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_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: ______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГИЙН БҮРТГЭЛ,
ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл
Удирдамж
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт
Дугаар
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Мэргэжлийн төрөл чиглэл
Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагын талаарх мэдээлэл
Нэр:
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
o Түүхийн шинжлэх ухааны
o Уран сайхны
o Байгалийн шинжлэх ухааны
Регистрийн No
o Утга зохиолын
Харъяа байгууллагатай эсэх...........
o Шинжлэх ухаан, технологийн
Нэр:
o Цогцолбор
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Хяналтын объект
Албан тушаал
Овог, нэр
Утас, и-мэйл
Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Үйл ажиллагааны хүрээ

Утас, и-мэйл

Харьяалал
Үзмэр
Харуул хамгаалалтын төрөл
o Улсын
Нийт үзмэрийн тоо: ...............
o Орон нутгийн
1 Үндсэн сан хөмрөгийн .....
o Тусгай хамгаалалттай
o Олон нийтийн
o Яам, тусгай газрын
Үүнээс: Хосгүй үнэт........
o Гэрээт харуултай
o Судалгааны
o Их дээд сургуулийн
Үнэт ....................
o Харуултай
o Сургалтын
o Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн
Ердийн ...............
o Жижүүртэй
o Хувийн хэвшлийн
2 Туслах сан хөмрөгийн .....
__________________________
o Бусад
Хүний нөөц: Нийт ажилтны тоо-......................
Тухайн музейн төрөл чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй ажилтны тоо ......
o Тухайн музейн төрөл чиглэлээр магистрын зэрэгтэй ажилтны тоо ........
o Тухайн музейн төрөл чиглэлээр докторын зэрэгтэй ажилтны тоо........
o Музейн мэргэжлийн ажилтны тоо ......
o Үзмэр арчлан хамгаалах ажилтны тоо.....
o Сэргээн засварлагчийн тоо.....
Үйлчилгээний ажилчдын тоо ..........
o Харуул хамгаалалтын ажилтны тоо.....
Музейн барилга байгууламж
Нийт өрөө
Эдэлбэр газрын талбайн хэмжээ
o Зориулалтын
o Үзүүллэгийн танхимын өрөө...............
o Зориулалтын бус
o Сан хөмрөгийн өрөө...............
o Үзмэр сэргээн засварлах лаборатор...............
Кадастрын зурагт оруулсан огноо
o Үзмэр арчлан засварлах өрөө...............
o Албан ажлын өрөө...............
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар соёлын хяналтын
чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Хяналт
шалгалт

0

47

0

0

30

0

10

0

1

0

2

0

1

0

3

0

62

Музейн аюулгүй байдлын үзлэгийг жилд 2
удаа явуулж холбогдох арга хэмжээг авдаг

0

3

Музейн барилга, цахилгааны сүлжээний
бүрэн бүтэн байдалд 2 жил дутамд
мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэж,
дүгнэлт гаргуулсан

0

2

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Хэсэг Музейн барилга, орчин
1
2
3

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 7.1.1

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 7.1.2

MNS: 5634-2006. МУ-ын
4
стандартын 7.1.1

Хадгалалт хамгаалалтын шаардлага
хангасан сан хөмрөгийн өрөөтэй
Үзүүллэгийн танхим нь нийтэд үйлчлэх
шаардлага хангасан
Түүх, соѐлын дурсгалт барилгад байрлаж
байгаа музей нь барилга эзэмших, хамгаалах
гэрээтэй
Музейн ойр орчимд газ, бензин түгээгүүрийн
газар болон бусад соѐлын өвд сөргөөр
нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг
байгууллага, аж ахуйн газар байхгүй

Музей өөрийн эзэмшлийн газар
хамгаалалтын хашаатай
Музейн барилга байгууламж, эзэмшил газарт
Соѐлын тухай хуулийн
6
музейн үйл ажиллагаанд харшлах үйл
20.2
ажиллагаа явуулдаггүй
II. Хэсэг Музейн аюулгүй байдал
5

7

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 7.1.1

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 17.5

MNS: 5634-2006. МУ-ын
8
стандартын 17.1
9

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 17.2

Музейд галын аюулгүй байдлын шаардлагыг
бүрэн хангасан

0

5

10

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 17.5

Барилга агааржуулалтын системтэй

0

2

Музейн барилга, байгууламжид зориулалтын
камер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй,
бичлэгийг хадгалдаг

