АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН ХҮРГҮҮЛЭХ ЛАВЛАГАА

№

Шаардлагатай бичиг
баримтын жагсаалт

Хугацаа

Хаана

Хуулийн заалт

Цахим хуудас

Утас

1

Ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлийн төлбөр

Тусгай зөвшөөрөл олгосон
өдрөөс өмнө урьдчилж жил
бүр төлнө

АМГТГ

АМТХ-ийн 34.2

https://mrpam.gov
.mn/

51-263942

2

Ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлийн хил
тогтоосон тухай акт

АТЗ авснаас хойш 3 сарын
дотор

АМГТГ

АМТХ-ийн 36.1

https://mrpam.gov
.mn/

51-263942

3

Улсын төсвийн хөрөнгөөр
хийсэн хайгуул ажлын
нөхөн төлбөрийн гэрээ,
төлсөн баримт

АМГТГ

АМТХ-ийн 60.1

https://mrpam.gov
.mn/

51-263917

4

Техник эдийн засгийн
үндэслэл

АМГТГ

АМТХ-ийн
48.6.1

https://mrpam.gov
.mn/
http://mmhi.gov.m
n/

51-263784
51-263920
51-264883

Өмнөх оны 12-р сарын 1-ний
дотор

АМГТГ

АМТХ-ийн
48.6.2

https://mrpam.gov
.mn/

51-263709
51-263920

Дараа оны 2-р сарын 15-ны
дотор

АМГТГ

АМТХ-ийн
48.6.3

https://mrpam.gov
.mn/

51-263709
51-263920

Тухайн оны 4-р сарын 15-ны
дотор

АМГТГ,
МХЕГ

АМТХ-ийн
48.1.1

https://mrpam.gov
.mn/

51-263926

Дараа оны 2-р сарын 15-ны
дотор

АМГТГ,
МХЕГ

АМТХ-ийн
48.1.2

https://mrpam.gov
.mn/

51-263926

Хайгуулын ажил дууссаны
дараа

АМГТГ

АМТХ-ийн 48.3

https://mrpam.gov
.mn/

51-263926

БОАЖЯ

АМТХ-ийн
39.1.1,
БОНБҮТХ-ийн

https://www.mne.
mn/

51-263235

БОАЖЯ

АМТХ-ийн
39.1.5,
БОНБҮТХ-ийн
8-р зүйл,

https://www.mne.
mn/

51-263235

https://www.mne.
mn/

51-266426

5
6

7

8

9

Ашиглалтын үйл
ажиллагааны /Уулын
ажлын/ төлөвлөгөө
Ашиглалтын үйл
ажиллагааны /Уулын
ажлын/ тайлан
Хайгуулын ажлын
төлөвлөгөө
/хайгуул хийх
тохиолдолд/
Хайгуулын ажлын тайлан
/хайгуул хийсэн эсвэл
хайгуулын ажлын
төлөвлөгөө ирүүлсэн
тохиолдолд/
Хайгуулын ажлын үр
дүнгийн тайлан
/хайгуул хийсэн
тохиолдолд/

Ашиглалтын үйл ажиллагаа
эхлэхээс өмнө гэрээг
байгуулж, төлөлтийг гэрээнд
заагдсан хугацаанд үндэслэн
төлнө.
АТЗ авснаас хойш 1 жилийн
дотор,
Тодотгох: - хүчин чадал,
техник, технологи, эзэмшигч
өөрчлөгдсөн,
- ашиглалт явуулалгүй 3 жил
болсон,
- хүлээн авснаас хойш 5
жилд

10

Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын ерөнхий үнэлгээ

АТЗ авахаас өмнө

11

Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан
үнэлгээ

Ерөнхий үнэлгээнд заасан
хугацааны дотор,
Өөрчлөлт орсон тохиолдолд
эсвэл 5 жил тутамд тодотгох

12

Байгаль орчны
менежментийн
төлөвлөгөө

Ашиглалтын үйл
ажиллагааны /Уулын ажлын/
төлөвлөгөө
зөвшөөрөгдсөний дараа жил
бүр

