
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5

1

Маркшейдерийн ажлыг

гүйцэтгэх техникийн заавар,

түүнд тавигдах шаардлага 4

Маркшейдерийн алба, ажилтантай.

Эсвэл маркшейдерийн ажил

гүйцэтгүүлэх гэрээтэй.

0 20

2

Маркшейдерийн ажлыг

гүйцэтгэх техникийн заавар,

түүнд тавигдах шаардлага 8

Маркшейдерийн ажил явуулахад

хэрэглэгдэх хэмжилтийн багаж

хэрэгсэл нь хэмжил зүйн

лабораториор баталгаажуулагдсан.

0 20

3

Уулын үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрийн

(өөрчлөлт, шинэчлэл хийгдсэн) план

зурагтай.

0 5

4

Газрын гадаргуу дээрх барилгажсан

хэсгийн (өөрчлөлт, шинэчлэл

хийгдсэн) план зурагтай.

0 5

5
Овоолгуудын (шинэчлэл хийгдсэн)

план зурагтай.
0 5

6
Нөхөн сэргээгдсэн хэсгийн

(шинэчлэл хийгдсэн) план зурагтай.
0 5

7
Уулын малталтуудын ба газрын

гадаргуугийн нэгдсэн план зурагтай.
0 5

№2.24.МАРКШЕЙДЕРИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Уул уурхайн зураг төсөл, маркшейдерийн ажил

Уулын үйлдвэрийн газрын гадаргуу дээрх объектуудын график зургийн иж бүрдэл

Газрын хэвлийн тухай хууль
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8

Газрын гадаргуу дээрх

маркшейдерийн тулгуур сүлжээний

цэгүүдийн байрлалын план зурагтай.

0 5

9

Уурхайн босоо амны тэнхлэг цэгүүд

ба байрлуулах сүлжээний цэгүүдийн

байрлалыг харуулсан план зурагтай.

0 5

10

Уулын үйлдвэрийн эзэмшил газар,

ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн

талбайн план зурагтай.

0 5

11 Бүс нутгийн геологийн зурагтай. 0 5

12

Орд, тусгай зөвшөөрлийн талбай

болон уурхайн хилийн хүрээнд

зохиогдсон геологийн зурагтай.

0 5

13
Хайгуулын шугамуудаар хийгдсэн

геологийн зүсэлтүүдтэй.
0 5

14

Ашигт малтмалын нөөц тооцоолох

план зураг, зүсэлттэй (Огцом

уналтай үед босоо хавтгай дахь

проекц).

0 5

15
Ус агуулагч үндсэн түвшингүүдийн

гидрогеологийн зурагтай.
0 5

16

Ил уурхайн хөрс хуулалтын

чулуулгийн үзүүлэлт бүхий план

зураг, зүсэлттэй.

0 5

17
Уулын малталтуудын нэгдсэн план

зургуудтай.
0 5

18 Уулын малталтуудын зүсэлтүүдтэй. 0 5

19
Уурхайн босоо ба налуу амны

зүсэлттэй.
0 5

20

Уулын ажлын (өрнөлтийн) жилийн

календарчилсан төлөвлөгөөний

зурагтай.

0 5

21

Уулын ажлын өрнөлтийн 5 жилийн

календарчилсан төлөвлөгөөний

зурагтай.

0 5

22
Ашиглалтын системийн бүдүүвч

зурагтай.
0 5

23
Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын

паспорттай.
0 5

24
Экскаваторын мөргөцгийн

паспорттай.
0 5

25

Тээврийн хэрэгсэлд хөрс, хүдэр

болон ашигт малтмал ачих

паспорттай.

0 5

26
Экскаватор ба бульдозерийн овоолго

байгуулалтын паспорттай.
0 5

Газрын хэвлийн тухай хууль

32.3, MNS 6302-1 : 2011

Ордын геологи, гидрогеологийн тодорхойлолт, уулын үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрлийн 

талбайн болон техникийн хил доторх нөөцтэй холбогдсон график зургийн иж бүрдэл

Газрын хэвлийн тухай хууль

32.3, MNS 6302-1 : 2011

Уулын малталтуудын зураг, бичиг баримтын иж бүрдэл

Газрын хэвлийн тухай хууль

32.3, MNS 6302-1 : 2011

Ашиглалтын технологийн график зураг, бичиг баримтын иж бүрдэл

Газрын хэвлийн тухай хууль

32.3, MNS 6302-1 : 2011

Хуудас 2



27
Цахилгаан хангамжийн бүдүүвч

зурагтай.
0 5

28 Агааржуулалтын план зурагтай. 0 5

29

Гал унтраах ба тоос дарах, ус

дамжуулах сүлжээний нэгдсэн план

зурагтай.

0 5

30 Ус таталтын план зурагтай. 0 5

31
Ус шүүрүүлэлтийн цооногуудын

байрлалын зурагтай.
0 5

32
MNS 6302-2 : 2011 - MNS 6302-

8 : 2011

Уул уурхайн график зураг, бичиг

баримтыг стандартын дагуу

гүйцэтгэсэн.

0 20

33
Газрын хэвлийн тухай хууль

45.1

Ордын нөөцийг ЭБМЗ-өөр

хэлэлцүүлж, бүртгүүлсэн.
0 10

34
Ашигт малтмалын нөөцийн

хөдөлгөөний тооцоотой.
0 10

35
Ашиглалтын үеийн хаягдал

бохирдолыг тооцсон тооцоотой.
0 20

36
Газрын хэвлийн тухай хууль

41.2.3

Дагалдах ашигт бүрдвэрийн нөөцийн

тооцоотой.
0 20

37
Ашигт малтмалын нөөцийн блок

нээсэн, хаасан тухай акттай.
0 20

38

Тухайн жилийн олборлох нөөцийн

хэмжээг сар бүрээр тооцож

төлөвлөсөн.

0 10

39

Тухайн жилийн хуулах хөрс, ахилтын

хэмжээг сар бүрээр тооцож

төлөвлөсөн.

0 10

40

Жил, улирал, сар бүрийн хөрс

хуулалт, олборлолтын байдлыг

харуулсан хөндлөн болон дагуу

зүсэлт, маркшейдерийн хэмжилттэй

дэвсгэр зурагтай.

0 10

41

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны

төлбөрийг үнэн зөв бодит байдлаар

тооцон ашигт бүрдвэр тус бүрээр

бүрэн төлсөн.             

0 10

42

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны

төлбөрийг үнэн зөв бодит байдлаар

тооцон мэргэжлийн хяналтын

албанаас баталсан маягтын дагуу

улирал тутамд гаргаж өгдөг.

0 10

43
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулан ажилладаг.
0 20

44

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл

ажиллагаанд хийгдсэн хяналт

шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж,

мэдээллийн сан бүрдүүлдэг.

0 5

Уулын ажлын тайлан,

төлөвлөгөө

Ашигт малтмалын тухай хууль

47.11

Дотоод хяналт

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 тогтоол

Газрын хэвлийн тухай хууль

32.3, MNS 6302-1 : 2011

Нөөцийн хөдөлгөөн

Газрын хэвлийн тухай хууль

32.4
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45

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчлийг арилгаж чадахгүй асуудлыг

хууль хяналтын эрх бүхий

байгуулагад тавьж шийдвэрлүүлэх,

хамтран ажиллах талаар санал

боловсруулан удирдлагад

танилцуулдаг.

0 15

0 375 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 тогтоол

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хуудас 4


