УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
(2016 он)
НЭГ.НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:
Гэрээнд тусгагдсан нийт
арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур
үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх
үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин
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Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин)

2

Нийт арга
хэмжээний
биелэлтэд өгсөн
үнэлгээ
(Нийт арга хэмжээ
бүрийн биелэлтэд
0-30 оноо)
ХШҮДАГ
ТЕЗ
3

4

1.0. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЛБАРЫН ГАДААД
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ
СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн бодлого, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, бодлого, хөтөлбөр, төсөл,
төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах гол зорилтын хүрээнд:
Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд:
ТЕЗ-аас ЕМ-тай байгуулах гэрээний төслийг бэлтгэж
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1.1.1.2.ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай болон ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн даргатай гэрээ удирдлагад танилцуулж сайдаар батлуулсан.
байгуулах ажлыг нэгтгэн зохион байгуулах, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай байгуулсан 2016 оны үр
болон газруудын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн ТНбД-аар дүнгийн гэрээний биелэлтийг газруудаас авч
батлуулах, биелэлтийг тайлагнана.
нэгтгэсэн.
- ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай байгуулах үр дүнгийн гэрээний төслийг боловсруулах ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулах
ажлын хэсэг байгуулах, гэрээний төслийг боловсруулж, батлуулна.
гэрээний төслүүдийг хүлээн авч танилцан гэрээг
- ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг газруудаас байгуулсан.
авч нэгтгэн ТНбД-д танилцуулна.
ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулсан
- ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулах гэрээний төслүүдийг хүлээн авч 2016 оны гэрээний биелэлтийг газруудаас нэгтгэн
ТНбД-д танилцуулан гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулна.
авч Хяналт-шинжилгээ хийж дүгнэсэн.
- ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулсан гэрээний биелэлтийг Менежерийн төрийн жинхэнэ албан хаагчидтай
газруудаас нэгтгэн авч ТНбД-д танилцуулж, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.
байгуулсан гэрээний илтгэх хуудсуудыг хүлээн авч
Тоо хэмжээ: 1 удаа Чанар: Гэрээ байгуулагдсан байна. Хугацаа: 11 дүгээр сард
баталгаажуулан үр дүнгийн урамшуулал олгосон.
Хуулийн хугацаанд нь холбогдох газарт хүргүүлнэ.
1.1.1.4 Яамны удирдлагын шуурхай зөвлөлгөөний 2016 оны Сар бүрийн долоо хоногийн Даваа гаригт Шуурхай хурлыг зохион
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хуваарийг боловсруулж батлуулах,
байгуулж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулна.
ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Шуурхай хурлын
-Шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, тэмдэглэл хөтлөх, үүрэг тэмдэглэлийг тухай бүр хөтлөн архивлаж, цахим мэдээллийн сан
даалгаврыг хүргүүлэх, хяналтад авна.
үүсгэн хадгалж байна. УУХҮЯ байгуулагдсанаас хойш шуурхай
хурал нийт 12 удаа хуралдсан.
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- Үүрэг, даалгаврын биелэлтийг тухай бүр гаргаж удирдлагыг б) Удирдлагаас нийт давхардсан тоогоор 55 үүрэг даалгавар
мэдээллээр хангана.
өгөгдсөн ба биелэлтийг тухай бүр холбогдох газруудаар гаргуулан
Тоо хэмжээ: 12 удаа Чанар: Зохион байгуулалт тогтворжсон авч удирдлагад танилцуулж ажилласан.
байна. Хугацаа: 7 хоног бүр
1.1.2 Хүний нөөцийн удирдлагаар хангах зорилтын хүрээнд:
1.1.2.3. Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 36.6.1 дэх
дадлагажуулах, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах арга хэмжээг заалтын дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны албан
зохион байгуулна.
хаагчдын мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн
- Яаманд ирүүлсэн сургалтын мэдээллийг тухай бүр нь удирдлагад төслийг боловсруулж батлуулсан. Уул уурхай, хүнд
танилцуулж, ажилтан албан хаагчдыг хамруулах арга хэмжээг авч үйлдвэрийн яам байгуулагдсанаас хойш нийт 4 удаагийн
ажиллана.
сургалт зохион байгуулсан. 2017 онд хийгдэх сургалтын
Тоо хэмжээ: 4-өөс доошгүй Чанар: Сургалт зохион байгуулагдсан байна. төлөвлөгөөг гаргахаар судалгаа хийж байна.
Албан хаагчдыг хамруулсан байна. Хугацаа: Тухай бүр
1.1.2.4. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний
тоо бүртгэлийг нэгтгэн хөтлөх, бүрэлдэхүүн тайланг шинэчлэн цахимаар нэгтгэн Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн хуваарийн
хөдөлгөөний тайлан гаргана.
дагуу хүргүүлэхээр боловсруулж байна. Төрийн албан хаагчдын хувийн хэрэгт тодотгол,
- Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, тоо бүрдүүлэлт хийж хаягжуулсан. Шинээр ажилд орсон албан хаагчдын хувийн хэргийг
бүртгэлийг нэгтгэн хөтөлнө.
Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан журмын дагуу бүрдүүлэн ажиллаж байна. 2016 оны
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Тоо бүртгэлийг
Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг нэгтгэн хөтөлж цахимаар
хөтөлсөн байх Хугацаа: 10-12 сард
бүртгэж дуусган ТАЗ-д хуулийн хугацаанд нь явуулахад бэлэн болгосон.
1.1.2.5. Яамны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл баталгааг хангах, Яамны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл баталгааг хангах,
шаардлагатай арга хэмжээ авах, шийдвэрлүүлнэ.
шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч ажилласан. Үүнд:
- Яамны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл баталгааг хангах, УУХҮЯ-нд шинээр томилогдон ажилд орсон албан хаагчдад
шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллах, тайлан мэдээг өрөө, ширээ, сандал, компьютер, өрөөнд утасны дугаарыг
гаргана.
шинээр тавиулах, утасны аппаратыг захиалж авч өгөх, өрөө
Тоо хэмжээ: 2-оос доошгүй, Чанар: Тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.
тасалгаанүүдийг дулаалуулах зэрэг бусад шаардлагатай арга
Хугацаа: Тухай бүр
хэмжээг авч ажиллах нөхцлийг нь бүрдүүлсэн.
1.1.2.6. Салбарын шагналаар шагнуулахаар
ирүүлсэн материалыг хянаж сайдын тушаал
гаргана.
- Салбарын шагналаар
шагнуулахаар
ирүүлсэн материалыг тухай бүр нь хянаж
шийдвэрлэнэ.
Тоо хэмжээ: 4-өөс доошгүй Чанар: Холбогдох
хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэр гарсан
байна. Хугацаа: Тухай бүр

Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал “Тэргүүний геологич”, “Тэргүүний уурхайчин”,
“Үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан”, “Газрын тосны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг
болон яамны “Жуух бичиг”-ээр шагнуулахаар байгууллага, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн
материалыг хянаж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар “Тэргүүний геологич”
хүндэт тэмдгээр 120, “Тэргүүний уурхайчин” хүндэт тэмдгээр 292, “Үйлдвэрийн тэргүүний
ажилтан” хүндэт тэмдгээр 16, “Газрын тосны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр 25,
яамны жуух бичгээр 378 хүнийг тус тус шагнасан байна.
Аймаг, нийслэлээс Монгол Улсын одон медалиар шагнуулахаар ирүүлсэн иргэдийн
материалтай танилцаж санал өгч байна.
Яам, агентлагын 15 албан хаагчийг “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр
шагнуулахаар холбогдох журмын дагуу материалыг бүрдүүлж Төрийн албаны зөвлөлд
хүргүүлсэн.
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1.1.3 Яамны нийтлэг үйлчилгээ болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилтын хүрээнд
1.1.3.1. Иргэн, албан тушаалтнаас яамны удирдлагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч Иргэн,
албан
тушаалтнаас
яамны
танилцуулах, хариу өгөх, дүн мэдээг гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.
удирдлагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг
- Иргэн, албан тушаалтнаас яамны удирдлагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэж, танилцуулж, улирлаар мэдээ,
танилцуулах, хариу өгнө.
тайланг гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
- Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
Тайлангийн хугацаанд нийт 61 өргөдөл
- УИХ-ын гишүүдээс ирүүлсэн асуулга, асуултыг бүртгэн авч, удирдлагад танилцуулан
ирсэн бөгөөд биелэлт нь 85,25 хувьтай
холбогдох газар, хэлтсүүдэд хүргүүлнэ.
байна.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Цаг хугацаанд шийдвэрлүүлэх талаар хяналт тавьсан
байна. Хугацаа: Сар бүр
1.1.3.2. Сайдтай уулзах хүсэлтийг хүлээн авч, Сайдтай уулзах уулзалтыг утсаар болон биечлэн хүлээн авч тухай бүр нь зохион
уулзалтыг
зохион
байгуулах,
сайдаас байгуулсан. Тайлант хугацаанд нийт гадаад болон дотоодын 198 уулзалт хийгдсэн
холбогдох албан тушаалтанд өгсөн үүрэг байна.
даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж Сайдаас газар, хэлтсийн дарга нарт өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж
ажиллана.
шаардлагатай тохиолдолд дуудан уулзах ажлыг зохион байгуулсан. Үүрэг даалгаварын
- Сайдтай уулзах хүсэлтийг хүлээн авч, хэрэгжилт тухай бүр хангагдаж байна.
уулзалтыг зохион байгуулна.
Сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга болон яамны газар, хэлтсийн дарга нартай уулзах
- Сайдаас холбогдох албан тушаалтанд өгсөн уулзалтын цагийг Сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын туслахуудтай тухай бүр
үүрэг даалгаварын хэрэгжилтэд хяналт тавьж холбогдон уулзалтыг зохион байгуулсан. Яамны газар, хэлтсийн дарга нартай уулзах
ажиллана.
уулзалтын товыг холбогдох газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран тухай бүр зохион
- Сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга болон
байгуулж ажилласан. Үүнд: Удирдлагын уулзалтын цагийг зохицуулан хурлын заал,
яамны газар, хэлтсийн дарга нартай уулзах
хүндэтгэлийн танхимын бэлэн байдлыг хангаж гадаад, дотоод томоохон уулзалт,
уулзалтын цагийн хуваарийг батлуулж,
хуралдааны бэлтгэл ажлыг цаг тухай бүрт нь шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан.
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.
-УУХҮС-ын УИХ-ын ЭЗБХ-ны гишүүд болон ажлын албаныханд салбарын талаар
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Зохион
танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулсан.
байгуулалт сайтай байна. Хугацаа: 4 улиралд
1.1.3.3. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны өдөр тутмын үйл УУХҮЯ-ны нийт 78 ажилтан албан хаагчдад шинээр ажлын
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана.
үнэмлэх олгох, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Сайдын орон тооны
- Ажилтан албан хаагчдын ажлын үнэмлэх болон нэгжийн дарга, бус 5 зөвлөхийн, 7 нэгжийн даргын, бусад удирдлагуудын төрийн
удирдлагуудын төрийн ордны үнэмлэх, автомашины нэвтрэх ордонд нэвтрэх үнэмлэх, автомашины зөвшөөрөл зэргийг авахад
зөвшөөрөл зэрэг шаардлагатай бичиг баримтуудын хугацааг сунгах, шаардлагатай бичиг баримтуудыг холбогдох журмын дагуу
холбогдох ажлыг зохион байгуулна.
бүрдүүлэн авч өгсөн.
- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны өрөө тасалгааны тохижилт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны өрөө тасалгааны тохижилт,
хуваарилалт, хаягжилт мөн Хүндэтгэлийн танхимын хуваарилалт хуваарилалтыг хийж, 30 өрөөний хаягыг шинээр хийлгүүлсэн.
зэрэг дотоод зохион байгуулалттай холбоотой асуудлуудыг зохион Мөн хүндэтгэлийн танхим, 3 давхарын хурлын заалны ханыг
байгуулна.
засварлаж хаягыг хийлгүүлсэн. Бусад
дотоод зохион
- Хурлын заал хуваарилалт, ашиглалт болон заалны тохижилт байгуулалттай холбоотой ажлуудыг тухай бүр зохион байгуулсан.
зэрэгтэй холбогдох асуудлыг ТҮУҮГ-тай хамтран зохион байгуулна.
Хурлын заал болон Хүндэтгэлийн өрөөний зохион байгуулалтыг
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Хуваарийн дагуу зохион байгуулна. тухай бүр хийж ажилласан. УУХҮЯ байгуулагдсанаас хойш нийт
Зохион байгуулалт сайтай байна.Шуурхай байна. Хугацаа: Тухай бүр 51 удаагийн уулзалт, хуралдаан зохион байгуулагдсан байна.
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1.1.3.4.
Яамны
ажилтнуудад
хийх Нийт 4 удаа яамны албан хаагчдад мэдээлэл хийсэн байна. Үүнд:
“Мэдээллийн цаг”-ийн хуваарийг боловсруулж -Хуулийн хэлтсээс Захиргааны ерөнхий хуулийн талаар,
батлуулан зохион байгуулна.
-ХШҮДАГ-аас Эйбл программ ашиглалтын талаар 2 удаа,
- Яамны “Мэдээллийн цаг”-ийн хуваарийг -ХҮБГ-аас БНХАУ-ын хилийн чанад дахь эдийн засаг, хамтын ажиллагааны тусгай
боловсруулж батлуулна.
бүсийн хөгжлийн чиг хандлагын талаар хийсэн судалгааны талаар,
- “Мэдээллийн цаг”-ийг зохион байгуулна.
-Уул уурхайн салбар дахь авлигын эрсдлийг бууруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн
- “Ил тод уул уурхай” сэдэвт хэвлэлийн
талаар тус тус мэдэлэл хийсэн.
бага хурлыг сэргээн хийх боломжийг судална Төлөвлөгөөт хугацаанд “MINES AND MONEY LONDON” арга хэмжээний мэдээллийг
- Яамны цахим хуудас дахь мэдээллийг
ГХАХ-ийн дэмжлэгтэйгээр англиар гаргаж, Яамны удирдлагуудын товч танилцуулгыг
тогтмол шинэчлэнэ.
орчуулуулж байршуулав.
- Хоёр сар тутамд англи дээрх мэдээлэл
10-р сард
бэлтгэх бөгөөд мэдээллийг яамны вэб
 Монголын геологичдын өдөр,
хуудсаар дамжуулан түгээнэ.
12-р сард
- Салбарын болон яамны хэмжээнд
 Бичил уурхайг албажуулахад талуудын оролцоо” сэдэвт үндэсний чуулган,
