн Тайлант хугацаанд мерчандайз хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн 
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нэр зүйлийн нэрийг бүрэн бичнэ.  

3 Хувийн дугаар  Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хувийн дугаарыг бичнэ. 

4-15 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

Мерчандайз хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл 
зүйлийн “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  

Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн мерчандайз хийгдсэн 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хураангуй тоон мэдээ болно.  

 

Маягт-2.1.5. Ном зохиолд хэвлэн нийтлэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... 

оны мэдээ 

Ном зохиолд хэвлэн нийтлэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээний 
маягт-2.1.5 нь дотроо 2 хүснэгттэй. Үүнд:  

Хүснэгт 1.  Хэвлэн нийтлэгдсэн тухай хураангуй тоон дүн. Гадаад, дотоодын эрдэмтэн 
судлаачдын судалгааны бүтээлд хамрагдсан нийт үзмэр, эд өлгийн зүйл (хөдлөх дурсгалт зүйл)-
ийн “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг хамаарах төрөл зүйлийн ангиллаар бичнэ. 

Хүснэгт 2. Ном зохиол бүтээлд хэвлэн нийтлэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн дэлгэрэнгүй 
мэдээ-ний хүснэгт тус тус байна. Доорх хэсэгт хэвлэн нийтлэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
дэлгэрэнгүй мэдээний 2 дугаар хүснэгтийг нөхөхийг тайлбарласан. 

Хүснэгт 2. Ном зохиол бүтээлд хэвлэн нийтлэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн  
дэлгэрэнгүй мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 д/д Хүснэгтийг дэс дугаарлана. 

2 
Зохиогчийн овгийн үсэг, 
нэр  

Зохиогчийн овгийн үсэг, нэрийг бүрэн бичнэ. 

3 
Хэвлэн нийтлэгдсэн ном 
зохиолын нэр 

Хэвлэн нийтлэгдсэн ном зохиолын нэрийг бүрэн гүйцэд  
бичнэ.  

4 Хэвлэсэн газар, он Хэвлэсэн газар, оныг ном зүйн дагуу бичнэ. 

5 
Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
нэр 

Ном зохиолд хэвлэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн нэрийг 
бүрэн бичнэ.  

6 Хувийн дугаар Үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хувийн дугаарыг бичнэ. 

7-18 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

Хэвлэн нийтлэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл 
зүйлийн “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 Нийт  

Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн 
нийт дүнг бичнэ.  
Нийт мөрөнд бичигдсэн тоон дүн хэвлэн нийтлэгдсэн 
үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хураангуй (хүснэгт 1-ийн) тоон 
мэдээ болно.  

 

      

---о0о--- 
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ДӨРӨВ. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БМСАНГИЙН МЭДЭЭНИЙ 

МАЯГТЫГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 Аймаг, нийслэлийн БМСангийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн оны 

мэдээний маягт нь байгууллагын БМСангийн нөхөх “маягт-2.1.1. Түүх, соёлын 

хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт хөдөлгөөний 20.... оны мэдээ”, “маягт-2.1.2. 

Үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээ”, 

“маягт-2.1.3. Сэргээн засварлагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... 

оны мэдээ”, “маягт-2.1.4. Хуулбар болон мерчандайз хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх 

дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээ”, “маягт-2.1.5. Хэвлэн нийтлэгдсэн түүх, соёлын 

хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээ” зэрэг эдгээр 5 маягт тус бүрийн 

хураангуй тоон дүнгүүдийн нэгтгэл юм.   

 Аймаг, нийслэлийн БМСангийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн оны 

мэдээний маягт-2.2 нь агуулгын хувьд байгууллагын БМСангийн мэдээний 

маягтуудтай адил болно.   

Маягт-2.2.1 Аймаг, нийслэлийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт 

хөдөлгөөний 20... оны мэдээ 

Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт хөдөлгөөний нэгдсэн тоон дүн 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 
"Музейн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн Ерөнхий бүртгэл, 
Register"-т бүртгэлтэй 
хөдлөх дурсгалт зүйл 

“Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн Ерөнхий бүртгэл 
Register"-т (цаашид Register гэх) бүртгэгдсэн хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн “дэс”-ийн нийт тоог бичнэ.  

