
..............................-50 ТӨСЛИЙН .......... УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 

(1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрэл) 

 
 

Тайлан зохиогч:   

Нэр  ............................ /                                / 

 

Албан тушаал     .......................................... 

 

Тайланг хүргэсэн хэлбэр:   [ - ] Хэвлэмэл,  [ + ] Цахим, файл 

 

Огноо .......  ....... ........ 

Хуудасны тоо:  ............  

 

Хүснэгтийн тоо: ............         Хэвлэсэн тоо: .........% 

 

Маягтын тоо:   .......... 

Хүлээн авсан:   
                      АМГ-ын ГА-ны мэргэжилтэн 

 

............................................./                                     / 

Огноо .......  ....... ........ 

 

1  ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Сонгон шалгаруулалт: Хэзээ, ямар Улсын байгууллагын зарласан тендерт 

шалгарсан, Захиалагч, гэрээний дугаар, нэмэлт гэрээтэй бол 

дугаар, огноо 

 

Гүйцэтгэгч байгууллага: Компани, байгууллагын нэр, регистрийн дугаар, хаяг, 

холбоо барих албан тушаалтнуудын утас, цахим хаяг (email, 

web) 

 

  Төслийн нэр: Төслийн бүтэн нэр, товчилсон нэр, багцын дугаар, төслийн код, 

гүйцэтгэх хугацаа (Геологийн даалгавраас өөрчлөгдсөн бол 

өөрчилсөн байгууллага, албан бичгийн тоот, үндэслэл, огноо, 

өөрчлөлт орсон хугацаа буюу огноо) 

 

Байршил:  Улс-Аймаг-Сум (Зураг оруулах шаардлагагүй) 

 

Номенклатур: L-  -   -А, Б, В, Г гэх мэт, талбайн хэмжээ (Геологийн 

даалгаварт заагдсан) 

 

Газарзүйн онцлог: Хүн амын суурьшил, дэд бүтэц, зам харилцаа, ландшафтын 

онцлог, нэвтрэлт 

 

  



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

2  АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ  

 

Ажлын явц:  Тайлант улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар товч мэдээлэх, 

хийгдсэн ажил учирч буй саад, бэрхшээл, ажил гүйцэтгэх 

хуваарь, түүний дагуу үргэлжилж байгаа эсэх талаар товч 

бичиглэх. 

 

Төслийн бүрэлдэхүүн: ИТА-ын нэр, боловсрол, ажлын туршлага, ажлын 

хуваарилалт, ажиллах хүчний болон бүрэлдэхүүний өөрчлөлт 

(Маягт № -ын дагуу) 

 

Хээрийн ангийн байршил: Ангийн төв болон отрядын газарзүйн солбилцол, 

газрын нэр (уул, нуруу, гол, мөрөн, булаг, шанд, худаг г.м), 

хамгийн ойр орших суурин газраас асууж, сураглаж болох хүний 

нэр, хаяг, холбоо барих утас. 

 

Техникийн шийдэл: Автомашин, түүний улсын дугаар, бүрэн бүтэн байдал, 

мэдээллийн болон программ хангамж, тоног төхөөрөмжийн 

хангалт гэх мэтийн талаар товч бичиглэх. (Маягт № -ын дагуу) 

 

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа: -ны талаар төсөл гүйцэтгэгчийн 

авч хэрэгжүүлж байгаа ажиллагаа, ХХАА-ны менежер, түүний 

үүрэг, хариуцлага, зөрчил-дутагдал гарсан эсэх, хэрхэн арилгасан, 

яаж шийдвэрлэсэн. Байгаль Орчныг хамгаалах талаар авч 

хэрэгжүүлсэн ажил, зөрчил, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай 

 

Ажлын хэмжээ ба санхүүжилт: Маягт №3-ын дагуу  

 

Хяналт, шалгалтын мэдээ: Тайлант хугацаанд захиалагч болон хэрэгжүүлэгч 

газраас шуурхай болон явцын шалгалт хийсэн эсэх, шалгалтаар 

авагдсан оноо, үүрэг даалгавар, залруулга, түүнийг хэрхэн 

шийдвэрлэж болох санал, зөвлөмжийн талаар товч бичиглэх. 

