№ .....................................
(хяналтын хуудасны дугаар)

№ 9.4.6 АШИГТ МАЛТМАЛ, УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ЭКСПОРТЛОХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Экспортлогчийн нэр:
Регистрийн дугаар:
№

Хууль тогтоомжийн нэр, заалт

Шаардлага хангасан
эсэх

Шаардлага

тийм (0)

үгүй (1)

I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Ашигт малтмал ашиглах (олборлох, баяжуулах,
борлуулах) тусгай зөвшөөрөлтэй 1
Мэргэжлийн
зөвшөөрөлтэй
тохиолдолд)

3 АМТХууль 35.3.2, 48.6.2, 48.7.2

Уулын
ажлын
төлөвлөгөө,
боловсруулах
үйлдвэрийн төлөвлөгөөг батлуулсан 1, 2

4 СТЗТҮИТХууль 9.2, 10.1, 10.2, 12.3

Бүтээгдэхүүний
стандартыг
батлуулсан,
бүртгүүлсэн, түр хэрэглэх зөвшөөрөл авсан 1

5 АМТХууль 27.1.4
6

ХНБХТХууль 9. 2, 9.4

хяналтын
байгууллагын
(Хайгуулын явцад олборлосон

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй ААН нь
экспортлох гэрээг импортлогчтой байгуулсан
Хэмжих хэрэгсэл (их даацын жин )-ийн
баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй 3, 4

7 ХНБХТХууль 9.5, 9.6

Хэмжих хэрэгсэл (их даацын жин )-ийн улсын
баталгаажуулалтын хугацаа дуусаагүй 3, 4

8 ГХТХууль 24.2, 32.1, 33, 41.3, 55.1

Үндсэн болон дагалдах элементийн агууламжийг
бүрэн тодорхойлсон шинжилгээний бичигтэй 5,6,10

9 ГХТХууль 24.2, 32.1, 33, 41.3, 55.1

10

АМТХууль 46, ГХТХууль 33,
ҮМСТБЭЧТТБЖурам 1.2, 1.3, 1.4, 2.1

11

АМТХууль 46, ҮМСТБЭЧТТБЖурам 1.2, 1.3,
1.4, 3.1

Стандартад заасан техникийн шаардлагын
үзүүлэлтийг бүрэн тодорхойлсон шинжилгээний
бичигтэй 7,10
Үнэт металлын сорьцын шинжилгээг Сорьцын
улсын
хяналтын
албаны
лабораторид
8,10
тогтоолгосон акттай

Эрдэнийн чулууны гэрчилгээтэй (чулуу тус бүр
гэрчилгээтэй байх) 9,10
II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Хэмжих хэрэгсэл (их даацын жин)-д тавигдах шаардлага
12 ХНБХТХууль 9.5

Хэмжих хэрэгслийн улсын баталгаажуулалтын
лац, тэмдэг хөндөгдөөгүй, арилаагүй 4

Тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлага
13

Түр хэрэглэх

2 АМТХууль 47.9

Бүртгүүлсэн

ААҮАТЗТХууль 15.10.6
АМТХууль 7.1, 7.3, 7.4, 26.10, 26.11

Батлуулсан

1

АТТХууль 10.2.2, 10.2.6 АТХАЗТДүрэм 2.7,
2.9, MNS 4598:2011 стандарт 10.4

14

Тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага
хангасан зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй 12
Автотээврийн хэрэгслийн бүх жин зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээнээс хэтрээгүй 12

MNS 4598:2011 стандарт 5.8.1. АТХАЗТДүрэм
Автотээврийн хэрэгслийн уртын хэмжээ
2.9,
15
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй 12
Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага

нь

Ачаа нь гадны нөлөөлөл (цас, тоос, шороо)- өөс
хамгаалагдахаар битүүмжлэгдсэн 12

16 MNS 4598:2011 стандарт 10.4

Ачаа нь хөдөлгөөний болон экологийн аюулгүй
байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байхаар ачигдсан

17

12

АТХАЗТДүрэм 5.7.4.

Ачаа нь автотээврийн хэрэгсэлд эвдрэл, гэмтэл
учруулахгүй байх шаардлагыг
хангасан 12
Хаяг шошго, сав, баглаа боодолд тавигдах шаардлага
18

Ачааны сав, баглаа боодол, бэхэлгээ холбогдох
стандарт, техникийн нөхцлийг хангасан 12

19

20

Ачааны битүүмжлэлт /лац, ломбо/ холбогдох
стандарт, техникийн нөхцөлийг хангасан 12

АТХАЗТДүрэм 5.7.1.

Ачааны хаяг, шошго холбогдох
техникийн нөхцөлийг хангасан 12

21

стандарт,

Бараанд тавигдах шаардлага
22 АТХАЗТДүрэм 5.2

Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ баримт бичигтэй
нийцсэн

23 ҮМСТЭЧЧТТБЖурам 4.2

Үнэт металлын гулдмай бүр дээр сорьцийн
баталгааны тэмдгийг тавьсан 5,8

III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭТ ШАЛГАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Үндсэн болон дагалдах элементийн агууламж
зохих үзүүлэлттэй нийцсэн 6, 10, 11
Техникийн
шаардлагын
үзүүлэлт
тухайн
бүтээгдэхүүний стандартад нийцсэн 7, 10, 11

24 ГХТХууль 33-р зүйл
25 ГХТХууль 33-р зүйл
26

ГХТХууль 33-р зүйл, ҮМСТБЭЧТТБЖурам 1.2, Үнэт металлын сорьц тогтоолгох шинжилгээнд
1.3, 1.4, 2.1
хамруулсан 8, 10, 11

