
№2.13

______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

ААН

Иргэн

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 Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Төслийн хүчин чадал Нэрс

хугацаа -

-

-

Бодит хүчин чадал -

-

-

-

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

БИЧИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ  ХЯНАЛТЫН ХУУДАСУтас:

Факс:

Технологийн ажилтанҮйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар 

....................хяналтын чиглэлээр илэрч 

байсан томоохон зөрчлүүд

__________________________

__________________________
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

1

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  3.2 

Бичил уурхайн зориулалтаар ашиглах  тухай 

Геологи, уул уурхайн төрийн захиргааны 

байгууллагын  дүгнэлттэй.

2

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  3.3  

Сум, дүүргийн Засаг даргатай тухайн нөхөрлөл 

бичил уурхайгаар  ашигт малтмал олборлох 

гэрээ байгуулсан

0 50

3
БОНБҮТХ 6.1 /Шинэ 

хуулийн 9.1, 9.3, 9.5/  

Байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөө, орчны

хяналт шинжилгээний хөтөлбөртэй
0 10

4
БОНБҮТХ 6.1 /Шинэ 

хуулийн 9.1, 9.3, 9.5/  

Хөрсний шинжилгээний дүгнэлтээр гарсан

сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан
0 10

5
БОНБҮТХ 6.1 /Шинэ 

хуулийн 9.1, 9.3, 9.5/  

Усны шинжилгээний дүгнэлтээр гарсан сөрөг

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан
0 10

6
БОНБҮТХ 6.1 /Шинэ 

хуулийн 9.1, 9.3, 9.5/  

Агаарын шинжилгээний дүгнэлтээр гарсан

сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан
0 10

7

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  8.2.10

Тусгай зөвшөөрөлтөй хуулийн этгээдээр 

тэсэлгээний ажлыг хийлгүүлдэг
0 10

8 ГХТХ 32.4 

Ашигт малтмалын хаягдал, бохирдлыг тооцсон 

хэмжээнээс хэтрүүлээгүй, ордын зөвхөн баялаг 

хэсгийг нь сорчлон олборлоогүй

0 3

9

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  7.2 

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал  олборлох 

хүсэлтийн өргөдөлд  шаардагдах баримтууд  

бүрэн

0 2

10
Зохих байгууллагаар хянуулсан уулын ажлын 

төлөвлөгөөтэй
0 2

11
Мэдээ тайланг хугацаанд нь батлуулж 

тайлагнадаг 
0 2

12
Тухайн жилд нөхөн сэргээлт  хийж орон нутагт 

хүлээлгэж өгсөн акттай
0 10

13
Тухайн жилд нөхөн сэргээлт хийсэн тухай 

улсын байцаагчийн дүгнэлттэй
0 10

14 АМТХ 47.1 

Ашигт малтмал ашигласаны тэмдэгтийн 

хураамжийн төлбөрийг орон нутгийн төсөвт 

хугацаанд нь төлдөг 

0 2

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултуудNo

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

АМТХ 35.3.2

БОНБҮТХ 5.4.10 /Øèíý 

õóóëèéí 8.4.6/

Хуудас B2



15

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  5.1 

Бичил уурхайн зориулалтаар нөхөрлөлд 

эзэмшүүлэх газрын хэмжээ 5 га-аас бага
0 3

16

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  9.1 

Нөхөрлөл нь олборлосон ашигт малтмалаа 

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу худалдах, 

худалдан авах эрх бүхий хуулийн этгээдэд 

худалддаг

0 3

17

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  11.1.3 

Нөхөрлөл нь гэрээгээр олгосон газраас бусад 

газарт ашигт малтмал агуулсан шороо, хүдрийг 

угааж баяжуулдаггүй

0 2

18

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  8.2.5 

Байгаль орчныг нөхөн сэргээх чиглэлээр хийх 

ажлын төлөвлөгөө, төсөв, зардлын эх 

үүсвэрийн баталгаатай

0 3

19 ГХТХ 43 

Газрын хэвлийг ашиглах явцад илэрсэн түүх, 

соёлын онцгой үнэт зүйлийн тухай зохих 

байгууллагад мэдэгдсэн

0 3

20 БОНБҮТХ 5.4.10 
Тухайн жилд ашиглалт явуулсан газрынхаа 

50%-д нөхөн сэргээлт хийсэн
0 20

21

Засгийн газрын 2010 оны 

308 дугаар тогтоолын 

хавсралт  Бичил  

уурхайгаар  ашигт малтмал 

олборлох  журмын  11.1.10 

Ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагаанд 

500 см3-ээс бага багтаамжтай дотоод 

шаталтад хөдөлгүүр бүхий механизмыг 

ашигладаг 

0 10

22

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн 34 

Бичил уурхайн багаж хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмж нь уурхайн зориулалтын хийц, 

хориг, түгжээ, хаалт хамгаалалттай

0 1

23

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн  38 

Бичил далд уурхайн гүнд дотоод шаталт  

хөдөлгүүр бүхий техник тоног төхөөрөмж 

ашигладаг

0 1

24

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн 22

Уурхайн малталтын өндөр нь 1.5м, өргөн нь 

1.2м-ээс багагүй
0 1

25

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн  26.6

Малталтаа нийтэд нь мод, төмрөөр бэхэлсэн 0 2

26

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн 6.15 

Уурхайн бүсэд бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны анхааруулах самбартай, 

гишүүдэд аюулгүй ажиллагааны заавар өгч, 

бүртгэсэн

0 3

27

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн 9 

Mөрөгцөгийн өндөр чулуулгийн шинж чанар, 

оршиц, тогтоцын байдлыг үндэслэн 2.5 м-ээс 

илүүгүй

0 1

28

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн  12

Ажлын мөрөгцөгт саравч гаргаж ухсан 0 2

29

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн  20

Уурхайн босоо 2 амны хоорондын зай 10 м-ээс 

багагүй
0 2

30

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн 29

Уурхайн гүний малтмалт 10 м-ээс урт байвал 

байгалийн болон зохиомол агааржуулалтай
0 2

Хуудас B3



31

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн  31

Уурхайн малтмалтын нийт урт нь 20 м, түүнээс 

их бол зохиомол агааржуулалтанд сэнс 

ашигладаг

0 3

32

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн 53

Гишүүд зориулалтын нэг бүрийн 

гэрэлтүүлэгийг хэрэглэдэг
0 3

33

Бичил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн 

дүрмийн 36

Гараар барьж ажиллуулдаг цахилгаан багаж 

хэрэгсэл нь цахилгаан гүйдлийн аюулаас 

хамгаалах давхар тусгаарлагчтай

0 1

34
Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 512

Хур тундаснаас үүсэлтэй гадаргын ус уурхайд 

орохоос сэргийлсэн суваг шуудуу, далан 

хаалтыг  байгуулсан

0 1

35
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах  

журам батлуулан мөрдөж ажилладаг 
0 5

36

 Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил 

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлдэг.

0 5

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

<=29%

2080

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн 

нэгж байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг зохион 

байгуулах нийтлэг журам, 

Засгийн газрын 311 тогтоол 

Хуудас B4



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт
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

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________