0

30

Гал, хулгайн дохиолол гэрээт буюу
цагдаагийн байгууллагатай холбогдсон

0

10

Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал,
хэвийн ажиллагааг музейн удирдлагаас
улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг

0

2

11

12 MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 17.7
13

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

14

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 17.8

Гамшгийн үед хэрэглэх аврах төлөвлөгөө,
нөөц хаалгыг байнга бэлэн байлгадаг

0

2

15

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 17.9

Музейн байранд ажлын болон ажлын бус
цагаар гадны хүн зөвшөөрөлгүй
байрлуулдаггүй

0

4

16

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 16.11, 16.12

Худалдаа үйлчилгээний цэг үзэгчид орох
гарах чиглэлд байрласан

0

2

0

119

III. Хэсэг Музейн сан хөмрөг

Хуудас B2

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

0

0

0

0

Соѐлын өвийг хамгаалах
17
тухай хуулийн 32.2.5

Соѐлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн
тохиолдолд нэн даруй Соѐлын өвийн
бүртгэл, мэдээллийн сан болон холбогдох
газруудад мэдэгдсэн.

0

30

18

Соѐлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн 36.3

Төрийн өмчид байгаа соѐлын биет өвийг
язгуур зориулалтаар ашиглаагүй

0

3

19

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 9.2

Үзмэрийг арчлан тордож, сэргээн
засварласан

0

3

Үзмэр байгаа өрөө, танхимууд нь дулаан,
чийг, гэрэлтүүлэг хэмжих баталгаажсан
хэрэгсэл ба чийгшүүлэх, агааржуулах
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон

0

20

MNS: 5634-2006. МУ-ын
20
стандартын 12.9.6

21

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.9.9

Дулаан, чийг хэмжигч хэрэгслийг мэргэжлийн
байгууллагаар баталгаажуулсан

0

30

22

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.9.2

Сан хөмрөгийн өрөө нь барилгын хулгай
дээрэм, үер, гамшигт өртөхөөргүй хэсэгт
байрласан

0

2

Сан хөмрөгийн өрөө нь давхар хаалга,
цоожтой, ашиглалтгүй илүү хаалгагүй

0

3

Сан хөмрөгийн өрөө нь аюулгүй байдал
хангагдсан цонх, салхивч, агааржуулагчтай

0

3

25

Зориулалтын тавиур шүүгээтэй

0

2

26

Үнэт зүйл хадгалах хүндрүүлэгч бүхий
сейфтэй

0

3

23
24

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.9.3

27

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.9.1

Музейн арга зүйн зөвлөл сан хөмрөгийн
хадгалалтын байдалд жилд 1 удаа хяналт
шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээ авсан

0

2

28

Соѐлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн 36.2

Үзмэрийг гэмтээж үрэгдүүлсэн, алдагдсан,
үрэгдсэн үзмэрийн судалгаатай

0

2

29

Соѐлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн 32.2.6

Музейн үзмэрийг зөвшөөрөлгүйгээр сэргээн
засварлаж, бусдад ашиглуулаагүй

0

10

30

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.4.5

Сан хөмрөгт шинэ үзмэр хүлээн авах
үзмэрийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлдөг

0

3

Музейд авсан үзмэр, эд зүйлийг буцааж
31 MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын IY.
12.6.2
олгодоггүй
Хэсэг Үзмэрийн
хадгалалт хамгаалалт

0
0

3
43

Зориулалтын бус хуучны барилгад байрлаж
байгаа музей хадгалалтын тусгай дэг
мөрддөг, нарны гэрлээс хамгаалах,
хуурайшилтыг багасгах энгийн аргууд
ашигладаг, үзмэрийн хадгалалтын орчныг
өөрчилдөггүй

0

3

Цаас, гэрэл зураг, усан будгийн болон
байгалийн гаралтай будгаар будсан зураг,
бөс даавуун дурсгалт зүйлийг 50 люкс буюу
түүнээс доош гэрэлд байлгадаг

