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Пайдалы қазбалардың кең таралғандарын қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға 

арналған келісімшартты рентабельділігі төмен санатқа, сондай-ақ кен орнын (кен 

орындары топтарын, кен орнының бір бөлігін) тұтқырлығы жоғары, су алған, 

шығымы аз немесе сарқылған кен орындарының санатына жатқызу бойынша 

ұсынымдарды әзірлеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы ереже 

 

1. Жалпы ережелер 

 

      1. Пайдалы қазбалардың кең таралғандарын қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға 

арналған келісімшартты рентабельділігі төмен санатқа, сонымен қатар кен орнын (кен 

орындары топтарын, кен орнының бір бөлігін) тұтқырлығы жоғары, су алған, шығымы аз 

немесе сарқылған кен орындарының санатына жатқызу бойынша ұсынымдарды әзірлеу 

жөніндегі ведомствоаралық комиссия (бұдан әрі - Комиссия) Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады. 

      2. Комиссия қызметінің мақсаты пайдалы қазбалардың кең таралғандарын қоспағанда, 

жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты рентабельділігі төмен санатқа, 

сондай-ақ кен орнын (кен орындары топтарын, кен орнының бір бөлігін) тұтқырлығы 

жоғары, су алған, шығымы аз немесе сарқылған кен орындарының санатына жатқызу 

бойынша ұсынымдарды әзірлеу болып табылады. 

      3. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының заңдарын және Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 

актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа 

алады. 

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Комиссияның жұмыс 

органы болып табылады. 

      5. Комиссия отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. 

 

2. Комиссияның міндеті 

 

      6. Комиссияның негізгі міндеті: 

      1) рентабельдігі төмен келісімшарт бойынша пайдалы қазбаларды өндіру салығы 

мөлшерлемесінің мөлшері (келісімшартты рентабельдігі төмен санатқа жатқызу туралы 

ұсынымдар шығарған жағдайда); 

      2) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты рентабельдігі төмен санатқа 

жатқызу немесе жатқызудан бас тарту; 

      3) пайдалы қазбалардың кең таралғандарын қоспағанда, кен орнын (кен орындары 

топтарын, кен орнының бір бөлігін) тұтқырлығы жоғары, су алған, шығымы аз немесе 

сарқылған кен орындарының санатына жатқызу бойынша ұсыныстар әзірлеу болып 

табылады. 

 

3. Комиссияны ұйымдастыру және оның жұмыс тәртібі 



 

      7. Комиссияның ұйымдастырылуы мен жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс 

топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге 

асырылады. 


