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Маягт Т-3 

 

 

 

Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь 
буцааж хүлээлгэн өгөхийг хүссэн өргөдөл  

 
 
Огноо: …… ……  (он/сар/өдөр)  Өргөдөл гаргагчийн нэр: ........................................................... (Овог, нэр) 
Компанийн нэр: ..........................................................   
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар:.......................................... 
 
Тусгай зөвшөөрөл: 
 

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл:…………………………………….(хайгуул /ашиглалт)  
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ………………………………………………. 

  
Буцааж хүлээлгэн өгөх талбай: ………………………………………...… (хэсгүүд) 

 

  
Дараахь баримт бичгүүдийг хавсаргана уу: 

 
  Өргөдөл 

гаргагч 
хавсаргав 

Өргөдөл хүлээн 
авагч хүлээн 

авав 
1 Тусгай зөвшөөрөл, хавсралтууд □ □ 

2 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь буцааж хүлээлгэн өгөх талбайн 
хувьд байгаль  орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ бүрэн 
биелүүлсэн тухай тухайн сум дүүргийн Засаг даргын болон 
байгаль орчны хяналтын албаны тодорхойлолт 

□ □ 

3 Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан өгч байсан талаарх 
тодорхойлолт 

□ □ 

4 Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь) □ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Өргөдөл гаргагч: ............................................. ../                                                / 
                            (Гарын үсэг)                                            (Нэр) 

 
 
 
 
 
 
 

Өргөдлийн бүртгэлийн код:       
 X/MV - ………. - ……. -     SF 
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*Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох  

 

Маягт Т-3.1 
 
 
 
 

Буцаан хүлээлгэн өгөх талбайн тодорхойлолт 
  

Буцаан хүлээлгэн өгөх талбай: 

 

       Аймаг (хот)     Сум (дүүрэг)            Планшетийн код    

1.  ............................  ...........................         ............................ 
2.              ............................  ...........................         ............................  
3.              ............................  ...........................         ............................ 

Буцаан хүлээлгэн өгөх талбай нь дараахь булангийн солбицлуудтай: 
 
 

Цэгийн  Уртраг
 * 

Өргөрөг
 * Цэгийн  Уртраг

  * 
Өргөрөг

 * 

дугаар град мин сек град мин сек дугаар град мин сек град мин сек 

1             11             

2             12             

3             13             

4             14             

5             15             

6             16             

7             17             

8             18             

9             19             

10             20             

 
Үлдэж буй талбайн тодорхойлолт:  

 
Аймаг (хот)      Сум (дүүрэг)           Планшетийн код    

4.  ............................  ...........................         ............................ 
5.              ............................  ...........................         ............................  
6.              ............................  ...........................         ............................ 

Үлдэж буй талбай нь дараахь булангийн солбицлуудтай: 

 

Цэгийн  Уртраг
 * 

Өргөрөг
 * Цэгийн  Уртраг

 * 
Өргөрөг

 * 

дугаар град мин сек град мин сек дугаар град мин сек град мин сек 

1             11             

2             12             

3             13             

4             14             

5             15             

6             16             

7             17             

8             18             

9             19             

10             20             

 
            Тамга 

                             Тодорхойлолт гаргасан: ……………………………………………………. /                               

/ 
                                                             /Гарын үсэг/                                            /Нэр/ 

Өргөдлийн бүртгэлийн код:             
………. - …….  

 

 