0

3

0

3

0

3

32

33

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.9.10

Музейн үзмэрийг хадгалж
Арьс шир, яс модон дурсгалт зүйлийг 150
34 хамгаалах зааврын 1.1
люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг
35

Шил, крамик, металл, чулуун дурсгалт
зүйлийг 500 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд
хадгалдаг

Хуудас B3

0

0

Холимог материалуудаар хийсэн дурсгалт
зүйлийг хадгалах өрөөний агаарын
харьцангуй чийгшилт 35-65% байдаг

0

3

Бохирдсон үзмэрийг тусгаарлах өрөөтэй

0

3

38

Музейн барилгын хэсгүүдэд мөөг, мөөгөнцөр
үүссэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авдаг

0

3

39

Музейд хортон шавьж устгалын ажлыг
хугацаанд нь хийдэг

0

3

0

3

0

3

0

3

0

10

0

137

0

3

Соѐлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санг
цаасан болон цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх
бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв,
бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй

0

3

Нийтийн өмчийн соѐлын биет өвийн талаарх
мэдээллийг бүртгэл, мэдээллийн санд
заавал бүртгэсэн

0

3

Соѐлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэлмэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг
хүргүүлсэн

0

3

36
37

40

Музейн үзмэрийг хадгалж
хамгаалах зааврын 2.4

"Музейн үзмэрийг хадгалж
Зориулалтын бээлий хүрэлцээтэй
хамгаалах заавар"-ын 5

Галын аюулаас хамгаалах болон хортон
шавьжтай тэмцэх мэргэжлийн
41 Музейн үзмэрийг хадгалж
байгууллагуудын үзлэг шалгалтыг жил бүр
хамгаалах зааврын 5.1,
хийлгэдэг
5.2
Сан хөмрөгийн өрөөнд ус алдах аюулаас
42
хамгаалагдсан, пааранд хаалт хийсэн
Нийтийн өмчийн түүх, соѐлын хөдлөх
дурсгалт зүйлийг өмчлөгчийн
Соѐлын өвийг хамгаалах
зөвшөөрөлгүйгээр өөр байгууллага, орчинд
43
тухай хуулийн 38.1.3
шилжүүлэн хадгалж, зөөж тээвэрлэн,
хөдөлгөөгүй
V. Хэсэг Бүртгэл, тооллого
Музей нь сан хөмрөгийн бүртгэлүүд, ЭШ-ний
MNS: 5634-2006. МУ-ын
тодорхойлолт, паспорт, карт, католог,
44
стандартын 9.3
маягтуудаас бүрдсэн бүртгэл-мэдээллийн
сантай
Соѐлын өвийг хамгаалах
45
тухай хуулийн 20.8

46

Соѐлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн 22.2

СӨХТХ-ийн 23.2, MNS:
47 5634-2006. МУ-ын
стандартын 9.10
48

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.4.10

Үндсэн сан хөмрөгийн үзмэр бүрийн
одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан
гэрэл зураг, дүрс бичлэгтэй

0

3

49

Соѐлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн 53.1, 53.2

Соѐлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн өмчийн
соѐлын биет өвийг хувилан олшруулаагүй

0

20

Сан хөмрөгийн хуучин, шинэ бүх
бүртгэлүүдийн товъѐог хөтөлж, музейд ба
соѐлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл
мэдээллийн санд тус бүр хадгалсан

0

2

MNS: 5634-2006. МУ-ын
50
стандартын 12.4.11

51

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.4.25

Сан хөмрөгийн ерөнхий бүртгэлийг бүртгэл
мэдээллийн сангийн ажилтан хөтөлдөг

0

3

52

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.4.17

Бүртгэлийн дэвтрийг галаас хамгаалагдсан
байранд, цоож бэхэлгээ бүхий шүүгээнд
хадгалдаг

0

3

Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийн нэг
хувийг хариуцагч сан хөмрөгч хадгалдаг