 

Хамтын ажиллагааны мэдээ: Тайлант хугацаанд Редакцийн зөвлөл (РЗ), 

Монголын Стратиграфийн Комисс (МСК), мэргэжилтэн, 

эрдэмтэн докторуудтай болон төрийн бус байгууллага, орон 

нутгийн удирдлага, ард иргэд, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

байгууллага зэрэгтэй хэрхэн хамтын ажиллагаа явуулсан, 

асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн эсэх,  

 

  



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

3  СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН 

 

Бэлтгэл ажил: -ын хүрээнд хийгдсэн ажлын төрөл, хэмжээ, үр дүнд бүрдүүлсэн 

баримт материалууд. Жишээ нь: 

 
Жишээ-1 

1. .......................... талбайд 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн 

ажил явуулах ажлын төсөл төсвийг зохиосон. . (Баримтын дугаар АББД-25/1) 

2. Талбайн хэмжээнд болон зэргэлдээ талбайд явагдсан өмнөх судалгааны ажлын бүх 

тайлантай танилцаж материалуудыг цуглуулсан . . (Баримтын дугаар АББД-25/2  

3. Өмнөх судлагаануудын үед талбайн хэмжээнд хийгдсэн ажлуудын баримт материалын 

зургийг зохиосон. (Баримтын дугаар АББД-25/3  

4.Өмнөх судалгааны үед илэрсэн ашигт малтмалын илрэл, эрдэсжсэн цэг, сарнилын 

хүрээнүүдийн бүртгэл үйлдэж, эрлийн ажил төвлөрүүлэх талбайнуудыг ялгав. (Баримтын дугаар 

АББД-25/1) 

5. Сансрын зургийн тоон мэдээллийг SPOT-6  хиймэл дагуулын 1 пиксель нь 10 м-ийн 

нарийвчлал бүхий мультиспектраль зургийн тоон мэдээллийг  авч, тэдгээрийн сценийг 

нийлүүлэх, байр зүйн холболт хийх, сувгийг хольж тааруулах, байр зүйн хавтгайнуудад хуваах 

зэрэг  боловсруулалтын ажлуудыг хийлээ. (Баримтын дугаар АББД-25/4  

6. Төслийн талбайг хамарсан  1:50 000-ны масштабын байр зүйн зургийн 8 хавтгайн 

ажлын зургуудыг бэлтгэх, хээрийн ажилд ашиглах сансрын зургуудыг хэвлэх ажлуудыг хийв.  

7. Байрзүйн зургийн 4 хавтгайд агаар, сансрын зургийн тайлалт хийсэн. (Баримтын 

дугаар АББД-26/1) 

8. Багаж тоног-төхөөрөмжийг хээрийн ажилд бэлтгэн, шаардлагатай зүйлсийг худалдаж 

авах ажил хийв. 

 

 

 

Геологийн зураглалын ажил: Ажилласан талбайн хэмжээнд ялгахаар 

төлөвлөж буй, эсвэл ялгасан давхаргазүйн болон гүний 

чулуулгийн нэгж, түүний бүтэц-найрлага, байршлын онцлогийн 

талаар товч байдлаар тусгаж өгөх ба энд хэсэгчилсэн зүсэлт, 

геологийн болон тархалтын зураг, хил зааг, насны үндэслэл, 

зарим сорьцлолтын үр дүн, дүгнэлт, өмнөх судлаачдын 

судалгааны үр дүн, харьцуулсан дүгнэлт зэргийг дэлгэрэнгүй 

бичих шаардлагагүй. Жишээ нь: 

 

Жишээ-2 
 

Хөх тээг формац. Улаан өнгийн шавар, шавранцар, гравелит, конгломератаас тогтох хурдас L-

48-112-Б хавтгайн төв хэсэгт зураглагдсан.   

Цагаанцав формац- нь L-48-112-А хавтгайн баруун хойд хэсэг буюу Өлзийт уулын дүүрэгт 

зураглагдах ба найрлагын хувьд андезит, андезибазальт, базальт, трахит, трахириолит, 

дацит, риолит баруун урагш 240-өөр 10-20 хэмийн уналтайгаар байрлана. 

