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ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ 

БАЙГУУЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, 

АЧ ХОЛБОГДОЛ



Өнгөрөгч 2018 онд 16 аж ахуйн нэгжтэй ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭГ байгуулсан 

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ 

ХАНГАЖ

БАЙГАЛЬ ОРЧНОО 

ХАЙРЛАЖ

ЭРГЭХ ХОЛБООТОЙ, ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙХ

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН 

ХҮРЭЭНД 

ХАРИУЦЛАГА

ОРОН НУТАГТ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ БОДИТ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА БУЮУ 

ОРОН НУТГИЙН ЗҮГЭЭС БАРИМТЛАЖ БУЙ ЗАРЧИМ:



а/Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42

дугаар зүйлийн 42.1-д заасан “Тусгай

зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг

хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр

байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг

хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх

асуудлаар нутгийн захиргааны

байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллана”

б/Засгийн газрын 2016 оны 179 дүгээр

тогтоолоор баталсан “Байгаль хамгаалах,

уурхайтай холбоотой дэд бүтцийг

хөгжүүлэх, үйлдвэр байгуулах, ажлын

байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийх

гэрээний загвар” баталсан.



Сумын бөхийн 

бай, шагналд 900 

мян.төг дэмжлэг 

г.м



Сумдын нутгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлагыг эрсдэлд 

оруулах нөхцөл бүрдсэн.

Байгаль орчныг хамгаалах, 

дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын 

байр нэмэгдүүлэх асуудлаар 

бодитой дэмжлэг байхгүй 

атлаа ажлыг дэмжиж ажиллана 

гэх хязгаарлагдмал, 

биелэгдэхгүй байх, хүрэх үр 

дүнг тооцох боломжгүй 

залтуудыг тусгасан. 

Нэг удаагийн 

шинжтэй санхүүгийн 

дэмжлэг туслалцаанд 

анхаарсан.

Богино хугацааны, 

тогтворгүй.

Иргэдийн 

оролцоо болон 

нутгийн удирдлагын 

чадавх сул. 
Хууль тогтоомж 

зөрчсөн, нийцээгүй 
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2.Дараа

Албадлагын шинжтэй 

буюу гуйврын:

Нэг удаагийн 

Хууль тогтоомжид 

нийцээгүй:

чадавхгүй

Бэлэн ба бэлэн бусаар, 

төсвийн болон төсвийн 

бус дансдаар
Ашиг сонирхлын зөрчилтэй  гэх 

хардлагыг ихэвчлэн төрүүлдэг

Сайн дурын үндсэн дээр 

дэмжлэг үзүүлэх

ЗГ-ын 2016.179-ын 1.2

Төсвийн 

ерөнхийлан 

захирагчаар 

дамжих

ТТХ-25.4, 6.6.2

Орон нутгийн 

хөгжлийн санд 

төвлөрөх:

ТТХ-ийн 60.2.5

1.Өмнө



*а/Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий

талбай орших нутгийн байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах,

үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын

байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сайн

дурын үндсэн дээр дэмжлэг үзүүлнэ.

* /ЗГ-ын 2016 оны 179 дүгээр тогтоол/

*Төсвийн тухай хуулийн 60.2.5-д “Орон нутгийн хөгжлийн сан нь

тухайн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор олгосон

дотоод, гадаадын хандив, тусламж, дэмжлэгээс бүрдэнэ”



Төсвийн тухай хууль:

*25.4-д “... төсвийн ерөнхийлөн захирагчаараа дамжуулан төрийн

болон орон нутгийн өмчит бус хуулийн этгээдээс мөнгөн хөрөнгө,

хөдлөх эд хөрөнгийн хэлбэрээр тусламж, хандив авч болно”

*6.6.2.Төсвийн захирагч нь төсвийн асуудлаа өөрийн харьяалагдах

дээд шатны төсвийн захирагчаар дамжуулан шийдвэрлүүлдэг байх

*Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль:

*17.3.Албан тушаалтан хандив, санхүүгийн туслалцааг авахын өмнө

өөрийн удирдлага, эсхүл эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл

авсан байна.

ХОРИГЛОЛТ, ХЯЗГААРЛАЛТ:



*

ЗГ-ын 2016 

оны 179 
дүгээр 

тогтоолоор 

батлагдсан 

загвар 

гэрээний 

нэршил, 

агуулгын 

дагуу 

боловсруулав



*



*

Талуудын шийдвэр гаргах түвшний төлөөлөл

АМТХ-ийн 42 дугаар 

зүйлийн 42.1-т заасны дагуу 

гэрээг нутгийн захиргааны 

байгууллага буюу аймаг, 

сумын Засаг дарга 

баталгаажуулсан.