БОАЖЯ

АМТХ-ийн 48.8,
39.1.5,
БОНБҮТХ-ийн
9-р зүйл, МТБЖ

13

Байгаль орчны
менежментийн тайлан

Дараа оны 11-р сарын 1-ний
дотор

БОАЖЯ

АМТХ-ийн 48.8,
БОНБҮТХ-ийн
9.8

https://www.mne.
mn/

51-266426

14

БОХ, НС-ийн ажлын 50%
барьцаалсан баримт

Менежментийн төлөвлөгөө
батлуулахдаа

БОАЖЯ

БОНБҮТХ-ийн
9.10

https://www.mne.
mn/

51-266426

15

Байгаль орчны аудитын
тайлан

Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан
үнэлгээ хийлгэсний дараа 2
жил тутамд хийлгэх

Аймаг

БОХТХ-ийн 10'р зүйл
Уурхай, уулын
болон
баяжуулах
үйлдвэрийг
ашиглалтад
хүлээн авах
журам

https://www.mne.
mn/

51-266426

http://mmhi.gov.m
n/

51-264883

16

Барилга, байгууламж,
эрчим хүчний шугам
сүлжээ, дэд станцад эрх
бүхий байгууллагын акт

Уурхайг ашиглалтад
хүлээлгэн өгөхийн өмнө

17

Орон нутагтай хамтран
ажиллах гэрээ болон акт
/Гэрээний хэрэгжилтийн
тайлан/

Ашиглалтын үйл
ажиллагааны /Уулын ажлын/
төлөвлөгөө, тайлан
зөвшөөрөгдөхөөс өмнө жил
бүр

Сум,
Аймаг
/Стратегийн
орд эзэмшигч/

18

Газар ашиглах гэрээ,
төлбөр төлсөн баримт

Газар эзэмшүүлэх шийдвэр
гарсны дараа

Аймаг,
Сум

ГТХ-ийн 34-р
зүйл

19

Газрын төлөв байдал
чанарын хянан баталгаа

ГЗБГЗЗГ

ГТХ-ийн 58-р
зүйл

https://www.gazar.
gov.mn

51-263676

20

Ус ашиглах дүгнэлт
гаргуулах

Монгол Ус
ТӨҮГ

УТХ-ийн 28.1,
28.4

http://www.mglwat
er.mn/

70180492

21

Ус ашиглах гэрээ, төлбөр
төлсөн баримт

Ус ашиглах дүгнэлт гарсны
дараа жил бүр

Сав газар,
Аймаг,
Сум

УТХ-ийн 29-р
зүйл

22

Аюулын үед хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө

Үйл ажиллагаа эхлэхээс 14
хоногийн өмнө

Уул уурхайн
аврах анги

Гам.ХТХ-ийн
8.1,
ГХТЗаавар

http://yyaa.nema.g
ov.mn/

7023105
70233453

23

24

25

26

27

28

Тэсрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгслийн
үйлдвэр, агуулахыг
байнгын ашиглалтад
хүлээн авах, аюулгүй бүс
тогтоосон акт
Тэсэлгээний
зориулалттай тоног
төхөөрөөмжийг
ашиглалтанд хүлээн авах
акт
Тэсрэх материал олгох
хуудас
Тэсэлгээний ажил
явуулах хяналтын хуудас
/Тэсрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгсэл
ашиглах шаардлагатай
тохиолдолд/
Уурхай, уулын болон
баяжуулах үйлдвэр
ашиглалтад хүлээлгэн
өгөх акт
Баяжуулах үйлдвэртэй
бол үйлдвэрийн иж бүрэн
зураг төсөл /инженер
геологи, геодезийн зураг,
магадлалаар батлагдсан
үйлдвэрийн барилга
байгууламж зураг төсөл,
хаягдлын сангийн зураг
төсөл/

Газар эзэмших гэрчилгээ
авсан тохиолдолд 5 жилд 1
удаа хийлгэх
Ашиглалтын үйл
ажиллагааны /Уулын ажлын/
төлөвлөгөө
зөвшөөрөгдсөний дараа жил
бүр

Харъяа эрх
бүхий
байгууллага

АМТХ-ийн 42.1,
ЗГ-ын 2016 оны
179-р тогтоол

Тэсэлгээний ажил
гүйцэтгэхэд

УУХҮЯ

ТДБТХЭХТТХийн 6-р зүйл

http://mmhi.gov.m
n/

51-262881

Тэсэлгээний ажил
гүйцэтгэхэд

УУХҮЯ

ТДБТХЭХТТХийн 6-р зүйл

http://mmhi.gov.m
n/

51-262881

Тэсэлгээний ажил
гүйцэтгэхэд

МХЕГ

ТААНД-ийн
803 дахь заалт

http://inspection.g
ov.mn/

51-262881

Ашиглалтын үйл
ажиллагааны /Уулын ажлын/
төлөвлөгөө
зөвшөөрөгдсөний дараа жил
бүр