Улаан уул бүрдэл. Эхний фазын том-дунд мөхлөгт гранит, гранодиорит, диорит, лейкогранит 

 

 

Ерөнхий эрлийн ажил: Тайлант хугацаанд авагдсан шлих, литохими, геохимийн 

зэрэг бүх төрлийн дээжлэлтийн тоо хэмжээ, аргачлал, 

тогтоосон сарнилын хүрээ, цэгэн гажил, геофизикийн гажил, 

шалган холбох маршрутаар илэрсэн объекууд г.м-ийн талаар 

товчхон бичиглэл оруулах (дэлгэрэнгүй мэдээлэл, 

боловсруулалтыг эцсийн үр дүнгийн тайланд тусгах) 



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

 

Эрлийн ажил: Ялгасан эрлийн хэсэг түүнд болон талбайн бусад хэсэгт хийгдсэн 

ажлууд: эрлийн маршрут, уулын ажил (суваг, шурф, копуш, 

штольн гэх мэт), геохимийн сорьцлолт, геофизикийн ажил, 

өрөмдлөг, тэдгээрийн хэмжээ, товч үр дүн) 

 

Суурин боловсруулалт: Геологийн даалгавар, төсөл-хөтөлбөрийн дагуу ямар 

хугацаатай хийж байгаа, суурин боловсруулалтын хуваарь, 

түүний биелэлт  

 

Лабораторын судалгаа: Шинжилгээ судалгааг аль орны, ямар байгууллага, 

лабораторитой хамтын ажиллагааны гэрээтэй, гэрээний 

дугаар, итгэмжлэл-стандартчилалтай эсэх (байгаа бол түүний 

дугаар, дуусах хугацаа), гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээр талууд 

хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа тухай бичиглээд, дээжийн 

хөдөлгөөний мэдээ, лабораторид тушаасан, хариуг хүлээн авсан 

тэмдэглэл, өгсөн дээжийн захиалгын дугаар, огноо зэргийг 

Маягт № -ийн дагуу ирүүлэх. 

Ашигт малтмал: Өмнөх судалгаагаар тогтоосон ашигт малтмалын орд,илрэл  

  эрдэсжсэн цэг, шлих, геохимийн сарнилын хүрээнүүдийн  батал- 

гаажсан эсэх,  шинээр олж илрүүлсэн орд, илрэл,эрдэсжсэн цэг,   

шлих,  геохимийн  сарнилын хүрээний мэдээллийг Маягт №5-ын  

дагуу ирүүлэх.   

 

Жич:  

1. УТХ-өөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж буй бүх төсөл, нэгжүүд 

улирлын тайланг улирал бүрийн  5-ны дотор АМГ-ын ГА-нд ирүүлж байх 

үүрэгтэй болохыг сануулахын зэрэгцээ хэн гэдэг мэргэжилтэнд, ямар 

хаягаар ирүүлэхийг улирал бүрийн   -ны дотор АМГ-ын албан ѐсны цахим 

хаягаар мэдээлэх, загвар маягтыг сайтад байрлуулж болно. 

(www.mram.gov.mn) 

2. Улирлын тайланг хэвлэмэл буюу бичвэр байдлаар ирүүлэхээс гадна Засгийн 

газрын    3 оны 3  -р тогтоолын 9-р хавсралтын дагуу хүснэгтээр 

ирүүлнэ. (Маягт № -гийн дагуу)  

3. Улирлын тайланг Microsoft Word программын Times New Roтan үсгийн 

фондтой,    үсгийн өндөртэй, paragraph-д мөр хоорондын зайг single, 

before, after-г   pt байх форматаар, хуудас бүр дугаарлагдсан файл хүлээж 

авна. Бичвэрт Monkey ашиглахгүй байхыг хүсье.    



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

Маягт №1 

 

 

...............-50 төслийн ажиллах бүрэлдэхүүний мэдээ 

 

Гүйцэтгэгч:      .........................ХХК 

 

Д/д ИТА-ын нэр 
Албан 

тушаал 
Боловсрол, ажлын туршлага 

Хариуцан гүйцэтгэж 

буй ажил 

ТЕНДЕРИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

1 Д.Батболд . Mr 
Төслийн 

ахлагч 

Дээд (магистр).  