2 

“Register"-т бүртгэгдсэн хөдлөх дурсгалт зүйлийн “тоо 
ширхэг”-ийн нийт тоог бичнэ 
Захирлын тушаал шийдвэр гараагүй, Ерөнхий бүртгэлд 
бүртгэгдээгүй байгаа үзмэрийг тоон дүнд оруулахгүй.   

3 Нийт үнэ (төг) 

“Register"-т бүртгэгдсэн үнийн нийт дүнг бичнэ. Үнийг 
хүснэгтийн Мөрийн харгалзах асуулгад тохируулан бичнэ. 
Үнийн дүнг бичихдээ Excel дээр үнэ бичдэг цэг, таслал, 
тэмдэгтийн зарчмыг баримтлан бичнэ.  

4- 
Байгууллага,  сумд цагаан 
толгойн үсгийн дарааллаар 

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, сум, дүүргийг цагаан толгойн 
үсгийн дарааллаар бичих ба мөрийн дугаар дахь 
асуулгын дагуу хадгалагдаж буй түүх, соёлын хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн “дэс”, “тоо ширхэг”, “үнэ”-ийн дүнг тус 
тус бичнэ. 

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 
20... оны 11-р сарын 20-ны 
өдрийн байдлаар  

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 
захирлын тушаалын дагуу хувийн дугаар өгч, Ерөнхий 
бүртгэл, Register программд бүртгэгдсэн нийт үзмэрийн 
тоон дүнг бичнэ. 

2 
Нэмэгдсэн түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйл.  

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойшхи хугацаанд 
сан хөмрөгт нэмэгдэж бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн “дэс” болон “тоо ширхэг”ийн нийт тоон дүнг 
бичнэ.  

2.1-2.7 

2.1 хайгуул, малтлага, 
судалгааны ажлын үр дүнд 
олж авсан  
2.2 худалдаж авсан 
2.3 өв, бэлэглэлийн 
журмаар авсан 
2.4 эрх бүхий байгууллагын 
шийдвэрээр шилжүүлж 
авсан 
2.5 өөрийн хөрөнгөөр 

Музейн тухай хуулийн 12.2 дугаар зүйлд заасан 
хэлбэрээр цуглуулсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс”, 
“тоо ширхэг”-ийг тоог бичихдээ ямар төрөл зүйлийн үзмэр 
болохыг хүснэгтийн баганы төрөл зүйлийн үзүүлэлтээр 
харгалзуулан бичнэ.  

Сан хөмрөгт цуглуулсан хэлбэр бүрээр төрөл зүйлийн 
ангиллыг тус тусад бичнэ.   
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бүтээлгэсэн 
2.6 хандив, тусламжаар 
авсан 
2.7 хуулиар хориглоогүй 
бусад 

3 
Хасагдсан түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйл 

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойшхи хугацаанд 
эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хасаж актлагдсан, 
шилжүүлсэн, хууль бус үйлдлийн улмаас сан хөмрөгөөс 
дутсан, солигдсон нь хууль хяналтын байгууллагаар 
шийдвэрлэгдсэн зэрэг нийт үзмэрийн “дэс” болон “тоо 
ширхэг”ийн нийт тоон дүнг бичнэ. 

3.1-3.5 

3.1 Шилжүүлсэн 
3.2 Хасаж актлагдсан 
3.3 Хулгайд алдсан 
3.4 Солигдсон 
3.5 Бусад /үрэгдсэн, дутсан, 
шалтгаан тодорхойгүй/ 

Сан хөмрөгөөс хасагдсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийг 
хасагдсан шалтгаан нэг бүрээр “дэс”, “тоо ширхэг”-ийг 
бичихдээ төрөл зүйлийн ангиллаар  тус тусад нь нэг 
бүрчлэн бичнэ.  