0

3

53

Хуудас B4

0

0

54
55
MNS: 5634-2006. МУ-ын
56 стандартын 12.4.19

57

58

59

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.4.22

60

61

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.4.23

62
Соѐлын өвийг хамгаалах
63 тухай хуулийн 52.1, 52.3,
52.4
64
65

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын12.4.20

66

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 12.4.26

Түлхүүр хадгалсан савыг бүртгэл
мэдээллийн санчийн лацаар давхар лацдаж
хадгалдаг
Түлхүүрийг музейн байрнаас гадагш
гаргадаггүй
Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийг гэнэтийн
аюул гарсан үед хэрэглэх боломжтой газар
хадгалдаг
Нөгөө хувийг захирлын мэдэлд өөр өрөөнд
байрлуулан, сейфэнд сан хөмрөгчийн
лацаар лацдаж битүүмжилдэг
Сан хөмрөгч байхгүй үед орох онцгой
шаардлага гарсан бол 3-5 ажилтны
бүрэлдэхүүнтэй сан хөмрөгийн өрөөнд орж,
протокол хөтөлдөг
Ерөнхий бүртгэлийг БСШУ-ны сайдын
шийдвэргүйгээр өөрчилж, шинээр үйлдэн,
хуулж, устгаагүй
Ерөнхий бүртгэлийг музейн байрнаас
гаргадаггүй
Үзмэр алга болсон, солигдсон тохиолдолд
энэ тухай мэдсэнээс хойш 24 цагт багтааж
гэрчийг байлцуулан үзмэр алдсаныг мэдсэн
тухай акт үйлдсэн, холбогдох арга хэмжээ
авсан
Музейн үзмэрийг гадаадын үзэсгэлэнд
гаргасан талаархи судалгаатай

0

3

0

10

0

3

0

3

0

3

0

10

0

10

0

2

0

2

Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ,
тайлантай

0

2

Үзмэр хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн

0

3

0

3

0

3

Сан хөмрөгчийн ажлыг хүлээлцэхдээ
тооллого явуулсан
Музейн удирдлага жилд нэг удаа сан
хөмрөгийн бүртгэл хөтлөлт ба хадгалалт
хамгаалалтын байдалд үзлэг хийж,
холбогдох арга хэмжээг авсан

67 СӨХТХ-ийн 26.1

Түүх, соѐлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн
тооллогыг дөрвөн жилд нэг удаа явуулсан

0

3

MNS: 5634-2006. МУ-ын
68
стандартын 12.7.2

Музейн удирдлагын шийдвэрээр сан
хөмрөгийн байгууллагын тооллогыг 2 жил
тутам явуулсан. Тооллогоор шинээр бүртгэл
үйлдээгүй

0

3

Тооллогоор илэрсэн зөрчлийг арилгах
талаар холбогдох байгууллагатай хамтран
нэн даруй арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн

0

10

Соѐлын өвийг хамгаалах
70
тухай хуулийн 49.2.3

Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр
соѐлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ѐс
заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан
таниулах ажил зохион байгуулсан

0

5

ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн
71 газрын 2011 оны 311-р
тогтоолын 1.3, 1.5

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлдэг

0

10

69

Соѐлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн 26.2

Хуудас B5

72

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 14.8

Сүм хийдийн барилгад хуучин дэг жаягаар нь
дэглэсэн музейн үзүүллэгийг өөрчлөхдөө
судлаач мэргэжилтний санал, соѐлын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын зөвшөөрөл авсан

0

3

0

60

0

10

Үзмэрийн бүртгэл, тодорхойлолтыг зөв
үйлдэж, засвар хийгээгүй, үзмэрийг солиогүй

0

20

Соѐлын өвийг санаатайгаар үрэгдүүлсэн,
гэмтээсэн, хариуцлага алдсан ажилтанг
үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалд
ажиллуулаагүй

0

10

0

20

0

468

VI. Хэсэг Музейн ажилтны ёс зүй
MNS: 5634-2006. МУ-ын
Үзмэрийг хууль бусаар олж авдаггүй
73
стандартын 7.1.3
74

MNS: 5634-2006. МУ-ын
стандартын 7.4.6

MNS: 5634-2006. МУ-ын
75
стандартын 7.3.6

Соѐлын тухай хуулийн
Музейн удирдлага, эрдэм шинжилгээ, сан
76 17.3, MNS: 5634-2006. МУ- хөмрөгийн ажилтнууд тухайн музейн төрөл
ын стандартын 7.4.1
сэдэвт нийцсэн мэргэжил эзэмшсэн
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B6

0

0

0

0

... эрсдэлтэй ... эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