Геологийн салбарт 21 дэх жилдээ  

Мэргэшсэн инженер 

Геологийн зураглал 

(тайлангийн Ерөнхий, 

Давхаргазүйн бүлэг) 

2 Т.Өлзийбаяр 
Ахлах 

геологич 

Дээд (бакалавр).  

Геологийн салбарт 25 дахь 

жилдээ  

Эрэл, ерөнхий эрлийн 

ажил (Ашигт 

малтмалын бүлэг) 

3 Н.Нямхүү Геологич 
Дээд (бакалавр).  

Геологийн салбарт 5 дахь жилдээ  

Талбайн сорьцлолт, 

зураглалын маршрут 

(Тайлангийн 

гидрогеологийн бүлэг) 

4 ............................ .................. ........................................ .................................... 

5 ............................ .................. ........................................ .................................... 

6 ............................ .................. ........................................ .................................... 

ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД АЖИЛЛАСАН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

1 Д.Батболд . Mr 
Төслийн 

ахлагч 

Дээд (магистр).  

Геологийн салбарт 21 дэх жилдээ  

Мэргэшсэн инженер 

Геологийн зураглал 

(тайлангийн Ерөнхий, 

Давхаргазүйн бүлэг) 

2 С.Сайнбилэг 
Ахлах 

геологич 

Дээд (бакалавр).  

Геологийн салбарт 8 дахь жилдээ  

Эрэл, ерөнхий эрлийн 

ажил (Ашигт 

малтмалын бүлэг) 

3 Т.Уртнасан Геологич 
Дээд (бакалавр).  

Геологийн салбарт 6 дахь жилдээ  

Талбайн сорьцлолт, 

зураглалын маршрут 

(Тайлангийн 

гидрогеологийн бүлэг) 

4 ............................ .................. ........................................ .................................... 

5 ............................ .................. ........................................ .................................... 

6 ............................ .................. ........................................ .................................... 

ТЕНДЕРИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ 

Д/д 
Өөрчлөгдсөн 

ИТА-ын нэр 

Албан 

тушаал 
Өөрчлөгдсөн шалтгаан 

1 Т.Өлзийбаяр 
Ахлах 

геологич 

Т.Өлзийбаяр нь өөр ажилд томилогдон ажиллаж байгаа, 

ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажлаас халагдсан г.м 

2 Н.Нямхүү Геологич  

3    

    

 

Мэдээ гаргасан:  

............... ХХК-ийн захирал .................................../                                     / 

Төслийн ахлагч ......................................................./                                     /  



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

Маягт №2  

 

.......................-50 төслийн  

техник-технологийн шийдэл 

Гүйцэтгэгч:      .........................ХХК 

Д/д 
Ашиглаж буй техник, 

технологи, марк 

Бүртгэлийн 

болон Улсын 

дугаар 

Өөрийн/ 

Түрээсийн 

Үйлдвэрлэгдсэн он,  

Ашиглалтын байдал, 

Эд хариуцагч 

Техникийн шийдэл 

1 Автомашин, Уаз-469 УБК 05-55 Өөрийн  1999 он, Сайн , Жолооч С.Баярхүү 

2 Автомашин, Уаз-фургон УНА 66-41 Өөрийн 2008 он, Сайн , Жолооч Б.Дорж 

3 Автомашин, Газ-66 УБТ 85-15 Түрээсийн  1996 он, Сайн , Жолооч Г.Баярт 

4 Гэр сууц 4 ш Түрээсийн  2012 он, Сайн , Геологич Т.Уртнасан 

5 Майхан 6 ш Өөрийн  2014 он, Дунд , Геологич Т.Уртнасан 

6 Компютер 5 Өөрийн  2013 он, Дунд, Геологичид 

7 Принтер 1 Өөрийн  2014 он, Сайн, GIS инженер А.Хонгорзул 

8 Скайнер 1 Өөрийн  2014 он, Сайн, GIS инженер А.Хонгорзул 

9 GPS Garmin 8 Өөрийн  2008 он, Дунд, Геологичид 

10 Геологич алх 8 Өөрийн  2011 он, Дунд, Геологичид 

11 Луужин 8 Өөрийн  2001 он, Дунд, Геологичид 

12 Ажлын хувцас 10 Өөрийн  2013 он, Муу, Геологичид 

13 Ажлын гутал 10 Өөрийн  2013 он, Муу, Геологичид 

     