4 
20... оны 11-р сарын 20-ны 
өдрийн байдлаар “Register"-
т бүртгэгдсэн  

Тухайн оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар  
Ерөнхий бүртгэлийн Register-т бүртгэгдсэн тоон дүнг 
гаргахдаа өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойш 
тухайн оны 11 дүгээр сарын 25-ныг хүртэлх хугацаанд сан 
хөмрөгт нэмэгдсэн үзмэрийн нийт тоон дүнг нэмж,  
хасагдсан үзмэрийн нийт  тоон дүнг хасаж тооцсон нийт 
тоон дүнг бичнэ.   
(Мөр 4 = (1÷2-3);  

5 
"Монгол Улсын Түүх, 
соёлын хөдлөх дурсгалт 
зүйлийн бүртгэл RCH"-д  
бүртгэгдсэн үзмэр, эд 
өлгийн зүйлийн нийт тоо 

“Монгол Улсын Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
бүртгэл RCH"-д бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
нийт тоон дүнг бичнэ   

5.1 
Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойш тухайн оны 11 
дүгээр сарын 25-ныг хүртэлх хугацаанд “RCH" программд 
нэмж бүртгэсэн үзмэрийн нийт тоон дүнг бичнэ.  

 
Маягт-2.2.2 Үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20.... оны мэдээ 

Хүснэгт 1. Үзэсгэлэнд оролцсон нэгдсэн тоон дүнгийн маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт  

Тайлант хугацаанд дотоод болон гадаадад үзэсгэлэнд 
оролцсон нийт үзмэр, эд өлгийн тоон “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн 
тоон дүнг бичнэ. 
Баланс шалгалтыг дараах үзүүлэлтээр шалгана. Үүнд:   
Багана1=Багана (3÷29);  
Багана2=Багана (4÷30);  
Дотоодын үзэсгэлэн Багана3=(5÷15), Багана4=(6÷16);   
Гадаад үзэсгэлэн Багана17=(19÷29),  Багана4=(20÷30);   

3-16 

Дотоодын үзэсгэлэнд 
оролцсон хөдлөх дурсгалт 
зүйлийн тоон дүн, төрөл 
зүйлийн үзүүлэлт 

Дотоодын үзэсгэлэнд оролцсон хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
нийт тоон дүн болон дурсгалт зүйлийн төрөл зүйлийн 
үзүүлэлт тус бүрээр “дэс” болон “тоо ширхэг”-ийн дүнг 
бичнэ. 

16-30 

Гадаадад үзэсгэлэнд 
оролцсон хөдлөх дурсгалт 
зүйлийн тоон дүн, төрөл 
зүйлийн үзүүлэлт 

Гадаадад үзэсгэлэнд оролцсон хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
нийт тоон дүн болон дурсгалт зүйлийн төрөл зүйлийн 
үзүүлэлт тус бүрээр “дэс” болон “тоо ширхэг”-ийн дүнг 
бичнэ. 

31-33 Даатгалын үнэ 
Дотоодын үзэсгэлэн, гадаадад үзэсгэлэнд оролцсон хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн даатгалын мөнгөн дүнг “хэмжих нэгж” тус 
бүрээр бичнэ. 

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 

Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг дэх  байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн 
үзэсгэлэнд оролцсон 

Байгууллага, аж ахуй нэгж, сум, дүүргийг цагаан толгойн 
үсгийн дарааллаар бичих ба баганы асуулгын дагуу 
хадгалагдаж буй түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
тоон дүнг “дэс”, “тоо ширхэг”-ээр бичнэ. 
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хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
тоон дүн   

 Нийт  
Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 

дүнг бичнэ.  

 
Маягт-2.2.3. Сэргээн засварлагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 ... оны мэдээ 

Хүснэгт 1. Сэргээн засварлагдсан нэгдсэн тоон дүнгийн маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт 
Нийт сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс” 
болон “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.   

3-14 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

Сэргээн засварлагдсан үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл 
зүйл үзүүлэлтээр нь задалж “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг 
бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 

Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг дэх байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн сэргээн 
засварлуулсан түүх, 
соёлын хөдлөх дурсгалт 
зүйлийн тоон дүн   

Байгууллага, аж ахуй нэгж, сум, дүүргийг цагаан толгойн 
үсгийн дарааллаар бичнэ.  