Аж ахуйн нэгжийн зүгээс       

ТУЗ –ийн дарга болон 

гүйцэтгэх захирал 

баталгаажуулсан.
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2. байгаль орчныг 

хамгаалах, 

олборлолтын сөрөг

нөлөөг бууруулахад ач 

холбогдол өгсөн байх

3. иргэдийн амьдрах 

орчин нөхцлийг 

бүрдүүлэх, дэд 

бүтэцийг хөгжүүлэх.

1. тухайн төслүүд орон нутагт

үр өгөөжтэй байх буюу 

байгалийн баялгийн үр шимийг

тухайн орон нутгийн иргэд

хүртэх боломжтой байх 

5. шийдвэр гаргах

болон үнэлгээ хийхэд

иргэдийн оролцоог 

хангах

4. нутгийн удирдлагатай

харилцах, тэдгээрийн 

чадавхийг бэхжүүлэх, Нийтлэг дээрх зарчмыг хангах зайлшгүй

шаардлага гарсан ба гол асуудал нь

ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

ГЭРЭЭНИЙ АГУУЛГА, ЗАРЧИМ



Тодорхой 

бөгөөд ил тод

Оролцоо буюу тэгш 

байдал хангасан 

Тогтвортой

Чадавхтай

Хэмжигдэхүйц 

буюу үр дүн 

тодорхой

Орон нутгийн 

гэрээ

Гэрээний гол ашиг тус нь тогтвортой буюу чадавхтай байхад анхаарсан бөгөөд үүнд:

ашиглалтын лицензийн хугацаатай гэрээг уялдуулж өгсөнөөр урт хугацааны үр өгөөжийг

тооцсон, нөгөө талаас тогтвортой байдлыг хангасан байдал юм.

ГЭРЭЭНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ



• Уул уурхайн компаниудаас 

орон нутагт үзүүлж буй 

дэмжлэг 

• Тухайн дэмжлэг төсвийн

гадуур байх тохиолдол их 

бөгөөд орлогын хуваарилалтын 

тайлагнал

• Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд 

хийгдсэн ажлууд 

• Ажил эрхлэлтийн тайлагнал

• Тухайн лиценз эзэмшигчийн 

талаарх гэрээний үүргийн 

биелэлт

ТОДОРХОЙ, ИЛ ТОД



* Орлогын хуваарилалт буюу үр өгөөжийг тэгш 

хүртэх:

100%

Хандив тусламжийн 
орлого 

70%

Аймгийн Орон 
нутгийн хөгжлийн 

сан

20%

Сумын орон нутгийн 
хөгжлийн сан 

10%

Тухайн АМ-ын 
тусгай зөвшөөрөл 
байршиж буй баг

Оролцоог хангах, үр өгөөжийг хүртээхэд гол анхаарлаа хандуулсан
Бүс нутгийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд эрсдэлд илүү ордог тул орлогын
хуваарилалтыг жигд гэхээсээ илүү зөв хуваарилах нь чухал гэж үзсэн.



ТОГТВОРТОЙ

тогтвортой буюу

чадавхтай байхад

анхаарсан бөгөөд үүнд:

ашиглалтын лицензийн

хугацаатай гэрээг

уялдуулж өгсөнөөр урт

хугацааны үр өгөөжийг

тооцсон, нөгөө талаас

тогтвортой байдлыг

хангасан байдал юм.



ЧАДАВХТАЙ

Боловсон хүчний болон

бизнесийн чадавхи

сулаас болж Хөдөлмөр

эрхлэлт, худалдан

авалтад оролцож

чадахгүй байсан.



Талуудын шийдвэр гаргах түвшний төлөөлөл

АМТХ-ийн 42 дугаар 

зүйлийн 42.1-т заасны дагуу 

гэрээг нутгийн захиргааны 

байгууллага буюу аймаг, 

сумын Засаг дарга 

баталгаажуулсан.

Аж ахуйн нэгжийн зүгээс       

ТУЗ –ийн дарга болон 

гүйцэтгэх захирал 

батлагаажуулсан.



ХЭМЖИГДЭХҮЙЦ БУЮУ ҮР ДҮН ТОДОРХОЙ

7.11. Тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч нь орон нутгийн

хөгжилд дэмжлэг болгож 2018

онд онд 20.000.000 /хорин

сая/ төгрөг, 2019 оноос

борлуулалтын орлогын 3

хувьтай тэнцэх хэмжээний

мөнгөн хөрөнгийг тусгай

зөвшөөрлийн хүчинтэй

хугацаанд жил бүр аймгийн

орон нутгийн хөгжлийн санд

төвлөрүүлнэ.



Аливаа тодорхойгүй зүйлс өөрөө тодорхойгүй 

зүйлийг бий болгодог учир энэ гэрээны хууль эрх 

зүй болон бусад зарчмууд тодорхой байх ёстой 

гэсэн үзэл баримтлалыг бид барьсан.

БАЯРЛАЛАА ТА БҮХЭНД

АЖЛЫН АМЖИЛТ ХҮСЬЕ


