
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй 

татагдах тул бүтэн эхээр нь татахыг 
хүсвэл 88079441 дугаарт холбогдоно уу. 

АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙГААС  

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭ 

Гэрээний дугаар: ..................... 

20.... оны ..... дугаар                                       Улаанбаатар 

сарын ...-ны өдөр                                     хот

          

“..................................” ХХК /Улсын бүртгэлийн дугаар: ................., регистрийн дугаар: 

......................../-ийг төлөөлж, Гүйцэтгэх захирал ......................../цаашид “А тал” гэх/; 

............................ аймгийн “........................................” ТББ /Улсын бүртгэлийн дугаар: 

................., регистрийн дугаар: ......................../-ыг төлөөлж, тэргүүн ........................... 

/цаашид “Б тал” гэх/;  

...................... аймгийн ................... сумын Засаг дарга ....................... /цаашид “В тал” 

гэх/, /цаашид хамтад нь “Талууд” гэх/ бид  

“Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 42 дугаар зүйлийн 42.1, Монгол Улсын Засгийн 

Газрын 2010 оны 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал 

олборлох журам”-ын 5.3 болон 5.5 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон дараах нөхцөлийг 

харилцан тохиролцож, хүлээн зөвшөөрснөөр энэхүү “Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 

талбайгаас бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээ” (цаашид “Гэрээ” гэх)-г 

байгуулж байна. 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1 Энэхүү гэрээгээр “А тал” нь .................... аймгийн ............ сумын ....................... гэх газарт 

байрлах MV-..........., MV-................. дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл (цаашид 

“Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл” гэх) бүхий талбайд олборлолт хийх эрхийг “Б тал”-

д олгох, “Б тал” уг талбайд олборлолт хийхдээ Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх 

бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм журам, техникийн норм, стандартыг чанд 

баримтлах, “В тал” нь хуульд заасан эрх, үүргийнхээ хүрээнд талуудын үйл 

ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 

1.2 Талууд энэхүү гэрээг байгуулснаар урт хугацаанд харилцан ашигтай, хамтран 

ажиллахыг зорилго болгоно. 

1.3 .................................. 

Хоёр. Гэрээний хугацаа 

2.1 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан өдөр хүчин 

төгөлдөр болж, 20.... оны ... дугаар сарын ..ны өдрийг хүртэл ....... /............../ сарын 

хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

2.2 ....................... 

Гурав. Талуудын баталгаа, мэдэгдэл 

3.1 Гэрээний “А тал” буюу “.............” ХХК нь 20.. оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн .... 

дугаар гэрчилгээтэй, .............. аймгийн ............... сумын нутаг дэвсгэр ............. гэх газарт 

байрлах талбайд .........,  ............ дугаартай ашигт малтмал ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшдэг нь үнэн болно. 
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3.2 “А тал”-ын эзэмшлийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд орших ордыг 

ашиглахтай холбогдуулан “Б тал” нь холбогдох судалгаа шинжилгээний ажлыг 

гүйцэтгэсэн болохыг талууд үүгээр баталж байна. 

3.3 ......................... 

Дөрөв. Талуудын хамтын ажиллагаа хэрэгжих нөхцөл 

4.1 Талууд энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй эсэхэд хяналт тавих, байнгын 

харилцаа холбоотой хамтран ажиллах зорилгоор талуудаас эрх бүхий төлөөлөгч 

томилж болно. Талууд нөгөө талдаа урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр өөрийн эрх 

бүхий төлөөлөгчийг өөрчилж болно. 

4.2 .................... 

4.3 “Б тал” нь ........ /дөч/ метрээс хэтрэхгүй гүнд олборлолт хийнэ. 

4.4 “Б тал” нь талбайд олборлолт хийхдээ байгаль орчныг бохирдуулах, ойр орчинд 

байршиж буй ан амьтан, ургамал ногоог устаж, хордох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж 

ажиллана. 

4.5 .......... 

 

 

Үргэлжлэл бий .... /10x/ 