 Нийт  
Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  

 
Маягт-2.2.4. Хуулбар болон Мерчандайз хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 

... оны мэдээ 

Хүснэгт 1. Хуулбар хийгдсэн нэгдсэн тоон дүнгийн маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт 
Нийт хуулбар хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс” 
болон “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.   

3-14 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

Хуулбар хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл зүйл 
үзүүлэлтээр нь задалж “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг 
бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 

Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг дэх байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн хуулбар 
хийлгэсэн түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
тоон дүн   

Байгууллага, аж ахуй нэгж, сум, дүүргийг цагаан толгойн 
үсгийн дарааллаар бичнэ.  

 Нийт  
Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  

Хүснэгт 2. Мерчандайз хийгдсэн нэгдсэн тоон дүнгийн маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт 
Нийт мерчандайз хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс” 
болон “тоо ширхэг”-ийн нийт тоон дүнг бичнэ.   

3-14 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

мерчандайз хийгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл зүйл 
үзүүлэлтээр нь задалж “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг 
бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 
Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг дэх байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн 

Байгууллага, аж ахуй нэгж, сум, дүүргийг цагаан толгойн 
үсгийн дарааллаар бичнэ.  
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мерчандайз хийгдсэн 
түүх, соёлын хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн тоон 
дүн   

 Нийт  
Баганын үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон дүнгийн нийт 
дүнг бичнэ.  

 
Маягт-2.2.5. Ном зохиолд хэвлэн нийтлэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... 

оны мэдээ 

Хүснэгт 1. Хэвлэн нийтлэгдсэн нэгдсэн тоон дүнгийн маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт 
Нийт хэвлэн нийтлэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс” 
болон “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.   

3-14 
Төрөл зүйлийн 
үзүүлэлтүүд 

Хэвлэн нийтлэгдсэн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн төрөл зүйл 
үзүүлэлтээр нь задалж “дэс” ба “тоо ширхэг”-ийн дүнг 
бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

 

Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг дэх байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн хэвлэн 
нийтлэгдсэн түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
тоон дүн   

Байгууллага, аж ахуй нэгж, сум, дүүргийг цагаан толгойн 
үсгийн дарааллаар бичнэ.  

 Нийт  
Багана тус бүрийн үзүүлэлтүүдэд бичигдэж буй бүх тоон 
дүнгийн нийт дүнг бичнэ.  

 

 

---о0о--- 
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ТАВ. УЛСЫН НЭГДСЭН БМСАНГИЙН МЭДЭЭНИЙ 

МАЯГТЫГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 Улс, аймгийн музей болон аймаг, нийслэлийн БМСангуудаас ирүүлсэн түүх, 

соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн оны мэдээний тоон дүнг нэгтгэх ажлыг зохион 

байгуулна.  

Маягт-2.3.1 Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт хөдөлгөөний 20... оны мэдээ    

Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн шилжилт хөдөлгөөний нэгдсэн тоон дүнгийн 
маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 
“Музейн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн Ерөнхий бүртгэл, 
Register”-т бүртгэлтэй 
хөдлөх дурсгалт зүйл 

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 
“Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн Ерөнхий бүртгэл 
Register”-т (цаашид Register гэх) бүртгэгдсэн хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн “дэс”-ийн нийт тоог бичнэ.  

2 
“Register”-т бүртгэгдсэн хөдлөх дурсгалт зүйлийн “тоо 
ширхэг”-ийн нийт тоог бичнэ 

3 Нийт үнэ (төг) 
Байгууллага тус бүрээр “Register”-т бүртгэгдсэн үнийн 
нийт дүнг бичнэ. Үнийг хүснэгтийн Мөрийн харгалзах 
асуулгад тохируулан бичнэ. Үнийн дүнг төгрөгөөр бичнэ.  

4-103 
Нэмэгдсэн түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйл.  

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойшхи хугацаанд 
сан хөмрөгт нэмэгдэж бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн “дэс” болон “тоо ширхэг”-ийг төрөл зүйлийн 
үзүүлэлт тус бүрээр бичнэ.  

