
Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгоход  
 бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт  

 
 

№ Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 
 

1 Аж ахуйн нэгжийн тухай танилцуулга; 

2 Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь, арын хуудасны 
эзэмшигчийн овог нэрийн хамт; 

3 Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн боловсон 
хүчин /байгаль орчны чиглэлийн мэргэжилтэй 3-4 хүн/; 

- дипломын хуулбар хувь 
- ажлын туршлага 
- хөдөлмөрийн гэрээ 

Техникийн ажилчид /2-3 хүн/; 
- мэргэжлийн үнэмлэх 
- жолооны үнэмлэхийн хуулбар 
- хөдөлмөрийн гэрээ 

4 Нөхөн сэргээлт хийхэд шаардлагатай техник, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж  
/3-4 ширхэг/; 

- тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар хувь 
- тухайн техникийн улсын дугаар орсон фото зураг 
- түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээ /огноо, тамга, гарын үсэг бүрэн, гэрээний 

хугацаа хүчинтэй байх/ 

5 Нөхөн сэргээлт хэрхэн хийх талаарх мэдээлэл /2-5 хуудас/;  

6 Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны /БОАЖГ/ дүгнэлт, дүгнэлтэд үндэслэсэн 
аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тодорхойлолтыг хавсаргана; 

7 Эрх олгох шийдвэр гарсны дараа 
- УБ хот, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн төлбөрийн даалгаварын  

дугаарын дагуу тэмдэгтийн хураамж төлөх 
- Төрийн сан банкны 100900013040 тоот дансанд гэрчилгээний үнэ төлөх 

 
 

    Олгох хугацаа: Материал хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт шийдвэрлэнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгахад  
 бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт  

 
 

№ Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 
 

1 Аж ахуйн нэгжийн тухай танилцуулга; 

2 Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь, арын хуудасны 
эзэмшигчийн овог нэрийн хамт; 

3 Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн боловсон 
хүчин /байгаль орчны чиглэлийн мэргэжилтэй 3-4 хүн/; 

- дипломын хуулбар хувь 
- ажлын туршлага 
- хөдөлмөрийн гэрээ 

Техникийн ажилчид /2-3 хүн/; 
- мэргэжлийн үнэмлэх 
- жолооны үнэмлэхийн хуулбар 
- хөдөлмөрийн гэрээ 

4 Нөхөн сэргээлт хийхэд шаардлагатай техник, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж  
/3-4 ширхэг/; 

- тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар хувь 
- тухайн техникийн улсын дугаар орсон фото зураг 
- түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээ /огноо, тамга, гарын үсэг бүрэн, гэрээний 

хугацаа хүчинтэй байх/ 

5 Нөхөн сэргээлт хэрхэн хийх талаарх мэдээлэл /2-5 хуудас/;  

6 Тайлан /3 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын тайлан, хүлээлгэн өгсөн актын хамт/; 

7 Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны /БОАЖГ/ дүгнэлт, дүгнэлтэд үндэслэсэн 
аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тодорхойлолтыг хавсаргана; 

8 Эрх олгох шийдвэр гарсны дараа 
- УБ хот, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн төлбөрийн даалгаварын  

дугаарын дагуу тэмдэгтийн хураамж төлөх 

 
 

    Олгох хугацаа: Материал хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт шийдвэрлэнэ. 
 
 
 

 