Технологийн шийдэл 

1 Msoft office-2008  Лицензтэй  Сайн, GIS инженер А.Хонгорзул 

2 Adobe Photoshop CS2010  Лицензгүй Сайн, GIS инженер А.Хонгорзул 

3 ArcGIS  Лицензгүй  Сайн, GIS инженер А.Хонгорзул 

4 Mapinfo PR2010  Лицензтэй  Сайн, GIS инженер А.Хонгорзул 

 Geosoft    

 Aжлын зураг    

 Байрзүйн зураг    

 

Мэдээ гаргасан:  

Төслийн ахлагч ......................................................./                                     / 

Төслийн геологич ......................................................./                                     / 

  



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

Маягт №3  

 

 

.....................-50 төслийн 201    оны       

улирлын гүйцэтгэл 

 

Гүйцэтгэгч:      ......................... ХХК 

төгрөгөөр 

№ Ажлын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Гүйцэтгэл Санхүүжилт 

(+) авсан 

(-) аваагүй 

Санхүүжилт 

аваагүй бол 

шалтгаан 
тоо дүн 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Төсөл төсөв зохиолт х/ө 100 2 500 000 -  

2 Хээрийн ажлын бэлтгэл % 70 1 400 000 -  

3 Сансрын зургийн тайлал км
2
 3300 3 135 000 -  

4 
Сансрын зургийн 

боловсруулалт 
х/ө 120 5 040 000 - 

 

5 Ажлын зураг бэлтгэх, хэвлэх Тодотгол 
 

4 062 258 -  

Бэлтгэл ажлын дүн 
  

16 137 258 -  

5 Шлихийн соьцлолт сорьц 1656 23 448 960 -  

6 Геохими, урсгалаар сорьц 1656 5 531 040 -  

 
Дүн 

  
28 980 000 -  

7 Тээвэр км 16 059 13 012 240 -  

Тээврийн дүн 
 

16 059 13 012 240 -  

8 Хээрийн хангамж (томилолт  х/ө 636 6 360 000 -  

9 Автомашины татвар машин 7 490 000 -  

10 Анги зохион байгуулалт % 70 875 000 -  

Дүн 
  

7 725 000 -  

Өөрийн хүчний дүн 
  

65 854 498 -  

11 Сансрын зураг худалдан авах км
2
 6652 24 495 990 -  

12 Байр зүйн зураг хөлслөх зураг 1,4 63 000 -  

Гадны байгууллагын дүн 
  

24 558 990 -  

БҮГД 
  

90 413 488 -  

13 НӨАТ 
  

9 041 349 -  

НИЙТ  ДҮН 
  

99 454 837 +  

 

Гүйцэтгэл гаргасан:  

............... ХХК-ийн Захирал ............................................../                                     / 

Нягтлан бодогч .................................../                                     / 

Төслийн ахлагч ......................................................./                                     /  



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

Маягт №4 
 

                   төслийн 2014 оны      улиралд тушаасан  

дээжийн хөдөлгөөний мэдээ 

 

Гүйцэтгэгч:      .........................ХХК 
  

 

Мэдээ гаргасан:  

Төслийн ахлагч ......................................................./                                     / 

 

Төслийн геологич ......................................................./                                     / 

 

  