104-175 
Хасагдсан түүх, соёлын 
дурсгалт зүйл 

Өмнөх оны 11 дүгээр сарын 25-наас хойшхи хугацаанд 
сан хөмрөгөөс хасагдаж бүртгэгдсэн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн “дэс” болон “тоо ширхэг”-ийг төрөл зүйлийн 
үзүүлэлт тус бүрээр бичнэ.  

176-178 

“Музейн үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн Ерөнхий бүртгэл, 
Register”-т бүртгэлтэй 
хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
нийт тоон дүн, нийт үнэ (төг) 
/2021.11.20-ны байдлаар/ 

Тайлант хугацаа буюу жишээ нь 2021.11.25-ны өдрийн 
байдлаарх “Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн Ерөнхий 
бүртгэл, Register”-т бүртгэлтэй хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
“дэс”-ийн нийт тоог бичнэ. Нийт тоон дүнг, Register –т 
бүртгэгдсэн нийт үнийн дүнг бичнэ. 

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 Бүгд   Баганын асуулгын дагуух бүгд дүнг бичнэ.  

 

Төрийн өмчийн музей, их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн 
зэрэг  

Баганын асуулгын дагуу байгууллага тус бүрээр бичнэ.  
 Орон нутгийн өмчийн музей  

 
Сумын ОНСТанхим                       
/аймаг, сумд цагаан толгойн 
нэрсийн дарааллаар/ 

 Шашны байгууллага 

 Хувийн музей  

 

Маягт-2.3.2.1  Дотоодын үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... 

оны мэдээ    

Хүснэгт1. Дотоодын үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны 

мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт  
Дотоодын үзэсгэлэнд оролцсон нийт үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.  

3-14 Төрөл зүйлийн үзүүлэлтүүд  Дотоодын үзэсгэлэнд оролцсон нийт үзмэр, эд өлгийн 
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зүйлийн хамаарах төрөл зүйлийн  “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн 
тоон дүнг бичнэ.  

15-16 Даатгалын үнэ 
Үзэсгэлэнгийн даатгалын үнийн “нэг бүрийн” болон “нийт” 
үнийн дүнг төгрөгөөр бичнэ. 

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 Бүгд   Баганын асуулгын дагуух бүгд дүнг бичнэ.  

 

Төрийн өмчийн музей, их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн 
зэрэг  

Баганын асуулгын дагуу байгууллага тус бүрээр бичнэ.  
 Орон нутгийн өмчийн музей  

 
Сумын ОНСТанхим                       
/аймаг, сумд цагаан толгойн 
нэрсийн дарааллаар/ 

 Шашны байгууллага 

 Хувийн музей  

 
Маягт-2.3.2.2 Гадаадад үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны 

мэдээ    

Хүснэгт1. Гадаадад үзэсгэлэнд оролцсон түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны 

мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт  
Гадаадад үзэсгэлэнд оролцсон нийт үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.  

3-14 Төрөл зүйлийн үзүүлэлтүүд  
Гадаадад үзэсгэлэнд оролцсон нийт үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн хамаарах төрөл зүйлийн  “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн 
тоон дүнг бичнэ.  

15-17 Даатгалын үнэ 
Үзэсгэлэнгийн даатгалын үнийн “нэг бүрийн” болон “нийт” 
үнийн дүнг хэмжих нэгж/тухайн улсын валют/-ийг бичнэ. 

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 Бүгд   Баганын асуулгын дагуух бүгд дүнг бичнэ.  

 

Төрийн өмчийн музей, их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн 
зэрэг  

Баганын асуулгын дагуу байгууллага тус бүрээр бичнэ.  
 Орон нутгийн өмчийн музей  

 
Сумын ОНСТанхим                       
/аймаг, сумд цагаан толгойн 
нэрсийн дарааллаар/ 

 Шашны байгууллага 

 Хувийн музей  

 
Маягт-2.3.4 Сэргээн засварлагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны мэдээ   

Хүснэгт1. Сэргээн засварлагдсан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны мэдээний 

маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт  
Сэргээн засварлагдсан нийт үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
“дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.  

