
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл 

гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгүүд:  

1. Хүсэлт /албан бичгээр/ 

2. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл (маягт К-01) 

3. Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-04) 

4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар гэрчлүүлсэн)  

5. Өргөдөл гаргагчийн талбайн булангийн цэгүүдийн солбицол, байршил, хилийг 

харуулсан кадастрын зураг (2 хувь) 

6. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт (эх хувь)  

7. Хайгуулын ажил эрхлэх мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан талаархи 

албан ёсны мэдээлэл (маягт К-18) 

8. Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (татварын албанаас)   

9. Хайгуулын ажлын урьдчилсан төлөвлөгөө /төсөл/  

 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгуулахад:  

1. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт /өргөдөл/ 

2. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт  

3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /эх хувь/  

4. Хайгуулын ажлын тайлан, сунгуулах үндэслэл   

5. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний тайлан  

6. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаль орчныг нөхөн сэргээх 

зардлын 50 хувийг барьцаа болгож байршуулсан талаар нотлох баримт 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан дараах үйлчилгээний хөлс, 
тэмдэгтийн хураамжийг төлнө.  

25.1.5. ашигт малтмал хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд дор 
дурдсан хэмжээгээр: 

№ Үйлчилгээний төрөл Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/ 

Ашигт малтмал хайх 
тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч 

Ашигт малтмал 
ашиглах тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 

1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр 
авахыг хүсч гаргасан өргөдлийг 
хянан үзэх 

250 000 1 000 000 

2 Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх 
тухай өргөдлийг хянан үзэх 

1 500 000 7 000 000 

3 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 
сунгуулах өргөдлийг хянан үзэх 

1 000 000 2 000 000 

4 Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах 
өргөдлийг хянан үзэх 

1 000 000 2 000 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.6. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч нь доор дурдсан төлбөр төлнө: 

35.6.1. түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр хайгуулын талбайн гектар тутамд эхний жилд 100 төгрөг, хоёр дахь 
жилд 200 төгрөг, гурав дахь жилд 300 төгрөг, дөрвөөс тав дахь жилд тус бүр 1000 төгрөг; 

 35.6.2. түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр нь тухайн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн 0-20 гектар 
тутамд 5000 төгрөг, 30 гектар хүртэл 8000 төгрөг, 50 гектар хүртэл 10000 төгрөг, 100 
гектар хүртэл 15000 төгрөг, 200 гектараас дээш 20000 төгрөг. 

 

 

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоо 95  

Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн тоо 120 

ТТАМ-ын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл – 10  

ТТАМ-ын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл – 1    

5 Барьцааны гэрээний дагуу тусгай 
зөвшөөрлийг шилжүүлэх 
өргөдлийг хянан үзэх 

1 000 000 2 000 000 

6 Талбай буцааж хүлээлгэн өгөх 
өргөдлийг хянан үзэх 

50 000 500 000 

7 Хилийн маргааныг 
шийдвэрлүүлэх тухай өргөдлийг 
хянан үзэх 

250 000 500 000 

8 Үрэгдүүлсэн тусгай зөвшөөрлийг 
нөхөн олгох 

200 000 250 000 

9 Нэмэлт өргөдлийг хянан үзэх 200 000 1 000 000 


