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______________; 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

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 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

ИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Өмнөх шалгалтаар авсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

Утас:

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

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

1
Ашигт малтмалын 

тухай хууль 35.3.1
Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй 

2
Орд газрыг ашиглах техник эдийн засгийн

үндэслэлийг ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлсэн дүгнэлттэй

3
Зөвшөөрсөн тухайн оны уулын ажлын

төлөвлөгөөтэй

4
Ашигт малтмалын 

тухай хууль 35.3.3

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг эрх

бүхий байгууллагаар хэлэлцүүлж батлуулсан 

5
Ашигт малтмалын 

тухай хууль 35.3.4  

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг эрх

бүхий байгууллагаар хянуулж батлуулсан 

6
Ашигт малтмалын 

тухай хууль 35.3.6

Уурхайн талбайн хил тогтоож, байнгын шав

тэмдэг тавьсан акттай 
0 5

7 Ус ашиглах тухай гэрээтэй 0 5

8 Газар ашиглах тухай гэрээтэй 0 5

9
Уурхайг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан

улсын комиссын акттай
0 20

10

Уурхайг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан

улсын комиссын албан даалгаврын

хэрэгжилтийг ханган ажилласан

0 10

11

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг

үнэн зөв бодит байдлаар тооцон ашигт бүрдвэр

тус бүрээр бүрэн төлсөн             

0 10

12

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг

үнэн зөв бодит байдлаар тооцон мэргэжлийн

хяналтын албанаас баталсан маягтын дагуу

улирал тутамд гаргаж өгдөг 

0 10

13

Уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлээр 

сонгосон ашиглалтын системийн дагуу үйл 

ажиллагаа явуулсан 

0 10

14
Уурхайн байгууламжуудыг ерөнхий дэвсгэр

зурагт тусгасны дагуу байршуулсан
0 5

15
Уурхайн ажлын доголын өндөр төсөлд

тусгагдсанаар байгаа 
0 20

16
Уурхайн ажлын бус доголын өндөр төсөлд

тусгагдсанаар байгаа 
0 20

17
Уурхайн хажуугийн налуугийн өнцөг төсөлд

тусгагдсанаар байгаа 
0 20

18
Уурхайн ажлын талбайн өргөн төсөлд

тусгагдсанаар байгаа 
0 20

19

Уурхайн аюулгүйн тавцан төсөлд тусгагдсанаар

тогтоосон, аюулгүйн тавцан дээд доголынхоо

өндрийн гуравны нэгээс багагүй өргөнтэй 

0 20

20

Уурхайн ажлын доголын хажуугийн өнцөг төсөлд

тусгагдсан хэмжээтэй, тогтмол маркшейдрийн

хэмжилт хийдэг 

0 20

21

Уурхайн авто тээврийн зориулалттай тавцангийн

бүтэц /уурхайн дотоод авто зам/ хэмжээсүүд

төсөлд тусгагдсанаас хэтрүүлээгүй 

0 20

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

ТЕХНИК ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

Ашигт малтмалын 

тухай хууль 35.3.2

Ашигт малтмалын 

тухай хууль 35.3.7 

Ашигт малтмалын 

тухай хууль 35.4

Ашигт малтмалын 

тухай хууль 47.11

No Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, 

зүйл, заалт



22

Ил уурхайн доголын өндрийг чулуулгийн шинж

чанар, оршиц тогтцын нөхцөлийг техникийн

үзүүлүүлэлтэд тодорхойлсны дагуу төсөлд

тусгагдсанаар үйл ажиллагааг явуулдаг 

0 20

23

Ил уурхайн доголын дагуух авто замын зорчих

хэсгийн (мөргөцгийн замаас бусад) шороон

далан буюу зориулалтын хашлагын өндөр нь

автомашины дугуйн өндрийн гуравны нэгээс,

өргөн нь өндрийнхөө хагасаас тус тус багагүй

байгаа

0 20

24 Урьд жилийн уулын ажлын тайлантай 0 20

25

Жил, улирал, сар бүрийн хөрс хуулалт,

олборлолтын байдлыг харуулсан хөндлөн

болон дагуу зүсэлттэй тохирсон масштабтай

маркшейдрийн хэмжилттэй  дэвсгэр зурагтай

0 5

26
Өрөмдлөгийн ажлыг батлагдсан паспортын

дагуу явуулдаг
0 5

27
Ухаж ачих ажлыг батлагдсан паспортын дагуу

явуулдаг
0 5

28
Овоолгын ажил, хэвгийжүүлэх ажлыг батлагдсан

паспортын дагуу явуулдаг
0 5

29
Тухайн жилийн олборлох нөөц, хуулах хөрсний

хэмжээг сар бүрээр тооцож төлөвлөсөн
0 5

30
Тухай жилийн эвдрэлд орсон талбайн 50 хувьд

техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн
0 15

31