болсон томоохон уулзалт, зөвлөгөөний
 Уурхайчдын өдөрт зориулсан “Уул уурхай-2016” онол, практикийн бага хурал,
талаар олон нийтэд мэдээллэнэ
 Тавантолгойн нүүрсний ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллахаар шалгарсан
- Өдөр тутмын хэвлэл, мэдээллийн
хөрөнгө оруулагчтай хийх гэрээний нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр хэлэлцээ
хэрэгслээр нийтэлж, нэвтэрч
хийж, санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн уулзалт
байгаа мэдээллүүдийг нэгтгэн дүн
зэрэг томоохон арга хэмжээг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр нийтэд дамжуулахад
шинжилгээ хийж, удирдлагад
давхардсан тоогоор 40 сайт, өдөр тутмын 10 сонин, 12 телевизээр мэдээлэл
танилцуулан холбогдох арга хэмжээг
түгээлээ.
авч ажиллана.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Мэдээллийн үнэн
зөв байдлыг хангаж, яамны бодлогыг
сурталчилна. Хугацаа: 10-12 сард
1.1.3.5. Ажилтнуудад батлагдсан удирдамжийн дагуу албан томилолт олгох, тайланг УУХҮЯ байгуулагдсанаас хойш дотоод албан
хүлээн авах, түүнд хяналт тавьж тайлагнана.
томилолтын 11 дугаар олгож бүртгэсэн.
- Албан томилолтын дугаар олгож бүртгэнэ.
Албан томилолтын 5 тайланг хүлээн авч
- Албан томилолтын тайланг хүлээн авах, тайланг удирдлагад мэдээлэх, шаардлагатай нэгдсэн сүлжээнд байршуулсан.
мэдээллийг албан хэрэгцээнд нийтэд мэдээлнэ.
Тоо хэмжээ: 2 удаа, Чанар: Тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. Хугацаа: Тухай бүр
1.1.3.6. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, заавруудын хэрэгжилтийг хангуулж хяналт Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, заавруудын
тавьж ажиллана.
хэрэгжилтийг тухай бүр хангуулж хяналт тавьж
- Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, заавруудын хэрэгжилтийг тухай бүр хангуулж ажиллаж байна. Үндэсний Архивын газраас
хяналт тавьж ажиллана.
албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт зааврын
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Стандартын дагуу ажилласан байна. Хугацаа: Тухай бүр
талаар мэдээллийг хийсэн болно.
1.1.3.7. Архивын бичиг баримтыг
Уул уурхайн Яамны 2016 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг ББНШК-ын 1 дүгээр
бүрдүүлэхтэй
холбоотойгоор хурлаар батлуулж нийт 78 хэрэг хөтлөв. Үүнд:
холбогдох ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.
Байнга хадгалах 42, түр хадгалах 36 хэрэг- үүнээс 70 жил хадгалах 4, 60 жил хадгалах
1 хэрэг тус тус орсон.
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- Цаасан суурьтай архивын бичиг
Байгууллагын архивын хөмрөгийн тоо 1, хадгаламжийн сангийн талбай 18 м.кв,
баримтыг бүрдүүлнэ.
дүүргэлт 100 хувьтай байна. 1990-2008 оны түр хадгалах ББНШАЗК-оор батлагдсан 1384 ХН- Цахим хэлбэрээр архивын баримт ээс 926 ХН хадгалах хугацаа дууссан байна.
бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлэх санал Архивын сан хөмрөгөөс шаардлагатай баримтыг гаргаж , байгууллагын удирдлага, зохион
боловсруулна.
байгуулалтын нэгж, салбарын болон сонирхогч байгууллага, хувь хүнийг архивын
- Архивын бичиг баримтын бүртгэл мэдээлэлээр хангах үйлчилгээ үзүүлж нийт 122 удаа 797 хуудас материал хуулбарлан
хөтлөх, лавлагаа олгоно.
олгосон байна.
Хадгалах
хугацаа
дууссан
Хуулбар үнэн тэмдгийг 293 баримтын 2005 хуудас материалд дарж ,НЗХШ, Банк, ХЗЯ,
хадгаламжийн
нэгжийг
устгалд ЗГХЭГ, ЭХХТөв, ТАЗ, зэрэг байгууллагуудад тус тус үйлчилгээ үзүүлэв.
оруулах.
Зохион байгуулалтын нэгжүүдээс архивт өгсөн баримтыг нягтлан шалгаж, техник
Тоо хэмжээ:1 удаа, Чанар:
боловсруулалт хийж нийт 172 ХН-ийг үдэж хавтаслан, хаяглаж хадгалалт хамгаалалтад
Стандартын дагуу ажилласан байна.
авсан.Үүнд:
Хугацаа: тухай бүр
- тушаал, тусгай зөвшөөрөл, лиценз, ТАЗСЗ-ын баримт, шагнал, төслийн баримт,
Тоо хэмжээ:1 удаа, Чанар:
санхүүгийн баримт болон бусад баримтууд багтаж байна.
Стандартын дагуу ажилласан байна.
Ажлаас чөлөөлөгдсөн ба сургуульд явсан 19 хүний 691 хуудас хувийн хэрэг, баримтыг
Хугацаа: 12 дугаар сард
цэгцлэн 70 жил хадгалах баримтад бүртгэв.
1.1.3.8. Ирсэн бичгийг танилцуулах, хяналтад Нийт 1091 албан бичиг явсан ба үүнээс 635 албан бичиг нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
27
авах, явуулах бичиг баримтыг бүртгэж дугаар яаманд ирүүлсэн албан тоотын хариу байна. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд
олгож, хүргүүлнэ.
2016.07.26-2016.12 сарын 15-ны хооронд нийт 1956 албан бичиг ирүүлсэн байна. Хариу
- Ирсэн бичгийг танилцуулах, хяналтад авах, явуулах шаардлагатай хяналтын карттай бичиг 44 ба 386 албан бичгийг хугацаанд нь
явуулах бичиг баримтыг бүртгэж дугаар шийдвэрлэсэн байна. 12 сарын 15-ны байдлаар 36 албан бичгийн хариу явуулах хугацаа
олгож, хүргүүлнэ.
хэтэрсэн ба 18 бичиг хяналтанд байна. Нийт албан бичгийн шийдвэрлэлт 88 хувьтай
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Стандартын
байна.
дагуу ажилласан байна. Хугацаа: Тухай бүр
1.2. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ, ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАД МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЙД, ТӨРИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ШИЙДВЭРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ ХЯНАХ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ЯАМЫГ ШҮҮХ АРБИТРТ ТӨЛӨӨЛӨХ ГОЛ
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
1.2.1 Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилтын хүрээнд
1.2.1.1. Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэр, Засгийн газрын тогтоолын төсөлд Хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төсөл,
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сайдаас өгөх саналын төслийг боловсруулж танилцуулах, хүргүүлэх арга хэмжээ авна.
Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн төсөлд
- Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн төсөлд Сайдаас өгөх санал боловсруулж дүрэм, журмын дагуу судлан санал
хүргүүлнэ.
боловсруулан
хүргүүлсэн.
Тайлант
- Хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төсөлд Сайдаас өгөх саналыг боловсруулж хүргүүлнэ. хугацаанд нийт 70 гаруй албан бичигтэй
Тоо хэмжээ:Өдөр тутам, Чанар: Ирүүлсэн төсөлд хууль зүйн, санал дүгнэлтийг өгсөн
танилцан холбогдох саналыг хүргүүлсэн
байна. Хугацаа: 4 улиралд
байна.
1.2.1.2. Яамны гэрээ, эрх зүйн актад хяналт
Таван Толгойн нүүрсний ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллахаар шалгарсан хөрөнгө
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тавих, бүртгэл хийнэ.
оруулагчтай хийх гэрээний нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр хэлэлцээ хийж, санал,
- Стратегийн томоохон ордуудын хөрөнгө
дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсэгт нарийн бичгийн даргаар Хуулийн хэлтсийн дарга
оруулагч нартай гэрээ, хэлэлцээрт оролцох
С.Мандахбат ажиллаж байна.

