
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  6.1.3.

Сум, дүүргийн Засаг даргатай

бичил уурхайгаар ашигт малтмал

олборлох гэрээ байгуулсан.

2

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  2.4.

Гэрээг батлагдсан загварын дагуу

байгуулж, биелэлтийг тогтмол

дүгнэдэг.

0 20

3

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  6.1.2. 

Бичил уурхайн зориулалтаар

ашиглах тухай Геологи, уул уурхайн

төрийн захиргааны байгууллагын

дүгнэлттэй.

0 20

4

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.2.2.

Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөтэй. 0 20

5

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.2.7.

Тусгай зөвшөөрөлтөй хуулийн

этгээдээр тэсэлгээний ажлыг

хийлгүүлдэг.

0 10

6

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох журмын

3.2.12

Тухайн жилийн үйл ажиллагааны

тайланг хугацаанд нь хүргүүлж

тайлагнасан.

0 5

7

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал

олборлох талбай 5 га-аас ихгүй

хэмжээтэй.

0 5

8
Гэрээгээр тогтоосон талбайд

ажиллаж байгаа.
0 5

№2.13.БИЧИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

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

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  4.1.

Хуудас 1



9

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.1.4.

Ашигт малтмал олборлохдоо 3500

см3 хүртэлх багтаамжтай дотоод

шаталтад хөдөлгүүр бүхий 2-оос

илүүгүй механизм ашигладаг.

0 10

10

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.2.10.

Нөхөн сэргээлтийг бичил уурхайн

нөхөн сэргээлтийн аргачлалын

дагуу хийж, актаар хүлээлгэн өгсөн.

0 10

11

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.2.5.

Засаг даргаас тогтоож өгсөн

талбайд амьдрах суурьшлын

талбай, хог хаягдлын цэгийг

байгуулсан.

0 5

12 ГХТХ 43 

Газрын хэвлийг ашиглах явцад

илэрсэн түүх, соёлын онцгой үнэт

зүйлийн тухай зохих байгууллагад

мэдэгдсэн.

0 3

13

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.1.5.

Олборлосон ашигт малтмалыг

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

борлуулдаг.

0 5

14

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.2.2.

Нөхөн сэргээлтийн зардалд

шаардагдах хөрөнгийг нөхөн

сэргээлтийн дундын санд

төвлөрүүлдэг.

0 10

15

Бичил уурхайгаар ашигт

малтмал олборлох

журмын  3.2.9.

Үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос

татвар төлдөг.
0 10

16
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 2.7.

Бичил уурхайн талбайд аюулгүй

ажиллагааны анхааруулах

самбартай.

0 5

17
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 2.1.4.

Ажилтнуудад аюулгүй ажиллагааны

заавар өгч, бүртгэсэн.
0 5

18
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 2.5.

Олборлолт явуулсан талбайд хүн,

мал унаж гэмтэхээс хамгаалсан

хаалт тавьж, тэмдэг тэмдэглэгээ

байршуулсан.

0 3

19
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 3.4.

Ажлын мөрөгцөгт саравч гаргаж

ухаагүй.
0 2

20
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 3.5.

Уурхайн нэг доголоос нөгөөд

шилжихэд 0.8 м-ээс багагүй

өргөнтэй бат бөх шат ашиглах

эсхүл 45 хэмээс ихгүй налуутай

гарц гаргасан. 

0 2

21
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 4.3.

Уурхайн аманд нуралт, гулсалтаас

хамгаалсан бэхэлгээг шуудайлж

савалсан элс, шороо, чулуу, мод,

бетоноор хийсэн.

0 2

22
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 4.5.

Уурхайн босоо 2 амны хоорондын

зай 10 м-ээс багагүй.
0 2

23
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 4.7.

Уурхайн малталтын өндөр нь 1.5м,

өргөн нь 1.2м-ээс багагүй.
0 2

24
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 4.7.

Малталтаа нийтэд нь мод, төмрөөр

бэхэлсэн.
0 2

Хуудас 2



25
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 4.13.

Ашиглахгүй болсон, цаашид

хүндрэл бэрхшээл учруулж

болзошгүй далд малталтыг хааж,

аюулгүй болгох арга хэмжээ авсан.

0 2

26
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 4.14.

Уурхайн гүний малтмалт 10 м-ээс

урт байвал байгалийн болон

зохиомол агааржуулалтын систем

ашигладаг.

0 2

27
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 4.16.

Уурхайн малтмалтын нийт урт нь

20 м-ээс урт байвал зохиомол

агааржуулалт хийж,

агааржуулалтанд сэнс ашигладаг.

0 3

28
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 6.1.

Бичил уурхайн багаж хэрэгсэл,

тоног төхөөрөмж нь уурхайд

ашиглах зориулалттай түгжээ,

хаалт хамгаалалттай.

0 2

29
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 6.5.

Уурхайн гүнд дотоод шаталтат

хөдөлгүүр бүхий техник, тоног

төхөөрөмж ашигладаггүй.

0 3

30
Бичил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрмийн 7.4.1.

Ажилтан бүр зориулалтын нэг

бүрийн гэрэлтүүлэгчийг хэрэглэдэг
0 2

31
Ил уурхайн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм 512

Хур тундаснаас үүсэлтэй гадаргын

ус уурхайд орохоос сэргийлсэн

суваг шуудуу, далан хаалтыг

байгуулсан.

0 3

32

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг. 

0 5

33
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж,

ажилтантай. 
0 5

0 190 0 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

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

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 3



Тайлбар:            

Хуудас 4