Уурхай нь өөрийн онцлогт тохирсон аваар устгах

арга хэмжээг тусгасан төлөвлөгөөтэй
0 20

32

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

нийтлэг шаардлага 10

Ил уурхайн уулын ажлыг удирдан зохион

байгуулах мэргэжлийн ажилтантай 
0 10

33

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

нийтлэг шаардлага 26

”Саравч” үүссэн буюу чулуу, хөлдүүс нурах,

догол мөрөгцгийн хана ирмэг гулсах зэрэг аюул

бүхий хэсгийг бүртгэх, аюулыг арилгах арга

хэмжээ авч ажилласан  

0 20

34

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

уулын ажлын 40

Уул тээврийн төхөөрөмж, зам байгууламж,

цахилгааны шугам, бусад төхөөрөмжийг доголын 

нурлын бүсээс гадагш байрлуулан ажилладаг 

0 5

35

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

уулын ажлын 46, 47, 

490

Уурхайн хажуу, догол, овоолгуудад гарч болох

нурлыг илрүүлэх үзлэг, маркшейдрийн

хэмжилтийн ажлыг тогтмол хэрэгжүүлдэг

0 20

36

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 68, 

171, 209 

Өргөх болон татахын механизмын ган татлагад

үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хугацаанд тогтмол

үзлэг хийж, дүнг тусгай дэвтэрт тэмдэглэж

ажилласан   

0 10

37

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

овоолгын  ажил 113

Овоолго байгуулах талбайд геологи,

гидрогеологи, газарзүйн судалгаа явуулж, зураг

төсөлд тусгасан бөгөөд байгаль орчинд

нөлөөлөх байдал, эрүүл ахуйн шаардлага,

стандартыг тооцож овоолгын байршлыг тогтоож

байршуулсан 

0 5

38

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

овоолгын  ажил 114

Овоолго байгуулах газрын шимт хөрсийг хуулж

тусгайлан шимт хөрсний агуулах байгуулж

овоолсон 

0 10

39

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

овоолгын  ажил 128

Бульдозерын овоолгын ирмэгээр ачаа буулгах

фронтын дагуу хамгаалалтын далан

автомашины дугуйн өндрийн гуравны нэгээс,

өргөн нь өндрийнхөө хагасаас тус тус багагүй 

0 15

ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ДҮРЭМ

Уулын ажлын тайлан, 

төлөвлөгөө

ТЕХНИК ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ



40

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

260

Бүх төрлийн засварын ажлын үеийн аюулгүй

ажиллагааны журамтай, мөрдүүлж ажилладаг
0 10

41

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, 

нийтлэг шаардлага 19

Хүн, машин механизм унаж болох аюул бүхий

догол, мөрөгцгийн ирмэг, уулын малталт, нурал

руу орох замыг далан, хаалтаар хаах буюу

анхааруулах тэмдэг тавихаас гадна шөнийн цагт

тогтмол гэрлтүүлдэг 

0 15

42

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

485, 486

Ил уурхайд ашиглагдаж байгаа бүх ажлын байр

гэрэлтүүлэгтэй  
0 20

43

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

510

Ус таталтын системийг төсөлд тусгагдсанаар

шийдвэрлэдэг
0 5

44

Ил уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

512

Хур тундаснаас үүсэлтэй гадаргын ус уурхайд

орохоос сэргийлсэн суваг шуудуу, далан хаалтыг

байгуулсан 

0 5

45
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах

журмаар батлуулан мөрдөж ажилладаг 
0 20

46
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанг

томилон ажилуулсан 
0 5

47

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд

хийгдсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл

хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлдэг 

0 5

48

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг нь

арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх

бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх,

хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан

удирдлагад танилцуулдаг

0 15

0 0

.. 

эрсдэлтэй

...               

эрсдэлтэй

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж 

ахуйн нэгж 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах 

нийтлэг журам, Засгийн 

газрын 311 тогтоол 

ДОТООД ХЯНАЛТ

535

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ
0



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

Тайлбар:

__________________________

/ 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

__________________________