МХЕГ

ТДБТХЭХТТХийн 15.3

http://inspection.g
ov.mn/

51-262881

Ашиглалтын өмнөх бэлтгэл
ажлыг бүрэн хангасны дараа

УУХҮЯ

АМТХ-ийн 35.4

http://mmhi.gov.m
n/

51-264883

Барилгын
хөгжлийн төв

АМТХ-ийн
39.1.4.3,
БОХТХ-ийн
21.3,
Барилгын тухай
хуулийн 4.1.30,

http://barilga.gov.
mn/

11-320734

Ашиглалтын өмнөх бэлтгэл
ажлын явцад /ТЭЗҮ-н дагуу,
БОНБНҮ батлагдсаны дараа/

39

Олборлох үйлдвэрлэлийн
ил тод байдлын тайлан

Дараа оны 1-р улиралд
багтаан

30

Алтны баяжуулах
үйлдвэрийн сорьцлолтын
ажлын тайлан

МХЕГ-аас гаргасан
хуваарийн дагуу
итгэмжлэгдсэн лабораториор
хийлгэнэ.

31

Олборлож худалдсан,
худалдахаар ачуулсан,
ашигласан ашигт
малтмалын тоо хэмжээ,
борлуулалтын үнэлгээ,
АМНАТөлбөрийн нийт
хэмжээний тайлан

Монголын
олборлох
үйлдвэрлэлий
н ил тод
байдлын
санаачлагын
ажлын алба

АМТХ-ийн
48.10

https://www.eitimo
ngolia.mn/

70110525

МХЕГ

Газ.ХТХ-ийн
33-р зүйл,
ҮХС, УМХГД-ын
2003 оны
141/327 тушаал

http://inspection.g
ov.mn/

51-262881

Улирлын тайланг дараа
улирлын эхний сарын 20-ны
дотор,
Жилийн эцсийн тайланг
дараа оны 1-р сарын 20-ны
дотор

МХЕГ

АМТХ-ийн 48.9

http://inspection.g
ov.mn/

51-262881

32

Ашигт малтмалын нөөц
ашигласны төлбөрийн
тайлан

Улирлын тайланг дараа
улирлын эхний сарын 20-ны
дотор,
Жилийн эцсийн тайланг
дараа оны 1-р сарын 20-ны
дотор

МХЕГ,
Харъяа
татварын
алба

АМТХ-ийн 48.9

https://mta.mn/

11-311163

33

Хаяг, цахим шуудан, утас,
факсын дугаар
өөрчлөгдсөн тохиолдолд
мэдэгдэх

Өөрчлөлт орсноос хойш 14
хоногийн дотор

АМГТГ

АМТХ-ийн
35.12

https://mrpam.gov
.mn/

51-263921

34

Үйл ажиллагааг
зогсоохдоо мэдээлэх

АМГТГ

АМТХ-ийн
35.10

https://mrpam.gov
.mn/

51-263709
51-263920

2015.02.18-нд батлагдсан
хууль хүчин төгөлдөр болсон
өдрөөс хойш 3 сарын дотор

АМГТГ

ГМУБЭУСБГХБ
ОСБГАМХАХТ
ХДМЖТХ-ийн
1-р зүйл

https://mrpam.gov
.mn/

51-263934

Хаахаас 1-ээс доошгүй
жилийн өмнө

УУХҮЯ

АМТХ-ийн 45-р
зүйл

http://mmhi.gov.m
n/

51-264883

35

36

ГМУБЭУСБГХБОСБГАМХ
АХТХуулийн хилийн
заагтай давхцалтай АТЗ
эзэмшигч үйл
ажиллагаагаа
үргэлжлүүлэх өргөдөл
Уурхай, уулын болон
баяжуулах үйлдвэрийг
бүхэлд нь эвсэл
хэсэгчлэн хаах тухай
мэдэгдэх

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