5

- Яамнаас дотоодын аж ахуйн нэгж,
Эрдэнэс-Монгол компанитай гэрээ байгуулан Тавантолгойн орд дээрх Япон улсын
байгууллагуудтай
байгуулсан
гэрээг
тусламжаар хэрэгжиж буй туршилтын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн өмчлөлийг
бүртгэж биелэлтийг гаруулна.
шилжүүлэх тухай гэрээг хянаж байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Журам,
Яамнаас боловсруулж байгаа дүрэм, журам, бодлогын баримт бичгүүдэд хууль зүйн
стандартын дагуу ажилласан байна.
талаас тухай бүр мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлж хяналт тавьж ажиллаж байна.
Хугацаа: 4 улиралд Тухай бүр
1.2.2. Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах зорилтын хүрээнд:
1.2.2.1. Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргаас шийдвэрийн төсөл боловсруулахад Сайдын
тушаал,
албан
бичгийн
төсөл
30
хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлж ажиллана.
боловсруулахад хууль зүйн талаас тухай бүр
- Сайдын тушаал, албан бичгийн төсөл боловсруулахад хууль зүйн мэргэжлийн мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлж хяналт
туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгнө.
тавьж ажилласан.
- Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал,
Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал, албан
албан бичгийн төсөл боловсруулахад хууль
бичгийн төсөл боловсруулахад хууль зүйн талаас
зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгнө.
тухай бүр мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлж
Тоо хэмжээ: Өдөр тутам, Чанар: Ирүүлсэн төсөлд хууль зүйн, санал дүгнэлтийг
хяналт тавьж ажилласан.
өгсөн байна. Хугацаа: 4 улиралд
1.3. САЛБАРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛААР ГАДААД ОРОН, ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ,
ТУРШЛАГЫГ СУДЛАХ, САНАЛ ГАРГАХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ГОЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
1.3.1. Уул уурхайн салбарт гадаадын улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах,
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд:
1.3.5. Төр засгийн тэргүүн болон яамны удирдлагын гадаад улс оронд хийх айлчлалын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулахад оролцох зорилтын
хүрээнд:
1.3.5.1. Төр засгийн тэргүүн болон яамны удирдлагын гадаад улс Тухай бүр Бодлогын газруудаас ярианы сэдэвт тусгуулах саналыг
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оронд хийх айлчлалын бэлтгэлийг хангах, айлчлалыг
зохион хүргүүлсэн болно.
байгуулахад оролцоно.
Айлчлалыг уригч талаас зохион байгуулсан, яамны зүгээс
- Төр засгийн тэргүүний өндөр, дээд
шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлсэн болно.
хэмжээний айлчлалын уулзалт, ярианы сэдэвт салбарын холбогдох Монгол, Оросын Засгийн газрын хоорондын комиссын хуралдаан
мэдээлэл, саналыг холбогдох газар, хэлтсээс гарган авч, нэгтгэн 2016 оны 12 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд Улаанбаатар
өгнө.
хотноо зохион байгуулагдсан. Тус хуралдааны үеэр нууцлалын
- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
зэрэглэлгүй геологийн судалгааны ажлын тайланг 2017 оны 4
БНХАУ-д хийх ажлын айлчлалыг зохион байгуулах, бэлтгэлийг дүгээр сарын 1 гэхэд Монголын тал хүлээн авах нөхцөл, гэрээг
хангана.
байгуулах ажлыг эцэслэхээр Оросын талтай тохиролцсон.
-”Росгеолог”-ын архивт хадгалагдаж буй 1960-1990 оны хооронд Монголын талаас тус хугацаанд Оросын талд хадгалагдаж буй
Монголын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн геологийн судалгааны ажлын геологийн судалгааны бүх тайланг (нууцлалгүй, нууцлалтай)
тайлангуудын хуулбарыг монголын талд
хүлээн авах нөхцөл, гэрээг эцэслэх санал тавьсан. Оросын
хүлээн авах ажлыг зохион байгуулахад
талаас судлан үзэх боломжийг илэрхийлсэн.
оролцож ажиллана /2 дахь шат үргэлжлэнэ/
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамыг төлөөлж Геологийн бодлогын
- Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Ганбат, Түлшний бодлогын
ажиллагааны Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 20 газрын дарга Ч.Чулуунбат, Геологийн бодлогын газрын ахлах
мэргэжилтэн И.Болд болон Гадаад хамтын ажиллагааны
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дугаар хуралдаанд яамны төлөөллийг оролцоход дэмжлэг үзүүлж
ажиллана
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Айлчлалыг зохион байгуулж тодорхой үр
дүнд хүрсэн байна. Хугацаа: Тухай бүр

хэлтсийн мэргэжилтэн А.Содбилэг нар 2016 оны 12 дугаар сарын
10-13-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан
Монгол, Оросын ЗГХК-ын 20 дугаар хуралдаанд оролцсон ба
хуралдааны протоколд тус яамны саналыг бүрэн тусгасан.

САЛБАРЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ, САЙДЫН ТӨСВИЙН
БАГЦ ТӨЛӨВЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГОЛ ЗОРИЛТЫН
ХҮРЭЭНД:
Салбарын санхүү эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого, боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах зорилтын хүрээнд:
1.4.1.2. Салбарын болон салбарын төрийн өмчит компаниудын эдийн засгийн мэдээлэл,
Салбарын үйл ажиллагаатай
/-/
техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн
холбоотой
цаг
үеийн
зорилтот түвшинд суурилсан судалгаа, шинжилгээнүүдийг хийж, яамны удирдлагыг шаардлагатай төлөвлөлт,
мэдээ
тайлан
мэдээллээр хангаж, салбарын эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын
гаргахад
шаардлагатай
төлөвлөлтийн үндэслэл, аргачлалыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж бодлогын удирдамжаар ханган мэдээллийг Уул уурхай, хүнд
ажиллах
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх
- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын төрийн өмчит компаниудын хагас жилийн болон жилийн асуудлын хүрээний агентлаг,
эцсийн тайланг шалган хүлээн авч, удирдлагад танилцуулан шаардлагатай
холбогдох байгууллагуудаас
мэдээлэл, тооцоогоор хангаж ажиллана.
тогтмол
авах
саналыг
Тоо хэмжээ: 2 удаа, Чанар: Хагас жил болон жилийн эцсийн тайланг шалгаж хүлээн авсан байна. хүргүүлсэн.
Хугацаа: 12 дугаар сард
1.4.1.3. Уул уурхай, хүнд 1/ “Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн агуулах барих” төслийн гүйцэтгэгч байсан Нефть ойл
27
үйлдвэрийн сайдын хөрөнгө ХХК-д 2013-2014 оны барилга угсралтын ажлынх нь гүйцэтгэлийн төлбөрийг барагдуулаагүйгээс тус
оруулалт, Улсын төсвөөр компани нь захиалагч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамыг Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан
хийгдэх геологи судалгааны шатны шүүхэд мэдүүлж, 3 287 324 957 төгрөгийн төлбөрийг нэхэмжилсний дагуу СХ-ээс итгэмжлэгдсэн
ажлын санхүүгийн тайлан төлөөллийг томилон ажиллуулав. Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны
баланс, тэдгээрийн төсвийн 11 дугаар сарын 03-ны өдрийн 182/ШШ2016/00955 дугаар шийдвэрээр хариуцагч Уул уурхай, хүнд
гүйцэтгэлийн
тайланг үйлдвэрийн яамнаас 2 833 900 825 төгрөг гаргуулж нэхэмжлэгч Нефть Ойл ХХК-д олгохоор
гаргахад зөвлөмжөөр ханган шийдвэрлэснийг Сангийн яаманд мэдэгдэв.
ажиллана.
2/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдрийн “Журам батлах тухай” 291
Уул
уурхай,
хүнд дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газраас гэрээлэгч компаниудтай байгуулсан
үйлдвэрийн сайдын багцын “Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ”-ний дагуу компаниудаас олгодог сургалтын урамшууллын хөрөнгөөр
хөрөнгө оруулалт, Улсын суралцах иргэдийг сонгон шалгаруулах, хөрөнгийг зарцуулах журам болон Газрын тосны газар/хуучнаар/төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ын даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 211 дүгээр тушаалаар баталсан
геологийн судалгааны ажлын газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагааг Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу явуулж буй
санхүүгийн анхан шатны гадаад, дотоодын компаниудаас гэрээний дагуу Төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг дэмжих арга хэмжээнд
баримтыг нягтлан хянаж, төвлөрүүлдэг хөрөнгийг зарцуулах журамтай танилцаж хөрөнгийг зарцуулах талаар санал
журмын
дагуу боловсруулсан.
санхүүжүүлэхэд зөвлөмжөөр 3/ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас хэрэгжүүлсэн “Нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх
ханган ажиллана.
төсөл”, “Замын-Үүд дэх шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламжийн автоматжуулалт төсөл”, “Сайншанд
аж үйлдвэрийн цогцолбор төсөл”-үүдэд Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр Хөгжлийн банкнаас
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Уул
уурхай,
хүнд санхүүжүүлсэн нийт 11,098.9 сая төгрөгийн санхүүжилтийн тооцоог Хөгжлийн банктай нийлж, актаар
үйлдвэрийн сайдын багцын баталгаажуулав.
хөрөнгө оруулалт, улсын 4/ Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
төсвөөр хийгдэх геологи төслийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас 2017 онд зохион
судалгааны
ажлын байгуулах сургалтын захиалга болон санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагатай төслүүдийн саналын
санхүүгийн тайлан балансыг жагсаалтыг төслийн нэгжид хүргүүлээд байна.
хагас, бүтэн жилээр гаргахад 5/ 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй
зөвлөмжөөр
ханган геологийн судалгаа хэлэлцүүлэг” дээр геологийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд тулгамдсан
ажиллана.
асуудлуудаар гаргасан санал, шүүмжлэлийн дагуу Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 12-ны
Тоо хэмжээ: Тухай бүр,
өдрийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 108 дугаар тушаалаар баталсан “Улсын төсвийн хөрөнгөөр
Чанар: Холбогдох хууль
гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам”-ыг ойрын
тогтоомжид нийцсэн байна.
хугацаанд шинэчлэн батлахаар төлөвлөж, гэрээлэгч аж ахйун нэгжүүдээс журамд тусгах санал авах
Хугацаа: 4 улиралд
албан тоотыг хүргүүлээд байна.
1.4.1.4.
Уул
уурхай,
хүнд 1/ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг сар
30
үйлдвэрийн
салбарын
улсын бүрээр гарган удирдлагад танилцуулж, Шилэн дансны нэгдсэн системд сар, улирал бүрээр
төсвийн
орлогын
бүрдүүлэлт, байршуулан мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаа.
хөрөнгө
оруулалтын
талаарх 2/ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт өмнөх онуудын төсвийн тухай хуулиар батлагдаж, улсын
мэдээллийг бэлтгэн удирдлагад төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр барилга угсралтын ажил эхэлсэн төсөл, арга
танилцуулна.
хэмжээний талаарх мэдээллийг Сангийн яаманд хүргүүлэв.
- Мэдээллийн бэлэн байдлыг хангаж 3/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан бөгөөд уул
ажиллана.
уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт хамаарах томоохон бүтээн байгуулалтын арга хэмжээний
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар:
хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн мэдээллийг ЗГХЭГ-т хүргүүлэв.
Холбогдох хууль тогтоомжид
4/ Хөгжлийн банкны 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн “Хамтран ажиллах тухай” 2/1381 тоот
нийцсэн байна. Хугацаа: 4 улиралд
албан бичгийг хүлээн авч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас тэргүүлэх ач холбогдол өгч санал
болгож буй төслүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
1.4.2. Сайдын төсвийн багцыг төлөвлөх, зохицуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилтын хүрээнд:
1.4.2.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн 1/ Засгийн газрын шинэ бүтэц, зохион байгуулалттай холбогдуулан
30
тодотголын саналыг Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн тодотголын саналыг урсгал
болон урсгал зардал, хөрөнгө оруулалт тус бүрээр нэгтгэн зардлаар боловсруулж, Сангийн яаманд хүргүүлэн, холбогдох тайлбар,
боловсруулж холбогдох тайлбар үндэслэлээр ханган үндэслэл, мэдээллээр ханган ажиллаж хамгаалав.
хөрөнгийн зохицуулалтыг хийнэ.
2/ Монгол Улсын Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн болон Төрийн
- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн тодотголын захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч
саналыг Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого болон урсгал шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу
зардал, хөрөнгө оруулалт тус бүрээр нэгтгэн боловсруулж, шинэчлэн зохион байгуулагдсан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, түүний
Сангийн яаманд хүргүүлэн, холбогдох тайлбар, үндэслэл, харьяа байгууллага Ашигт малтмал, газрын тосны газрын орон тоо, 2016
мэдээллээр ханган ажиллана.
оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийн мэдээллийг Сангийн яаманд
- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн тодотголын хүргүүлж төсвийн тодотголын төсөлд шаардлагатай тайлбар, үндэслэлээр
саналыг
Засгийн
газар,
УИХ-аар
хэлэлцүүлэн ханган ажиллав.
шийдвэрлүүлэх,
үүнтэй
холбогдсон
бүх
тооцоо,
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үндэслэлийг гаргаж яамны удирдлагыг шаардлагатай
мэдээллээр хангана.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Салбарын хөгжлийн урт
болон дунд хугацааны бодлоготой нийцсэн байх,
Батлагдсан хууль тогтоомж, заавар, журамтай нийцсэн
байх;
-Салбарын эдийн засаг,
санхүүгийн бодлогын зорилтод нийцсэн байх, Үнэн зөв,
үндэслэл, тооцоо сайтай байх; Хугацаа: 4 улиралд

1/ Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон Ашигт малтмал, газрын
тосны газрын ажиллагсдын 2016 оны орон тооны мэдээллийг төрийн
албаны цалингийн шатлал, зэрэглэлээр гарган Сангийн яаманд хүргүүлэв.
2/ Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төсөл 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр Улсын Их
хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаар батлагдсантай холбогдуулан Сангийн
сайдын 2016 оны 319 дүгээр тушаалаар баталсан Монгол Улсын 2016 оны
төсвийн сар, улирлын хуваарь, төсвийн зарлагын талаар анхаарах зарим
асуудлуудын талаарх зөвлөмжийг АМГТГ-т хүргүүлж, удирдамжаар ханган
ажиллав.
1.4.2.2. Сайд (ТЕЗ)-ын төсвийн багцын санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нэгтгэн баталгаажуулж дүнг ТЕЗ Тайланг оны 4
(сайд)-д танилцуулан хуулийн дагуу холбогдох газруудад хүргүүлнэ.
болон 8 дугаар
- Сайдын багцын харьяа байгууллага, төслүүдийн хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг шалгаж хүлээн авна.
сард авдаг.
- Сайдын багцын харьяа байгууллагуудын санхүүгийн тайланг "Plastic" программд нэгтгэн Сайдын багцын нэгдсэн Хугацаа болоогүй.
санхүүгийн тайланг гаргаж, удирдлагад танилцуулан, баталгаажуулна.
Тоо хэмжээ: 2 удаа, Чанар: Хуулийн угацаанд нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: Хагас бүтэн жилээр
1.4.2.3. Уул уурхай, 1/ Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахтай холбогдуулан уул уурхайн болон
хүнд
үйлдвэрийн газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспортын тоо хэмжээ, төсвийн орлогын төсөөллийг Сангийн яаманд
салбарын 2017 оны хүргүүлэв. Үүнд:
төсвийн төсөл, 2018- -Уул уурхайн салбарын голлох ашигт малтмалын 2017 оны олборлолтын хэмжээний төсөөлөл
2019 оны төсөөллийг -Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, нөхөн төлбөр, бусад үйл ажиллагааны 2017 оны
боловсруулан
орлогын төлөвлөгөөний төсөөлөл
Сангийн
яаманд -Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөний төсөөлөл
оруулж,
Засгийн -Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөний төсөөлөл
газар,
УИХ-аар -Газрын тосны 2017 оны орлогын төсөөлөл
хэлэлцүүлэн
2/ 2017 оны бүтээгдэхүүн гаргалтын төсөөллийг аж ахуйн нэгжүүдийн уулын ажлын төлөвлөгөөнд ирүүлсэн бодит
шийдвэрлүүлэх,
тоон мэдээлэл болон өнгөрсөн онуудын гүйцэтгэлийг үндэслэн гаргаж орлогын төсөөлөлд хүргүүлсэн нүүрсний
үүнтэй
холбогдсон олборлолт, экспортын хэмжээг 23.0 сая тн байхаар нэмэгдүүлж, төмрийн хүдрийн хэмжээг 6.0 сая тн байхаар
бүх
тооцоо, бууруулж, уул уурхайн салбарын голлох ашигт малтмалын 2017 оны олборлолт, экспортын хэмжээний
үндэслэлийг гаргаж төсөөллийн саналыг Сангийн яаманд дахин хүргүүлэв.
яамны
удирдлагыг 3/ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн
шаардлагатай
тухай хууль, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн
мэдээллээр хангана.
газрын 2016 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 оны төсвийн хязгаарыг
- Уул уурхай, хүнд батлах тухай” 346 дугаар тогтоол, 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц,
үйлдвэрийн
орон тооны хязгаар батлах тухай” 3 дугаар тогтоол, “Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга
салбарын 2017 оны хэмжээний тухай” 4 дүгээр тогтоол, танай яамнаас ирүүлсэн “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 оны
төсвийн
төслийг, төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл бэлтгэх удирдамжийг баримтлан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
Засгийн газар, УИХ- сайдын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлэв.
аар
хэлэлцүүлэх, Үүнд:
үүнтэй
холбогдсон -Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны төсвийн төслийн нэгтгэл
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бүх
тооцоо,
үндэслэлийг гаргаж
яамны
удирдлагыг
шаардлагатай
мэдээллээр хангана.
Тоо хэмжээ: 2 удаа,
Чанар:
Тооцоо,
үндэслэлтэй
дунд
хугацааны
төлөвлөлттэй
уялдсан төсөл, арга
хэмжээг төлөвлөсөн
байна. Хугацаа: 4
улиралд

-Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны
төсвийн төсөөлөл байгууллага тус бүрээр, хөтөлбөр төслийн санхүүжилтийн төсөв
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцын геологи хайгуулын зардлын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны
төсөөлөл
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсөөлөл
-Уул уурхайн салбарт Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга
байгууламжийн жагсаалт
-Захиалагчийн 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах төлөвлөгөөний төсөл
4/ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсөөлөлтэй холбогдсон тайлбар
үндэслэлээр тухай бүр ханган ажиллаж, Сангийн яамнаас зохион байгуулсан 2017 оны төсвийн талаарх
уулзалтад УУХҮ-ийн дэд сайд болон яамны удирдлагын төлөөлөл, төсвийн мэргэжилтэн нар оролцож сайдын
багцын болон салбарын төсөв, санхүүгийн талаар санал солилцон, тулгамдсан зарим асуудлаа шийдвэрлүүлсэн.
5/ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн
хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлэв.
/Биелсэн 100%/
1.4.2.4. Уул уурхайн
1/Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын зарлагын гүйлгээг төсөвт зардлын
яамны болон харьяа
хүрээнд хянан хүлээн авч, шивсэн гүйлгээг нягтлан баталгаажуулсан.
газруудын зарлагын
2/ Тендерийн бичиг баримт, худалдах худалдан авах гэрээ нь Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа
гүйлгээг төсөвт зардлын ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу хийгдсэн эсэхэд нэг бүрчлэн хяналт тавьж холбогдох
хүрээнд хянан хүлээн авч,баримт бичгүүд дээр төрийн сангаар гүйлгээ хийсэн тухай товч тэмдэглэл хийж, төрийн сангийн 446 дугаартай
баталгаажуулна.
тэмдэг дарж баталгаажуулж ажилласан.
- Тендерийн бичиг
Нийт 323 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 7,573,090,124.57 төгрөгийн гүйлгээ хийсэн. Үүнээс Уул уурхай, хүнд
баримт,
худалдах үйлдвэрийн яамны 900018001 данснаас 62 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 361,051,888.33 төгрөг, хөрөнгө
худалдан авах гэрээ нь оруулалтын 900018600 данснаас 2 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 219,000,000.00 төгрөг, геологийн
Төрийн болон орон санхүүжилтийн 900018006 данснаас 35 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 4,431,279,407.00 төгрөг, хөрөнгө
нутгийн
өмчийн оруулалтын техник хяналтын 900018402 данснаас 2 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 6,847,500.00 төгрөг,
хөрөнгөөр бараа ажил геологийн хөрөнгө оруулалтын барьцаа хөрөнгийн 900018401 данснаас 2 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр
үйлчилгээ
худалдан 29,606,814.00 төгрөг, ашигт малтмал, газрын тосны газрын 900018007 данснаас 205 ширхэг төлбөрийн
авах тухай хуулийн хүсэлтээр 1,621,979,182.88 төгрөг, кигам төслийн нэмэлт санхүүжилтийн 900018409 данснаас 4 ширхэг
дагуу хийгдсэн эсэхэд төлбөрийн хүсэлтээр 26,311,000.00 төгрөгийн гүйлгээг тус тус шилжүүлсэн. Ашигт малтмалын газар, Газрын
нэг бүрчлэн хяналт тосны газар татан буугдаж Ашигт малтмал, газрын тосны газар болсонтой холбогдуулан газрын тосны газрын
тавьж
холбогдох 900018002 данснаас 154,851,062.00 төгрөг, ашигт малтмалын газрын 900018003 данснаас 170,111,657.01
баримт бичгүүд дээр төгрөг, ашигт малтмалын газрын тусгай зөвшөөрлийн барьцааны 900018408 данснаас 489,772,613.35 төгрөгийг
төрийн сангаар гүйлгээ улсын төсвийн 90000707 дансанд төвлөрүүлсэн.
хийсэн
тухай
товч 3/ Төрийн сангийн өдөр тутмын зарлагын гүйлгээний баримтыг архивын стандартын дагуу төлбөрийн хүсэлт
тэмдэглэл хийнэ.
нэг бүрчлэн мөнгөн дүн, хүлээн авагчийн дансны дугаар, гарах байгууллагын дансны дугаар тухайн
- Төрийн сангийн өдөр байгууллагын 1,2 дугаар гарын үсэг тамга тэмдгийг тухайн өдрийн нябо журналтай тулгаж хянаад 10-12 сарын
тутмын
зарлагын баримтуудыг нэгтгэн 2 боть архивын нэгжийг үүсгэн архив хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөхөд бэлэн
гүйлгээг
төлбөрийн болгоод байна.
хүсэлт
нэг
бүрээр
Хариуцсан данснуудын орлого, зарлага, ня-бо журнал болон төсвийн багцын үлдэгдлийг өдөрт нь авч
тухайн өдрийн нябо шалгаж мемориалын баримт үүсгэн ажиллаж байна.
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журналтай
тулган
баталгаажуулна.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр,
Чанар:
Холбогдох
хууль
тогтоомжид
нийцсэн байна.
Хугацаа: 4 улиралд

Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар бүлгийн 7.7, Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 8 дугаар бүлгийн 8.13.2т заасны дагуу төсвийн байгууллагын бүртгэлийн дансны үлдэгдлийг Төв төрийн сангаас нэгдсэн журмаар
төвлөрүүлэх тул УУХҮС-ын харъяа төсөвт байгууллагуудын дансны үлдэгдлийг нэгтгэн Сангийн яаманд
хүргүүлсэн.
4/ 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан ЗГСУМС-д ирэх онд шинээр нээгдэх болон хасагдах
байгууллага, байгууллагын нэр өөрчлөгдсөн талаарх мэдээллийг нэгтгэж Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын зарлагын гүйлгээг төсөвт зардлын
хүрээнд хянан хүлээн авч, гүйлгээг шивсэн.
/Биелсэн 100%/
2.0 ГЕОЛОГИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ,
БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
2.1. Геологийн салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах бодлогын шинжилгээ хийх:
2.1.5. Цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайхтай холбоотой хууль Арева компанитай байгуулсан Орд ашиглах тухай гэрээний
21
эрхзүйн орчныг сайжруулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран төсөлд санал өгсөн.
судлах
Тус хугацаанд цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөц ЭБМЗ- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж -өөр хэлэлцээгүй байна. Ашигт малтмалын тухай хуулийг
байгаа гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт хууль, эрх зүйн хүрээнд дэмжлэг шинэчлэн найруулах ажлын хүрээнд Цацраг идэвхит ашигт
үзүүлэх, шинээр хайгуул хийж нөөц тооцоолсон ордын нөөцийг хүлээн авч малтмалын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтад нэмэлт
Улсын эрдэс баялгийн санд бүртгэнэ.
өөрчлөлт оруулж, хуулиудын хоорондын уялдаа холбоог
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Нөөц нэмэгдсэн байх Хугацаа: 3-4-р улирал сайжруулах ажил хийгдэж байна.
2.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, бүтэц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтлыг тогтоох, геологийн шинжлэх ухааны
сэдэвчилсэн судалгаа, зураглал, эрлийн ажлыг гүйцэтгэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
2.2.1. Олон улсын жишгийн дагуу Үндэсний геологийн алба, Үндэсний геологийн алба байгуулах хууль эрх зүй, эдийн засгийн
27
Үндэсний геомэдээллийн санг байгуулан мэдээлэл түгээх нөхцлийн
судалгааг
хийх
чиглэл,
хуваарийг
гарган
үйлчилгээг хялбаршуулна.
мэргэжилтнүүдэд хуваарилан судалгааг эхлүүлсэн.
- Үндэсний геологийн алба байгуулах хууль эрх зүй, эдийн засгийн Газрын хэмжээнд мэргэжилтнүүдээр 10 улсын Үндэсний геологийн
нөхцлийн талаар иж бүрэн судалгааг хийж эхлүүлнэ.
албадын бүтэц зохион байгуулалт эрх зүйн үндэслэл болон бусад
- Үндэсний геологийн алба байгуулах саналыг боловсруулж холбогдох асуудлаар судалгааг дуусгаад байна.
эхэлнэ.
Үндэсний геологийн алба байгуулах талаар өмнө хийгдсэн
- Геомэдээллийн сан-2013 төслийн 2016 оны төсвийн тодотголыг судалгааны ажлуудад үнэлгээ дүгнэлт хийх ажлыг эцэслэж байна.
батлана.
Геомэдээллийн сан-2013 оны төслийн 2016 оны төсөл, төсвийн
- Геологи, уул уурхай эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл тодотголыг ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулж,
ажиллагааны журмыг боловсруулах судалгааг хийнэ.
түүнийг батлах тухай сайдын тушаал гарсан.
- Эрдэс баялгийн санг нэгдсэн загварт оруулах, мэдээлэл түгээх Геологи, уул уурхай эрдэс баялагийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл
үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар олон улсын ажиллагааны журмын төслийг боловсруулж дуусгаад байна.
туршлагыг судалж санал боловсруулна
Эрдэс баялгийн санг нэгдсэн загварт оруулах, мэдээлэл түгээх үйл
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: ОУ-ын туршлага судлан санал
ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар ОХУ, Австрали болон
боловсруулсан байна. Хугацаа: 3-4-р улирал
бусад улсын туршлагыг судлах судалгааг хийж байна
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2.2.3. Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг өсгөн нэмэгдүүлж, Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэх
хайгуулын ажлыг ерөнхий болон нарийвчилсан үе шаттайгаар хийж, улсын эрдэс Эрдэс
баялагийн
мэргэжлийн
зөвлөлийн
баялгийн сан хөмрөгийг өсгөн нэмэгдүүлнэ.
хуралдааныг 4 удаа зохион байгуулан 15 хайгуулын
- Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хайгуулын ажлын тайлануудыг тайлан хэлэлцэн 10 ордын нөөцийг бүртгэх тухай
хэлэлцэж, нөөцийг Улсын нөөцийн нэгдсэн санд бүртгэнэ.
дүгнэлт гарсан.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Нөөц нэмэгдсэн байна.
Эрдэс
баялагийн
мэргэжлийн
зөвлөлийн
Хугацаа: 3-4-р улирал
хуралдааныг тогтмол зохион байгуулж байна.
2.2.5. Геологи, уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг БНЧех улсын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Чехийн геологийн албатай
татах эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, харилцан үр хамтран хэрэжүүлсэн Алтай-50 төслийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-өөр
ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.
хэлэлцүүлэх хуралдааныг зохион байгуулж, холбогдох дүгнэлтийг
- БНПольш Улс, БНЧехУлсын Геологийн албатай хамтран гаргуулсаны үндсэн дээр тайланг хүлээн авах тухай сайдын тушаал
хэрэгжүүлсэн 1:50000-ны масштабын ГЗЕЭ-ийн хамтарсан гарсан.
төслийн
үр
дүнгийн
тайланг
ЭБМЗ-ийн
салбар БНПольш Улстай хамтран хэрэгжүүлсэн геологийн 1:50000-ны
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулна.
масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн “Хасагт-50” төслийн үр дүнгийн
- БНСУ-ын КИГАМ байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж тайланг хүлээн авсан. ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.
байгаа “Цогтцэций-50” 1:50000-ны геологийн зураглал, БНСУ-ын КИГАМ байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа геологийн
ерөнхий эрлийн төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн “Цогтцэций-50” төслийг
- Бусад орнуудтай хамтарсан төсөл (геологи, геохими, 2017 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх эсэх талаарх асуулгыг тус
геофизикийн трансект, агаарын геофизик, насны судалгаа, байгууллагад хүргүүлсэн.
хүндийн хүчний-царцдасын гүний судалгаа, Төв азийн 5 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-той геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал,
орны 3 төрлийн судалгаа) хэрэгжүүлэх саналуудыг судлана. ерөнхий эрлийн төсөл хамтран хэрэгжүүлэх тухай асуудлыг ҮАБЗ-өөс
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Саналыг судалж өгсөн чиглэлийн дагуу Засгийн газрын хуралдаанд оруулахаар төслийг
танилцуулсан байна. Хугацаа: 3-4-р улирал
боловсруулан сайдад танилцуулан ажиллаж байна.
2.2.7. Газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын ажлыг эрчимжүүлж Газрын тосны эрэл, хайгуулын талбайнуудын геологийн тогтоцын
нөөцийг өсгөнө.
мэдээллийг бүрдүүлж эхлээд байна.
- Газрын тосны эрэл, хайгуулын талбайнуудыг бодлогоор дэмжиж Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайд үйл ажиллагаа
хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр судалгаа хийнэ.
эхлүүлэхээр гэрээ байгуулсан компаний төлөөлөлтөй уулзаж
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Судалгааг хийж эхэлсэн байна.
гэрээний талаар санал солилцсон.
Хугацаа: 3-4-р улирал
2.2.12. Умард мөсөн далайгаас Гималайн нуруу хүртэл Ази тивийн 5 улсын хамтарсан төслийн 2016 оны чуулга уулзалтанд ОХУ-ын
хэмжээнд хийсэн геологийн төрөл бүрийн судалгааны үр дүнг Владивосток хотноо оролцсон Тус уулзалтын явцад ОХУ, БНХАУ,
нэгтгэн, ОХУ, БНХАУ, БНКазУ, БНСУ-тай хамтран төрөлжсөн Казакстан улс, БНСУ-ын удирдлагуудтай санал солилцож цаашид
зургийг тайлбар зургийн хамт зохиох, сонирхол бүхий бүтцийн төслийг хэрхэн үр дүнтэй явуулах тала
хэмжээнд 3D хэмжээст судалгаа хийх, мэдээлэл харилцан ар харилцан тохиролцож гэрээг байгуулсан. Тус төслийн 2016 оны
солилцох, харьцуулах, нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэнэ.
төсвийн тодотголыг ЭБМЗөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон дүгнэлт гаргуулсаны үндсэн дээр Сайдын 2016 оны 38 дугаар
анхдагч баримт материалыг хүлээн авна.
тушаалаар батлуулсан. Төслийн Монголын талын анхдагч
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 4-р
материалыг хүлээн авсан.
улирал

