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Хууль зүйн үндэслэл

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн
төслийг Уул уурхайн яамнаас боловсруулж, Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөлийн шинжээчид болон яамны хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж улмаар
УИХ хэлэлцэн баталсан.

• Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль
УИХ-аар 2014 оны 7 дугаар сарын 1-нд батлагдсан.

• Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн
дагуу Засгийн газрын 2014 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 239 дүгээр
тогтоолоор хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайг солбицлоор
тогтоосон.

• Уул уурхайн сайдын 2014 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 203 тоот
тушаалын дагуу хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг
олон нийтэд зарласан.
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Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбай

• УТХаГазар – 18.2%
• Урт нэртэй хууль – 27.5%
• Хот, суурин, дэд бүтэц, УТХэГ – 16.6%

• Улсын нөөц, ОНТХ – 32.2%
• (Шинээр УТХ-д авах, БНҮП, Экологийн

ач холбогдолтой – 14.2%)

19.9% Хориглосон – 71.5% (+37.2% давхцалтай)

ХТЗ олгох боломжтой – 19.9% буюу 31 сая
га
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• Хүчинтэй ТЗ –7.5%
• Цацраг идэвхт ТЗ – 1.1%

71.5%

8.6%

Хүчинтэй – 8.6%



Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай хуулинд хэрхэн тусгагдсан

Өргөдлийн журмаар олгох талбай

• Талбайг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн буцаан өгсөн /АМТХ 54, 55-р зүйл/

• Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн төлөөгүйгээс цуцлагдсан
/АМТХ 56.1.2/

• Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдож байгаагүй хэтийн төлөвгүй, эрдсийн хуримтлал
тогтоогдоогүй талбай

Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгох талбай

• Улсын төсвийн хөрөнгөөр судалгаа хийсэн талбайд тогтоогдсон эрдсийн хуримтлал бүхий
талбай /АМТХ 19.12/

• Доорхи үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл нь дуусгавар болсон, цуцлагдсан талбайд шинээр
олгох /АМТХ 20.1/

• тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан /АМТХ 53.1.1/

• нөөц болон тусгай хэрэгцээнд авсан талбай чөлөөлөгдсөн /АМТХ 56.1.3/

• хайгуулын зардал нь хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээнд хүрээгүй /АМТХ
56.1.4/

• байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй цуцлагдсан /АМТХ 56.1.5/
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Засгийн газрын 239 дүгээр тогтоол, Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг
өргөдлөөр олгох талбайн зураг
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Өргөдөл хүлээн авах ажиллагааны дараалал

VPN төхөөрөмж
худалдан авах

Монгол улсад бүртгэлтэй,
татвар төлөгч

хуулийн этгээдэд олгоно

Өргөдөл гаргагч ААН-ийн
мэдээллийг нягтлан шалгах

Цахим үйлчилгээний
хөлс төлж системд

нэвтрэх эрх худалдан авах

Үндэсний дата төв
Ашигт малтмалын газар

2 31 4

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
авахыг хүссэн

хуулийн этгээд АМГ-т бүртгүүлнэ

1 долоо хоног - 500 000 ₮
1 сар - 2 000 000 ₮

Банк

УБЕГ-ын
мэдээллийн сан

Өргөдөл гаргагч ААН-ийн
мэдээллийг нягтлан шалгах

Өргөдлийн үйлчилгээний
төлбөр  250 000 ₮ тушаах

/тэмдэгтийн хураамж/

К-1 маягтыг
интернетээр бөглөж
цахим дугаар авах

Өргөдлөө холбогдох
материалын хамт

АМГ-т гаргах
Хяналтын

Сервер

67

БанкАшигт малтмалын газар
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ЗАРЛАЛ

Цахим системийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс холбогдох

байгууллагуудын өгсөн зөвлөмжийн дагуу 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны

өдрийн 08.00 цагаас эхлэн систем ажиллах болсныг мэдэгдье.

Үүнээс өмнө системд нэвтрэх эрх идэвхжихгүй болохыг анхааруулж байна.

АНХААРУУЛГА

Аж ахуйн нэгжийн зүгээс санаатайгаар цахим системд халдаж системийн

хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулсан, алдагдуулахыг оролдсон, зүй бусаар

системээс дугаар авахыг оролдсон зэрэг үйлдэл нь нотлогдсон тохиолдолд

тухайн аж ахуйн нэгж болон түүнтэй хамаарал бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн

цахим системд хандах эрхийг тодорхой хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.

ЗАРЛАЛ
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа


