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."Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2022

ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 3-ны ӨДРИЙН 296 ДУГААР

ТОГТООЛООР "БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ

МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ЖУРАМ"-ыг ШИНЭЧЛЭН

БАТАЛСАН.

Энэхүү 296 дугаар тогтоол гарсантай холбогдуулан

"Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2017 оны 5

дугаар сарын 24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоол,

"Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл

ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний

тухай" Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр сарын 18-ны

өдрийн 355 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсон.



Журмын зохицуулалт...
Тус журам нь 13 зүйлийн 114-н заалтаас бүрдэнэ.

1-р зүйлээр – Ерөнхий ойлголт

2-р зүйлээр – Ашигт малтмал олборлох өргөдөл гаргах, түүнийг хянан шийдвэрлэх

3-р зүйлээр - Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг

4-р зүйлээр - Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талбай

5-р зүйлээр - Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эрх, үүрэг

6-р зүйлээр - Сум, дүүргийн Засаг даргын эрх, үүрэг

7-р зүйлээр - Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эрх, үүрэг

8-р зүйлээр - Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын эрх, үүрэг

9-р зүйлээр - Төрийн захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг

10-р зүйлээр - Төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

11-р зүйлээр - Бичил уурхайн мэргэжлийн холбооны эрх, үүрэг

12-р зүйлээр - Талбайг буцааж хүлээлгэн өгөх

13-р зүйлээр - Хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх



Журмын ерөнхий ойлголт...

➢ Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлохтой холбогдсон

харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

➢ Зорилго: Үйлдвэрлэлийн аргаар ашиглахад эдийн засгийн

үр ашиггүй нөөц, ашиглалтын болон технологийн хаягдлаар

бий болсон талбайд ашигт малтмалыг бичил уурхайгаар

олборлох, байгаль орчныг хамгаалах, орон нутагт ажлын

байрыг нэмэгдүүлэх

➢ Ашигт малтмалын тухайд: Энэ журам нь Ус, газрын тос,

байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай

ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалыг бичил

уурхайгаар олборлох үйл ажиллагаанд хамаарна.



Нөхөрлөл болон талбайн ерөнхий ойлголт...

➢ Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Иргэний хуулийн 35.1-д

заасан нөхөрлөл, 36.4-т заасан хоршооны хэлбэрээр зохион

байгуулагдсан хуулийн этгээд, мөн хуулийн 481.1-д заасан

бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн хэлбэртэй байна.

➢ Нэг нөхөрлөл, хоршооны гишүүдийн тоо нь 9-өөс цөөнгүй

байх бөгөөд гишүүн нь өөр нөхөрлөл, хоршоонд бүртгэлгүй

байна.

➢ Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл

ажиллагаанд өмнө нь хөндөгдөөгүй болон нөхөн сэргээлт

хийж хүлээлгэн өгсөн газар ашиглуулахыг хориглоно.



Төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

Тус журмын 10 дугаар зүйлээр зохицуулагдсан.

➢ 10.1.Хайгуул, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

дараахь эрх, үүрэгтэй байна: /Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн яам/

➢ 10.1.1.Төрийн урт, дунд хугацааны бодлоготой уялдуулан бичил уурхайн үйл

ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, нэгдсэн

удирдлагаар хангах.

➢ 10.2.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь

эрх, үүрэгтэй байна: /Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам/

➢ 10.2.1.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, бичил уурхай эрхлэгч этгээд болон

бичил уурхайн мэргэжлийн холбоог бичил уурхайн байгаль хамгаалал, нөхөн

сэргээлтийн удирдлагаар хангах;

➢ 10.2.2.хүрээлэн буй орчны бохирдол доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийн

нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбоотой хууль тогтоомжийн

хэрэгжилтийг хангуулах;

➢ 10.2.3.бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн нөхөн сэргээлтийн тайлан, талбайн нэгдсэн

мэдээллийг санд бүртгэх.



Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын эрх, үүрэг

❖ Тус журмын 7 дугаар зүйлээр зохицуулагдсан.

✓ 7.1.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн

Төлөөлөгчдийн Хурал дараахь эрх, үүрэгтэй

байна:

✓ 7.1.1.аймаг, нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн

зорилттой уялдуулан бичил уурхайн талаар

авч хэрэгжүүлж байгаа Засаг даргын ажлын

тайланг сонсож чиглэл, зөвлөмж өгөх.



Ашигт малтмал

олборлох өргөдөл

гаргах, түүнийг

хянан шийдвэрлэх



Ашигт малтмал олборлох өргөдөл гаргах, түүнийг

хянан шийдвэрлэх тухай...

2.Сумын ЗД өргөдөлд 
заасан талбайд 

дүгнэлт гаргуулах 
саналыг аймгийн ЗД-

д уламжилна. 3. Аймгийн ЗД заасан 
талбайд дүгнэлт 

гаргуулах саналыг 
АМГТГазарт хүргүүлнэ

4. АМГТГ нь АЗД-ын саналыг 
хүлээн авч АМТХуулийн 

11.1.23-т заасан дүгнэлтэд 
холбогдох мэдээллийг АЗД-д 

хүргүүлнэ. /давхцал, эвдэрсэн 
газрын бүртгэл/

5. АЗД АМГТГ-с 
ирүүлсэн дүгнэлтийг 

СЗД-д хүргүүлнэ

6. СЗД дүгнэлтэд заасан 
талбайг Бичил уурхайн 
зориулалтаар газрыг 

тусгай хэрэгцээнд авах 
саналыг сумын ИТХ-д 

хүргүүлнэ 

1. БУ эрхлэгч сумын 
ЗД-д өргөдлийг 1-р 
хавсралтаар өгнө

Бүх шатны 

байгууллага 

ажлын 10 хоногт 

багтаан хариуг 

өгнө



Сумын ИТХурал СЗД-ын Бичил
уурхайн зориулалтаар, газрыг
тусгай хэрэгцээнд авах саналыг
хэлэлцэн шийдвэрлэж,
шийдвэрээ СЗД-д хүргүүлнэ.

Сумын ИТХ-ын шийдвэрийг үндэслэн өргөдөл
гаргасан бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй Бичил
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээг
бичил уурхайн мэргэжлийн холбоотой
хамтран байгуулна.

Ингэхдээ...

! Өргөдлийн дараалал,

! Талбайн хэмжээ,

! Нөхөрлөлийн шаардлага хангаж
буй эсэх гэх мэт

Аймгийн Засаг дарга сумын 
ИТХ-ын шийдвэрийг 

АМГТГазрын кадастрын зураг 
зүйн нэгдсэн бүртгэлд  

бүртгүүлнэ

Бичил уурхайн 
мэргэжлийн холбоо

- Сумын ЗД, нөхөрлөлтэй
гурвалсан гэрээг журмын 2
дугаар хавсралтаар
байгуулах, гэрээний
биелэлтэнд хяналт тавих

- Бичил уурхайчдыг сургалт
мэдээллээр хангах,

- Бичил уурхайчдад гэрчилгээ
олгох,

- Бичил уурхайчдын болон талбайд
явагдаж буй олборлолт, нөхөн
сэргээлтийн бүртгэлийг хөтлөж
төрийн байгууллагуудыг
мэдээллээр хангах,

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох ...



Талбайг буцааж

хүлээлгэн өгөх



Тус журмын 12 дугаар зүйлийн дагуу  талбайг буцааж 

хүлээлгэж өгнө

12.1.Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараахь тохиолдолд бичил уурхайгаар

ашигт малтмал олборлох талбайг буцаан хүлээлгэж өгнө:

➢ 12.1.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлөөс

шалтгаалан олборлолтыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тухай эрх

бүхий улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан;

➢ 12.1.2.талбайг цаашид ашиглах боломжгүйн улмаас хүлээлгэн өгөх

хүсэлт гаргасан, гэрээг цуцалсан;

➢ 12.1.3.гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж, гэрээг талууд

дүгнэсэн.

! Дээрх заалтуудын дагуу талбайг буцаан хүлээлгэж өгсөн нь бичил уурхай

эрхлэгч этгээдийн өөрийн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт

байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.



Хяналт тавих, 

хариуцлага

хүлээлгэх



Хяналт ба хариуцлага...

✓ 13.1.Бичил уурхайгаар ашигт малтмал

олборлох журмын хэрэгжилтэд нутгийн

захиргааны байгууллага, мэргэжлийн хяналтын

байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага,

бичил уурхайн мэргэжлийн холбоо хяналт

тавина.

✓ 13.2.Энэ журмыг зөрчсөн иргэн, хуулийн этгээд,

албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжид

заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА

2022 он


