
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 6

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 37.2

Уурхайг улсын комисст хүлээлгэн

өгсөн.

7
Ашигт малтмалын тухай

хууль 42.1  

Нутгийн захиргааны байгууллагатай

гэрээ байгуулж ажилладаг.
0 20

Ашигт малтмалын тухай

хууль 35.3.2

№2.6.ИЛ 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

Хуудас 1



8
Ашигт малтмалын тухай

хууль 48.10

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод

байдлын санаачлагын тайланг

хуульд заасан хугацаанд гаргаж

өгдөг.

0 20

9
Ашигт малтмалын тухай

хууль 35.3.6

Уурхайн талбайн хил тогтоож,

байнгын шав тэмдэг тавьсан акттай. 
0 10

10 Ус ашиглах тухай гэрээтэй 0 20

11 Газар ашиглах тухай гэрээтэй 0 10

12
Ашигт малтмалын тухай

хууль 48.6.3

Урьд жилийн уулын ажлын

тайлантай.
0 20

13
Ашигт малтмалын тухай

хууль 39.1.7

Байгаль орчны менежментийн

төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаль

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

арга хэмжээг бүрэн авч ажилласан.

0 50

14
Ашигт малтмалын тухай

хууль 46.1

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч нь олборлосон бүх

төрлийн үнэт металл, эрдэнийн

чулууны сорьц, чанарыг сорьцын

асуудал эрхэлсэн төрийн

захиргааны байгууллагаар

тогтоолгож, тоо хэмжээг

бүртгүүлдэг.  

0 20

15

Уурхайн техник эдийн засгийн

үндэслэлээр сонгосон ашиглалтын

системийн дагуу үйл ажиллагаа

явуулдаг.

0 10

16

Уурхайн байгууламжуудыг ерөнхий

дэвсгэр зурагт тусгасны дагуу

байршуулсан.

0 10

17
Уурхайн ажлын доголын өндөр

төсөлд тусгагдсанаар байгаа. 
0 20

18
Уурхайн ажлын бус доголын өндөр

төсөлд тусгагдсанаар байгаа. 
0 20

19
Уурхайн хажуугийн налуугийн өнцөг

төсөлд тусгагдсанаар байгаа. 
0 20

20
Уурхайн ажлын талбайн өргөн

төсөлд тусгагдсанаар байгаа. 
0 20

21

Уурхайн аюулгүйн тавцан төсөлд

тусгагдсанаар тогтоосон,

аюулгүйн тавцан дээд доголынхоо

өндрийн гуравны нэгээс багагүй

өргөнтэй. 

0 20

22

Уурхайн ажлын доголын хажуугийн

өнцөг төсөлд тусгагдсан хэмжээтэй,

тогтмол маркшейдрийн хэмжилт

хийдэг. 

0 20

Ашигт малтмалын тухай

хууль 35.3.7 

ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН

ҮНДЭСЛЭЛ

Хуудас 2



23

Уурхайн авто тээврийн

зориулалттай тавцангийн бүтэц

/уурхайн дотоод авто зам/

хэмжээсүүд төсөлд тусгагдсанаас

хэтрүүлээгүй. 

0 20

24

Ил уурхайн доголын өндрийг

чулуулгийн шинж чанар, оршиц

тогтцын нөхцөлийг техникийн

үзүүлүүлэлтэд тодорхойлсны дагуу

төсөлд тусгагдсанаар үйл

ажиллагааг явуулдаг.

0 20

25

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.

0 20

0 370

26
Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 10

Ил уурхайн уулын ажлыг удирдан

зохион байгуулах мэргэжлийн

ажилтантай. 

0 10

27
Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 11

Ажилтны ажилд ирэх, буцах зам

аюултай хэсэг болон аюул, осол

гарч болзошгүй газруудад

анхааруулах тэмдэг, зурагт хуудас

болон машин тоног төхөөрөмжийн

аюулгүй ажиллагааны заавар

санамжийг ил тод харагдах газарт

байрлуулсан.

0 10

28

Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 19, 475,

478

Хүн, машин механизм унаж болох

аюул бүхий догол, мөргөцгийн

ирмэг, уулын малталт, нурал руу

орох замыг далан, ус шүүрүүлэхэд

зориулсан босоо, налуу малталт,

цооног, усан сан, зумпф зэрэг нь

таглаа, хаалтаар хамгаалж, шөнийн

цагт гэрэлтүүлсэн.

0 20

29
Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 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

30
Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 34

Уурхайн онцлогт тохирсон "Аюулын

үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө"

боловсруулан мөрдөж ажилладаг.

0 20

ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ДҮРЭМ

ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН

ҮНДЭСЛЭЛ

Нийт

Хуудас 3



31
Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 41

Уул тээврийн төхөөрөмж, зам

байгууламж, цахилгааны шугам

бусад төхөөрөмжийг доголын нурах

аюултай зурвасаас гадагш

байрлуулсан.

0 20

32

Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 56, 476,

477

Үерийн усны болзошгүй аюул бүхий

уурхайд хамгаалалтын арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэн ажилладаг.

0 20

33
Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 80

Овоолго байгуулах талбайд

геологи, геотехник, гидрогеологи,

гадарга зүйн судалгаа явуулж,

зураг төсөлд тусгасан бөгөөд

байгаль орчинд нөлөөлөх байдал,

эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг

тооцож овоолгын байршлыг

тогтоосон. 

0 20

34
Ил уурхайн аюулгүй

байдлын дүрэм 81

Овоолго байгуулах газрын шимт

хөрсийг хуулж тусгайлан шимт

хөрсний овоолго байгуулсан.

0 20

35

Ил уурхайн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм,

овоолгын  ажил 95

Бульдозерын овоолгын ирмэгээр

ачаа буулгах фронтын дагуу

хамгаалалтын далан

автосамосвалын дугуйны

диаметрийн өндрийн хоѐрны нэгээс

багагүй.

0 20

36

Ил уурхайн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм,

овоолгын  ажил 108

Овоолгын тогтворжилтыг хангахын

тулд ус шүүрүүлэлтийн сүлжээг

бүрдүүлсэн.

0 15

37

Ил уурхайн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм,

овоолгын  ажил 240

Ил уурхайн догол ба овоолго дээрх

авто замын зорчих хэсэг нь

(мөргөцгийн замаас бусад) шороон

далан буюу зориулалтын хашлагын

өндөр автосамосвалын дугуйн

диаметрийн хоѐрны нэгээс багагүй.

0 15

38

Ил уурхайн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм,

овоолгын  ажил 451

Ил уурхайн бүх ажлын байр

гэрэлтүүлэгтэй.  
0 20

39

Ил уурхайн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм,

овоолгын  ажил 474

Уурхайн ус таталтын системийг

төсөлд тусгагдсанаар

шийдвэрлэдэг.

0 20

0 250

40

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журмаар батлуулан

мөрдөж ажилладаг.

0 20

41
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж,

ажилтанг томилон ажилуулсан. 
0 5

ДОТООД ХЯНАЛТ

ТХШТХ-ийн 7.2, 13.1, Аж

ахуйн нэгж байгууллагын

үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311 дүгээр

тогтоол 

Нийт

Хуудас 4



42

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл

ажиллагаанд хийгдсэн хяналт

шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж,

мэдээллийн сан бүрдүүлдэг.

0 5

43

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 45

0 665 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Нийт

ТХШТХ-ийн 7.2, 13.1, Аж

ахуйн нэгж байгууллагын

үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311 дүгээр

тогтоол 

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хуудас 5