3-14 Төрөл зүйлийн үзүүлэлтүүд  
Сэргээн засварлагдсан нийт үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
хамаарах төрөл зүйлийн  “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг 
бичнэ.  

Мөрөөр 
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МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 Бүгд   Баганын асуулгын дагуух бүгд дүнг бичнэ.  

 

Төрийн өмчийн музей, их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн 
зэрэг  

Баганын асуулгын дагуу байгууллага тус бүрээр бичнэ.  
 Орон нутгийн өмчийн музей  

 
Сумын ОНСТанхим                       
/аймаг, сумд цагаан толгойн 
нэрсийн дарааллаар/ 

 Шашны байгууллага 

 Хувийн музей  

 
Маягт-2.3.5 Хуулбар хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны мэдээ   

Хүснэгт1. Хуулбар хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны мэдээний 

маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт  
Хуулбар хийгдсэн нийт үзмэр, эд өлгийн зүйлийн “дэс”, 
“тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.  

3-14 Төрөл зүйлийн үзүүлэлтүүд  
Хуулбар хийгдсэн нийт үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
хамаарах төрөл зүйлийн  “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг 
бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 Бүгд   Баганын асуулгын дагуух бүгд дүнг бичнэ.  

 
Төрийн өмчийн музей, их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн г.м 

Баганын асуулгын дагуу байгууллага тус бүрээр бичнэ.  

 Орон нутгийн өмчийн музей  

 
Сумын ОНСТанхим                       
/аймаг, сумд цагаан толгойн 
нэрсийн дарааллаар/ 

 Шашны байгууллага 

 Хувийн музей  

 
Маягт-2.3.6 Мерчандайз хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны мэдээ   

Хүснэгт1. Мерчандайз хийгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20... оны мэдээний 

маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт  
Мерчандайз хийгдсэн нийт үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
“дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.  

3-14 Төрөл зүйлийн үзүүлэлтүүд  
Мерчандайз хийгдсэн нийт үзмэр, эд өлгийн зүйлийн 
хамаарах төрөл зүйлийн  “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг 
бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 Бүгд   Баганын асуулгын дагуух бүгд дүнг бичнэ.  

 

Төрийн өмчийн музей, их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн 
зэрэг  Баганын асуулгын дагуу байгууллага тус бүрээр бичнэ.  

 Орон нутгийн өмчийн музей  

 
Сумын ОНСТанхим                       
/аймаг, сумд цагаан толгойн 
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нэрсийн дарааллаар/ 

 Шашны байгууллага 

 Хувийн музей  

 
Маягт-2.3.7 Ном зохиолд хэвлэн нийтлэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 ... 

оны мэдээ    

Хүснэгт1. Ном зохиолд хэвлэн нийтлэгдсэн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 20 ... 

оны мэдээний маягтыг нөхөх заавар 

Баганаар 

БД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1-2 Нийт  
Ном зохиолд хэвлэн нийтлэгдсэн нийт үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн тоон дүнг бичнэ.  

3-14 Төрөл зүйлийн үзүүлэлтүүд  
Ном зохиолд хэвлэн нийтлэгдсэн нийт үзмэр, эд өлгийн 
зүйлийн хамаарах төрөл зүйлийн  “дэс”, “тоо ширхэг”-ийн 
тоон дүнг бичнэ.  

Мөрөөр 

МД Үзүүлэлт Үзүүлэлтийн тодорхойлолт 

1 Бүгд   Баганын асуулгын дагуух бүгд дүнг бичнэ.  

 

Төрийн өмчийн музей, их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн 
зэрэг  

Баганын асуулгын дагуу байгууллага тус бүрээр бичнэ.  
 Орон нутгийн өмчийн музей  

 
Сумын ОНСТанхим                       
/аймаг, сумд цагаан толгойн 
нэрсийн дарааллаар/ 

 Шашны байгууллага 

 Хувийн музей  

 

---о0о--- 