Эрдэнийн чулууны чанар, үнийг тодорхойлох
шинжилгээнд хамруулсан 9, 10, 11
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
 Хяналтаас чөлөөлөх
 Саатуулах
 Буцаах
 Гүний хяналтад шилжүүлэх
 Шийтгэл ногдуулах
 Хураах
..........................................................................................
Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ байцаагч
Хүлээн зөвшөөрсөн

27

АМТХууль 46, ҮМСТБЭЧТТБЖурам 1.2, 1.3,
1.4, 3.1

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:
/тэмдэг/

Утас:

РД:
Гарын үсэг:

Тайлбар:
Хяналтын хуудасны №1, 3, 4-т заасан баримт бичгийг аж ахуйн нэгж байгууллагаас жилд 1 удаа, уулын ажлын
1
төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн тохиолдолд тухай бүр авч архивын материал үүсгэнэ.
2

Хяналтын хуудасны №3-т заасан уулын ажлын төлөвлөгөөг ашигт малтмал олборлож байгаа тохиолдолд, боловсруулах
үйлдвэрийн төлөвлөгөөг баяжуулалт хийж байгаа тохиолдолд тус тус шалгана.

3

Хяналтын хуудсны №6, 7-д заасан баталгаажуулалтыг импортоор нийлүүлсэн, үйлдвэрлэл, суурилуулалт, засвараас
гарсны дараа, мөн тэдгээрийг ашиглах явцад тухай бүр хийлгэсэн байх шаардлагатай.

Хяналтын хуудасны №6, 7, 12-т заасан шаардлага зөрчигдсөн тохиолдолд бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулан аймгийн
4 МХГ-ын хэмжилзүйн улсын байцаагчид мэдэгдэнэ.
5 Хяналтын хуудасны 8, 23-т заасан шаардлага полиметалл, өнгөт болон хар металлын хүдэр, баяжмалд хамаарна.

Хяналтын хуудасны 8, 24-д заасан үндсэн болон дагалдах элементийн агууламжийг бүрэн тодорхойлуулсан эсэхийг
6 шалгахдаа шинжилгээний дүнг тухайн барааны стандарт болон ашигт малтмалын нөөцийг хүлээж авсан Эрдэс баялгийн
мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт, нөөцийн тооцоотой харьцуулж үзнэ.
Хяналтын хуудасны 9, 25-д заасан шаардлага полиметалл, өнгөт болон хар металлын хүдэр, баяжмал болон үнэт металл,
эрдэнийн чулуунаас бусад ашигт малтмалд хамаарна.
Хяналтын хуудасны 10, 23, 26-д заасан шаардлага үнэт металлд хамаарна. Засгийн газрын 2010 оны 281 дүгээр тогтоолд
8 зааснаар алт, мөнгө, платина, платины бүлгийн металлууд: (палладий, иридий, родий, рутений, осмий) үнэт металлд
хамаарна.
7

9

Хяналтын хуудасны 11, 27-д заасан шаардлага эрдэнийн чулуунд хамаарна. Засгийн газрын 2010 оны 281 дугаар
тогтоолоор эрдэнийн чулууг vнэт, хагас vнэт, гоѐл чимэглэлийн, єнгєлгєєний чулуу гэж 4 ангилсан.

Хяналтын хуудасны 8, 9, 24, 25-д заасан лабораторийн шинжилгээг тухайн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн лабораторид, 10, 11,
10 26, 27-д заасан шинжилгээг Стандартчилал хэмжилзүйн газрын сорьцын хяналтын лабораторид хийлгэсэн байх
шаардлагатай.
Хяналтын хуудасны 24, 25, 26, 27-д заасан лабораторийн шинжилгээг баримт бичгийн хяналтаар дагалдах баримт бичигт
заасан мэдээллүүд хоорондоо зөрүүтэй, биет үзлэг шалгалтаар бараа нь баримт бичигт заасан нэр төрөлтэй тохироогүй
11
зөрчил илэрсэн тохиолдолд тус тус хийлгэх ба улсын байцаагч нь бүтээгдэхүүнийг төлөөлөх дээжийг авч, тухайн чиглэлээр
итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээж шинжилгээнд хамруулна.
12 Хяналтын хуудасны №13-аас 21-д заасан шаардлага нь барааг төмөр замаар тээвэрлэхэд хамаарахгүй.
Товчилсон үгийн тайлал:
1 ААҮАТЗТХууль - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
2 АМТХууль - Ашигт малтмалын тухай хууль
3 СТЗТҮИТХууль - Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль
4 ХНБХТХууль - Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
5 ГХТХууль - Газрын хэвлийн тухай хууль
6 АТТХууль - Автотээврийн тухай хууль
7 АТХАЗТДүрэм - Автотээврийн хэрэгслээр ачаа,зорчигч тээвэрлэх дүрэм
8 ҮМСТБЭЧТТБЖурам - Үнэт металлын сорьц тогтоох, баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх
журам
9 MNS 4598:2011 стандарт - Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага. MNS 4598:2011
стандарт

___________________________________

ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБА/ ХЭЛТЭС

МЭДЭГДЭЛ

Web: www.inspection.gov.mn

Хяналтын хуудасны дугаар:

E-mail: border@inspection.gov.mn

......................................

Хяналт эхэлсэн 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин, дууссан 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Экспортлогч / Илгээгч

Үйлдвэрлэгч, гарал үүсэл

Импортлогч / Хүлээн авагч

Тээвэрлэлт
Бараа ачигдсан газар

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Чингэлэг

Барааны тодорхойлолт
Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Ачилтын үеийн хяналт

Хилийн боомтын хяналт

Улсын байцаагчийн албан тушаал, овог нэр:

Улсын байцаагчийн албан тушаал, овог нэр:

/гарын үсэг, тэмдэг/

/гарын үсэг, тэмдэг/