Д/д Дээжийн төрөл Дээжийн тоо 

Шинжилгээний 

төрөл, захиалгын 

дугаар 

Шинжилгээнд 

өгсөн он, сар, 

өдөр 

Хариу авсан 

он, сар, өдөр 

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ 

1 
Талбайн 

геохимийн сорьц 
1558 

Спектр хураангуй 

СП2010/1245 
2010-09-15  

2 Штуф 15 
Спектр хураангуй 

СП2012/0141 
2012-12-20  

3 Штуф /хими/ 1 Химийн хураангуй 2012-12-20 2012-01-09 

4 Аншлиф 7 Минераграф 2012-12-20  

5 Шлиф 21 Петрограф 2012-12-20  

6 Талбайн шлих 1019 
Минералогийн 

хураангуй 
2012-12-20  

7 Аншлиф 7 Минераграф 2013-01-04  

8 Шлиф 32 
Петрографийн 

хураангуй 
2013-10-16  

9 Штуф 15 
Спектр хураангуй 

СП2013/4845 
2013-01-04 2013-04-06 

                         ХХК-ийн лаборатори 

10 Металлометр 1931 
Спектр хураангуй 

СП2013/1245 
2013-01-04 2013-06-20 

11 Анхдагч геохими 27 
Спектр хураангуй 

СП2010/1245 
2013-01-30 2013-05-28 

12 Ховилон 33 
Спектр хураангуй 

СП2010/1245 
2013-01-06 2013-06-04 

13 Анхдагч геохими 78 
Спектр хураангуй 

СП2010/1245 
2013-03-06 2013-06-04 

14 Металлометр 80 
Спектр хураангуй 

СП2010/1245 
2013-03-14 2013-06-05 

15 Штуф 1 
Спектр хураангуй 

СП2010/1245 
2013-03-14 2013-05-16 



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

     



Загвар, маягт 

Маягт №6 

 Засгийн Газрын 2013.09.21-ний  

өдрийн 322 дугаар тогтоолын журмын 

9 дүгээр хавсралт 
 

 

“...........................-50”  ТАЛБАЙН 1:50 000-НЫ МАСШТАБЫН ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГЛАЛ, ЕРӨНХИЙ ЭРЛИЙН  АЖЛЫН  ТӨСЛИЙН 2015 ОНЫ  …  -Р 

УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 

Төслийн ..... дэх жил 

(Төслийн хэд дэх жилийг заавал бичнэ) 

№ Хөтөлбөр/төслийн агуулга Гүйцэтгэл 

1 .........-50 төсөл: 20... оны .... 

дугаар сарын .....-ны өдөр 

Уул уурхайн дэд сайдын 

баталсан ".....-50 төсөл"  

геологийн даалгавар. 20…. оны 

..дугаар сарын …-ны өдөр УУЯ, 

..... ХХК-тай байгуулсан 

№20.../..... тоот гэрээ. 

Үндсэн зорилго 

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр Улсын төсвийн хөрөнгө 

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ 

хэрэгжих нийт хугацаа, 

талбай 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:   ", 

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:   ", 

Туслан гүйцэтгэгч байгууллага:   ", 

4 Төсөл, хөтөлбөрийн 

зорилтууд 
Зорилт 1   

Зорилт 2   
Зорилт 3.  

Зорилт 4. 
  Зорилт 5. 

5 Зардал Төсөв 

/нийт/ 

 

Үүнд: Төсөв  Гүйцэтгэл Хувь 
Он 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Код: ТХ-50 ...            
Геологийн ажлын биелэлт             

6 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:1-р 

зорилтын хүрээнд: Хүрэх гол үр 

дүн 1: 

 



Загвар, маягт 
 
 
 
 
 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:2-р 

зорилтын хүрээнд: Хүрэх гол үр 

дүн 1: 

 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:3-р 

зорилтын хүрээнд: Хүрэх гол үр 

дүн 1: 

 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:4-р 

зорилтын хүрээнд: Хүрэх гол үр 

дүн 1: 

 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:5-р 

зорилтын хүрээнд: Хүрэх гол үр 

дүн 1: 

 

7 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 

анхаарах асуудлууд  

 

8 

Төсөл, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэгч талуудын 

хамтын ажиллагаанд өгөх 

хөндлөнгийн үнэлгээ 

 

9 
Өөрийн 

үнэлгээ 

Биелэлт 

дундаж 

Зорилтын 

тоо 

Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 Зорилт 4 Зорилт 5  

Хувь 

 

       

10 

Төсөл, хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн нэгдсэн 

үнэлгээ 

(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ  

Нэгдсэн үнэлгээ 

 

 

80 % 

 

 

........................ төслийн ахлагч                                                  /                        / 

   Геологич                                                 /                        / 

 

 

2016 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 

 
 


