
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

                  ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 
 

                
  Маягт Т-1 

 
 
 

     
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл 

 
Огноо: ...................................(он/сар/өдөр) 
Компанийн нэр: ..........................................................   Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар:.......................................... 
Өргөдөл гаргагчийн нэр: .................................................................... (Овог, нэр)  Албан  тушаал: ...............................................
  

           Өргөдлийн талбай: 
 Аймаг (хот)      Сум (дүүрэг)           Планшетийн код    

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

............................ га (хэмжээ) бүхий ..........................................................(газрын нэр) –д ашигт малтмалын
*
 хайгуул 

хийх зөвшөөрөл авахын тулд өргөдөл гаргаж байна 
 

Өргөдөл гаргасан 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             

 

     
Дараахь баримт бичгүүдийг хавсаргана уу:  

  
Өргөдөл 
гаргагч 

хавсаргав 

Өргөдөл 
хүлээн 
авагч 

хүлээн авав 
1 Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт Т-2) □ □ 
2 Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар 

(нотариатаар баталгаажуулсан)                                                         
□ □ 

3 Өргөдөл гаргагчийн талбайн булангийн цэгүүдийн солбицол, байршил, хилийг харуулсан зураг 
(2%)                            

□ □ 

4 Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь) 250.000 төгрөг 
төрийн сан 210000941 

□ □ 

5 Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас) □ □ 
 

    
 
Тамга 

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

 
 
 
 

                               Өргөдлийн бүртгэлийн код: 
                              XA - ………. - ……. - AX 

 

*
 “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал” гэж зам, барилгын материалын зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт 
бүхий элс, хайрга, тоосгоны шавар, хүрэм, боржин, дайрганы зориулалттай барилгын чулууны хуримтлал 
**
 Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой 

 

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 

06 дугаар сарын 13 өдрийн 343 

дугаар захирамжийн хавсралт 



ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

                  ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 
 

                  
 Маягт Т-1.1 

 
 

 

 

 

 
Өргөдөл гаргасан 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 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                          

                          

                          

                          

 
 
 
 
 
 
 
             Тамга 

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

 
 
 
 
 

 

Өргөдлийн бүртгэлийн код:             
 ХА- ………. - ……. - АХ 

 

*
 Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбилцлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой 

 

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 

06 дугаар сарын 13 өдрийн 343 

дугаар захирамжийн хавсралт 



ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

                  ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 
 

 
 

  Маягт Т-2 
 
 

         Өргөдлийн бүртгэлийн код: 
 ХА-..........................-...............-АХ 

 
 

Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт 
 

1. Хуулийн этгээдийн нэр: Монгол/Англи  ............................................................................................... 

2. Регистрийн дугаар:  ............................................................................................................................... 

3. Өмчийн хэлбэр: 

Хувийн         

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой   

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эзлэх хувь ............   

   

4. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн тоо: 

     Үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн  нэр:               Эзэмшдэг хувь: 

.........................................................     .............................. 

.........................................................     .............................. 

.........................................................     .............................. 

 

5. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар эцсийн шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага, 

албан тушаалтны нэр: 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

6. Хуулийн этгээдийн хууль ёсны хаяг/Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 11.1.3-д заасны дагуу/ :           

            Гудамж/байшин/, хаалганы дугаар: ............................................................................................ 

Баг/ хороо: ..................................................................................................................................... 

Сум/ дүүрэг: ................................................................................................................................... 

Аймаг/ хот: ..................................................................................................................................... 

Байршлын код: .............................................................................................................................. 

Шуудангийн салбар/хайрцаг: ....................................................................................................... 

Утас:............................................................................................................................................... 

Факс: .............................................................................................................................................. 

Гар утас: ........................................................................................................................................ 

Цахим шуудангийн хаяг: .............................................................................................................. 

7. Бусад 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

   Тодорхойлолтыг үнэн зөв гаргасан: 

 

Тамга      ........................................................... Эрх бүхий  албан тушаалтны нэр  

 
                              /Гарын үсэг/   .......................           /Нэр/                                           

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 

06 дугаар сарын 13 өдрийн 343 

дугаар захирамжийн хавсралт 



ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

                  ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 
1. Name of the legal entity

*
: Mongolian / English ……………………..……/…………………………………. 

2.  Registration number: …………………………………..………………………….. 
3. Type of ownetship:  
 Private   
 With state and provincial government participation  
 Percent of the state and provincial government ownership ……………………………………..……………………….. 

 
4. Shareholders of legal entity:  
                          Shareholder name: Percent of shares: 
 ………………………………………………….. …………………………………. 
 ………………………………………………….. …………………………………. 
 ………………………………………………….. …………………………………. 
5. Name of organization and executive authorized for the final 

decision of the mineral license  
 
……………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………. 
 

