
 

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР  

          

 
 

 Ердийн ашигт малтмалын  

хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын санал 

 

Огноо: ................................... Талбайн код:     ......................................................... 

Хуулийн этгээдийн нэр: ............................................   
Хуулийн этгээдийн  

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

Санал гаргагчийн нэр: .................................................. Албан  тушаал: ......................................................... 

 

Сонгон шалгаруулалтын талбай: 

 Аймаг (хот)      Сум (дүүрэг)           Планшетийн код    

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

............. га (хэмжээ) бүхий ...................................................... /газрын нэр/ талбайд ус, газрын тос, уламжлалт бус газрын 

тосноос бусад ашигт малтмалын  хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтанд оролцохоор санал гаргаж байна. 

 

Санал гаргаж буй талбайн солбицлууд 

 
Цэгийн  Уртраг * Өргөрөг *  Цэгийн  Уртраг * Өргөрөг * 

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

1              6             

2              7             

3              8             

4              9             

5        10       

          (нэмэлт цэгүүдийг хавсаргав) 

 Саналд дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана уу:  
Хуудасны 

дугаар 

1 Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4) - 

2 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)                                                   - 

3 Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас) - 

4 Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт - 

5 
Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн 

сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал 
- 

6 

Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног 

төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон 

бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);  

 

- 

7 

Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн 

этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан 

боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан); 

- 

8 Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө  - 

9 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг; - 

10 Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт - 

11 
Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар 

(нотариатаар баталгаажуулсан) 
- 

 

 

 

Санал гаргагч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . /                                                /  

                   (Гарын үсэг)                                     (Нэр) огноо 

 

 

 

Бүртгэлийн дугаар 
……....…...…. 

 

ААН-ийн тамга, 

тэмдэг 

Ашигт малтмал газрын тосны газрын  2018 оны . . . дугаар 

сарын . . .-ны өдрийн  . . . дугаар тушаалын тавдугаар 

хавсралт 

                                                                                                                               

 

АНХААРАХ: Сонгон шалгаруулалтын саналыг энэхүү маягтын дагуу бүрдүүлж, хуудас тус 

бүрийг дугаарласан байна. 



 

 

 

 

 

хавсралт 

Сонгон шалгаруулалтын талбайн нэмэлт цэгүүд 

 

Цэгийн 

дугаар  

Уртраг * Өргөрөг *  
Цэгийн 

дугаар  

Уртраг * Өргөрөг * 

град мин сек град мин сек  град мин сек град мин сек 

9              31             

10              32             

11              33             

12              34             

13              35             

14              36             

15              37             

16              38             

17              39             

18              40             

19              41             

20              42             

21              43             

22              44             

23              45             

24              46             

25              47             

26              48             

27              49             

28              50             

29              51             

30              52             

 


