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ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Ойн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараах хэсэг, заалт 
нэмсүгэй:

1/ 35 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг:
“35.5. Ойгоос мод бэлтгэх журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн батална.”

2/ 37 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг:
“37.4. Мод, модон материалын худалдаа, үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн мод, модон 
материалыг тээвэрлэсэн, зохих зөвшөөрлийн дагуу бэлтгэгдсэн мод, модон 
материалыг зөвшөөрөлгүй тээвэрлэсэн тээврийн хэрэгслийг худалдааны төвд 
оруулахыг хориглоно.”

3/ 47 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 16 дахь заалт:
“47.2.16. Энэ хуулийн 37.4-т заасныг зөрчсөн иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын мод, модон материал худалдан борлуулах үйл ажиллагааг зогсооно.”

2 дугаар зүйл. Ойн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3 дахь хэсгийн “...
заасны дагуу” гэсний дараа “үйлдвэрлэлийн ашиглалт явуулах эрх бүхий аж ахуйн 
нэгжид үйлдвэрлэлийн огтлолтоор, ойд арчилгаа цэвэрлэгээ явуулах эрх бүхий аж 
ахуйн нэгжид арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтоор” гэж, 47 дугаар зүйлийн 47.2.9 дэх 
заалтын “ ... төгрөгөөр торгох” гэсний дараа “ба давтан үйлдвэл хууль тогтоомжид 
заасны дагуу ажлаас халах,” гэж тус тус нэмсүгэй. 

3 дугаар зүйл. Ойн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсгийн 
“бэлтгэгдсэн” гэснийг “бэлтгэх” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

4 дүгээр зүйл. Ойн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.3 дахь хэсгийг дор 
дурдсан байдлаар өөрчлөн найруулсугай.

“39.3. Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл 
материал, түлээ зэрэг мод, модон материал, ойн дагалт баялаг болон түүнийг 
бэлтгэж тээвэрлэхэд ашигласан тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл, техник тоног 
төхөөрөмжийг борлуулсны орлогын 70 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 
урамшууллыг тухайн зөрчлийн талаар мэдээлсэн иргэн, илрүүлсэн холбогдох эрх 
бүхий албан тушаалтанд Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 
54.9 дэх хэсэгт заасны дагуу олгоно.”



5 дугаар зүйл. Ойн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.5 дахь хэсгийг 
хүчингүй болсонд тооцсугай.”

6 дугаар зүйл. Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.8 дахь заалтын 
“дүрмийг” гэснийг хассугай.
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай 
дараах хэсэг нэмсүгэй:

1/54 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэг:
“8. Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн тухай үнэн бодит мэдээллийг 

холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд өгсөн, түүнчлэн зөрчлийг илрүүлсэн, 
илрүүлэхэд бодитой туслалцаа үзүүлсэн иргэн, эрх бүхий албан тушаалтанд 50 
мянган төгрөгийн урамшууллыг ажлын 10 хоногт багтаан аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн Засаг дарга Байгаль хамгаалах сангаас олгоно.”

2/54 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэг:
“9. Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялгийг тээвэрлэхэд 

ашигласан тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжийг 
борлуулсны орлогыг байгаль хамгаалах санд төвлөрүүлж, тухайн орлогын 70 хувьтай 
тэнцэх мөнгөн урамшууллыг тухайн зөрчлийн талаар мэдээлсэн иргэн, эрх бүхий 
албан тушаалтанд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн олгоно.”

3/ 54 дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсэг:
“10. Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялгийн орлогыг Засгийн 

газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу Байгаль 
хамгаалах санд оруулна.”

4/ 54 дүгээр зүйлийн 11 дэх хэсэг:
“11. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийг мөрдөхөд шаардлагатай 

үнэлгээ, шинжилгээ, шинжээчийн болон лабораторийн зардлыг эргэн төлөгдөх
нөхцөлтэйгөөр Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлнэ.”

2 дугаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 6 дахь 
хэсгийн “... 4, 5” гэсний дараа “9” гэж нэмсүгэй.

3 дугаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 5 дахь 
хэсгийн “7” гэснийг “10”, 26 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн “экологи, байгаль 
хамгаалал, байгаль орчны хяналт, үнэлгээний чиглэлийн” гэж заасныг “байгаль 
орчны чиглэлийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй.
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН 
ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 
12.2 дахь хэсэгт дор дурьдсан агуулгатай дараах заалтыг тус тус нэмсүгэй.

1/ 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дахь заалт:
“12.1.4. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас байгаль орчин болон байгалийн 

нөөц баялагт учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн орлого;”

2/ 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт:
“12.1.5. Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялагийг тээвэрлэхэд 

ашигласан тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжийг 
борлуулсны орлого;”

3/ 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт:
“12.1.6. Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялагийн орлого;”

4/12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 9 дэх заалт:
“12.2.9. Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн тухай үнэн бодит мэдээллийг 

холбогдох байгууллага албан тушаалтанд өгсөн, зөрчлийг илрүүлэхэд бодитой 
туслалцаа үзүүлсэн  иргэн, эрх бүхий албан тушаалтныг урамшуулах;”

5/ 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 10 дахь заалт:
“12.2.10. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрдөхөд шаардлагатай 

үнэлгээ, шинжилгээ, шинжээчийн болон лабораторийн зардлыг;”
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ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ 
ТУХАЙ

1дүгээр зүйл. Эрүүгийн хуулийн 211 дүгээр зүйлд дор дурьдсан хэсгийг нэмсүгэй.

“1/211.3. Зохих зөвшөөрлийн дагуу бэлтгэгдсэн мод, модон материалыг зохих 
зөвшөөрөлгүйгээр тээвэрлэсэн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулах.”
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