6. Official contacting detalis: ……………………………………………………………… 
         Street /building/, door number:  ………………………………………..…………………….. 
         Bag / xoroo: ………………………………………..…………………….. 
         Subprovince /district: ………………………………………..…………………….. 
         Province/city: 

        Zip code: 
        Postal address: 

………………………………………..…………………….. 
………………………………………..…………………….. 
………………………………………..…………………….. 

         Phone: ………………………………………..…………………….. 
         Fax: ………………………………………..…………………….. 
         Mobile phone: ………………………………………..…………………….. 
         E-mail address

*
: ………………………………………..…………………….. 

7.Other 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ................ 

 

 

 

 

 

 
applicant: 

               Stamp 

                                      ................................................ /     / 
                                                                                     /Signature/                  /Name/                                           
 
 
 

 

Маягт Т-2.1  Зайлшгүй бөглөх шаардлагатай             / fields marked with an are required 

ҮТЕГаас авсан тодорхойлолт дээрх      / Same information which provided from 

Удирдлагын овог нэртэй адил                          Mongolian Tax Department 

Зайлшгүй бөглөх шаардлагатай             / fields marked with an are required 

ҮТЕГаас авсан тодорхойлолт дээрх      / Same information which provided from 

Удирдлагын овог нэртэй адил                          Mongolian Tax Department 

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 

06 дугаар сарын 13 өдрийн 343 

дугаар захирамжийн хавсралт 



ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

                  ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 
 

         
                      Маягт Т-6 

 
 
 

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл 

 
Огноо: ...................................(он/сар/өдөр)              Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ……………………………... 
Компанийн нэр: ..........................................................   Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар:.......................................... 
Өргөдөл гаргагчийн нэр: ...................................................................... (Овог, нэр)  Албан  тушаал: .............................................
                                                             Өргөдлийн талбай: 

 Аймаг (хот)      Сум (дүүрэг)           Пла-ншетийн код    

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

............................ га (хэмжээ) бүхий .............................................................(газрын нэр) –д ашигт малтмал ашиглахыг 
хүсч өргөдөл гаргаж байна.  

Ашигт малтмалын төрөл: .................................. 
Ашиглалтын талбай: .............................. (хэсэгчлэн / бүхэлд нь) 

 
Өргөдөл гаргасан 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             

Дараахь баримт бичгүүдийг хавсаргана уу:  

  
Өргөдөл 
гаргагч 

хавсаргав 

Өргөдөл 
хүлээн авагч 
хүлээн авав 

1 Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт Т-1.1, 2) □ □ 

2 Монгол улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албаны) □ □ 

3 Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн   гэрчилгээний 
хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан) 

□ □ 

4 Ашиглалт хийх болон үлдэх хайгуулын талбай тус бүрийн байршил, булангийн  цэгүүдийн 
солбицол, хилийг буулгасан зураг (хоёр хувь)  

□ □ 

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

6 Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэн хүлээн авсан Эрдэс баялгийн зөвлөлийн 
тэмдэглэл, төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр 

□ □ 

7 Эрдэс баялгийн зөвлөлийн тэмдэглэл, төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрээр хүлээн 
авсан хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлангийн нөөцийн дэвсгэр зураг дээр ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл хүссэн талбайн хилийг буулгасан зураг. М1:1000, М1:5000, М1:10000 тохиромжтой 
масштабын дагуу 

□ □ 

8 Хайгуулын ажлын явцад Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргийг 
бүрэн биелүүлж ажилласан тухай баримт  

□ □ 

9 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ □ □ 

10 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, хавсралтууд (эх хувь) □ □ 
 
Тамга 

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

 

                       Өргөдлийн бүртгэлийн код: 
                       XV - ………. - ……. - AM 

 

**
 Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой 
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ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

                  ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 
 
 

Төсөл 
 

 
 
2014 оны 06 дугаар сарын 13 өдрийн   №343 

 
 

   ЗАХИРАМЖ 
 
 
 

 
Маягт батлах тухай 

 
 
 

Ìîíãîë Óëñûí Çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæ, ò¿¿íèé óäèðäëàãûí òóõàé õóóëèéí 
29 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 29.2, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 

 
 

1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 
хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд гаргах өргөдлийн маягтуудыг хавсралтаар 
баталсугай. 
 

2. Холбогдох хууль журмын дагуу зохион байгуулан ажиллахыг аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга /н.Батдэлгэр/, Байгаль орчны газрын 

дарга /н.Машбат/, Газрын харилцаа барилга, хот байгууллалтын газрын дарга 

/н.Манлайбаатар/ нарт үүрэг болгосугай. 

 
 
 
 
 

ЗАСАГ ДАРГА    Г.ЗОРИГТ 
 