30

27

15

30
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2.2.14. Геологийн судалгаа, хайгуулын ажлын үр дүнг нэгтгэн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг УУХҮС-ын 31 дүгээр
30
боловсруулж, үндэсний геомэдээллийн санг баяжуулна. Мэдээлэл тушаалаар батлуулсан. Төслийн ажлын арга аргачлал, хэмжээ,
түгээх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоно.
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Төслийн
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч
анхдагч баримт материалыг хүлээн авна.
баримт материалыг хүлээн авах комиссд ажиллаж санал өгсөн.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 4-р
Ажлын явц, үр дүн болон санхүүжилтийн асуудлаас шалтгаалан
улирал
төслийг 2017 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
2.2.15. Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг УУХҮС-ын 31 дүгээр
30
тархалтыг 1:1000000-ын масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох, тушаалаар батлуулсан. Төслийн ажлын арга аргачлал, хэмжээ,
үнэлгээ өгөх, цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах төсөл төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Төслийн
хэрэгжүүлнэ.
2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон баримт материалыг хүлээн авах комиссд ажиллаж санал өгсөн.
анхдагч баримт материалыг хүлээн авна.
Ажлын явц, үр дүн
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 4-р
болон санхүүжилтийн асуудлаас шалтгаалан төслийг 2017 онд
улирал
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
3.0. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОДЛОГЫН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
3.1. Уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
3.1.2. Уул уурхайн салбарт мөрддөг дүрэм журмыг шинэчилэн боловсруулах.
Уул уурхайн тухай хууль боловсруулах ажлын
30
-“Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулна.
хэсэг байгуулагдан олборлох, баяжуулах,
- “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй боловсруулах, зэрэг ашиглалтын бүх үйл
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг боловсруулна.
ажиллагааг цогцоор нь эрх зүйн хувьд
-“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү
батлуулна.
ажлын хэсгийн нэг үндсэн зорилго нь
- Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах журмыг шинэчлэн дурьдсан олон тооны дүрэм журам,
боловсруулна.
заавруудыг нэгтгэн уялдуулах зорилготой
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Дүрэм боловсруулж батлуулсан байх Хугацаа: 4-р улирал
байгаа
тул
эдгээр
төслүүдийг
түр
хойшлуулсан байна.
3.1.3. ”Нүүрс” хөтөлбөрийг боловсруулна.
Нүүрсний олборлолт, борлуулалт, экспортын өнөөгийн байдлын талаар танилцуулга
21
- Хөтөлбөрийг төслийг боловсруулж,
бэлтгэх, “Нүүрс хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулах, холбогдох судалгааг хийх,
хэлэлцүүлэг явуулна.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журамд
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Төсөл нийцүүлэх, хөтөлбөрийн танилцуулгыг шинэчлэх ажлууд хийгдэж байна
боловсруулагдсан байна. Хугацаа: 4-р улирал
3.1.4. ”Жонш” хөтөлбөрийг боловсруулна.
”Жонш” хөтөлбөрийн төслийг шинэчлэн боловсруулж, удирдлагад танилцуулсан.
21
Хөтөлбөрийг
төслийг
боловсруулж, Хөтөлбөрийн төслийг холбогдох журамд нийцүүлэн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар
хэлэлцүүлэг явуулна.
төлөвлөж байна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Төсөл
боловсруулагдсан байна. Хугацаа: 4-р улирал
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3.1.5. “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Ажлын албатай хамтран
27
байдлын
санаачилга”-ын
зарчмыг ажиллаж Гэрээний ил тод байдлыг хангах Дэд ажлын хэсгийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга
хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангана.
хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын
-“Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын зарчмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд төрийн болон
санаачилга”-ын зарчмыг хэрэгжүүлэх арга иргэний нийгмийн байгууллага /Нээлттэй нийгэм форум, Хил хязгааргүй алхам ТББ г.м/хэмжээ авна.
тай хамтран ажиллаж байна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Зарчим хэрэгжиж
эхэлсэн байна. Хугацаа: 4-р улирал
3.2. Ашигт малтмалын ордуудыг олборлох, баяжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх
бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
3.2.1. Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг Оюутолгой, Тавантолгой, Цагаансуварга, Гацуурт зэрэг стратегийн томоохон ордуудыг
30
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлж
- Оюутолгой, Тавантолгой, Цагаансуварга, ажилласан. Тухайлбал: Оюутолгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт буюу төслийн 2
Гацуурт
зэрэг
томоохон
төслүүдийг дахь шатны ажлыг эхлүүлж, туслан гүйцэтгэгч “РедПат” ХХК-д тэсэлгээний тусгай
хэрэгжүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ.
зөвшөөрлийг шинэчлэн олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.
Тоо хэмжээ: 4 удаа, Чанар: Холбогдох -Японы Нагата Инженеринг компанитай хамтран Эрдэнэс Тавантолгойн уурхайн
асуудал шийдвэрлэгдсэн байх, Хугацаа: 4-р нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах технологийн туршилтыг хийлгэсэн.
улирал
- Цагаансуваргын ордыг ашиглалтад оруулахад шаардлагатай цахилгаан хангамжийн
асуудлаар ЭХЯ, холбогдох байгууллагатай хамтран ажилласан. Гацууртын ордыг
ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотголд шүүмж дүгнэлт гаргаж, дүнг сайдад танилцуулан ЭБМЗөөр хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн.
3.2.2. Тавантолгойн -Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордыг иж бүрэн ашиглах 3 хувилбар бүхий санал боловсруулж, яамны удирдлага
30
ордыг
иж
бүрэн /Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга/-д танилцуулсан. Ордыг олон улсын консерциумтай хамтарсан хэлбэрээр
ашиглах
төслийн ашиглах нь оновчтой гэсэн санал гаргасан бөгөөд нэгэнт бий болсон үйлдвэр, дэд бүтцийг шууд ашиглах, Хятадын
талаар
санал зах зээлд нэвтэрч бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлийн ханшаар борлуулах, гуравдагч зах зээлд гарах боломж
боловсруулна.
бүрдэх, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх, урьд хийсэн яриа хэлэлцээг үр дүнд хүргэх боломжтой
Тавантолгойн гэж үзсэн.
ордыг
иж
бүрэн -Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордыг иж бүрэн ашиглахтай холбогдон, Уул уурхайн яам /Эрдэнэс тавантолгой
ашиглах
оновчтой ХК/ болон Япон улсын НЕДО байгууллага /Нагата инженеринг/ хамтран Тавантолгойн ордыг түшиглэн нүүрсийг
хувилбарын талаар хуурай аргаар баяжуулах туршилтын үйлдвэр байгуулах тухай санамж бичгийнг байгуулсан ба уг төслийн ажлыг
санал
тус яам үргэлжлүүлж байна.
боловсруулна.
-Яам болон уг төслийг хэрэгжүүлж буй Эрдэнэс монгол ХХК хооронд хамтран ажиллах гэрээний төслийг
Тоо хэмжээ: 1 удаа, боловсруулан, төслийн талаар танилцуулга бэлтгэн Дэд сайд болон ТНБД, хуулийн хэлтэст танилцуулж, гэрээг
Чанар:
Холбогдох байгуулав.
асуудал
-12 сарын 07-ны өдөр Японы НЕДО байгууллага, Нагата инженеринг компанийн төлөөллийг хүлээн авч уулзан,
шийдвэрлэгдсэн
санамж талаар болон төслийн явцын талаар харилцан санал солилцсон.
байх. Хугацаа: 4-р -Санамж бичиг болон, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал, албан тоотыг НЕДО руу хүргүүлэв.
улирал
-Уг төслийн үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийг Гааль болон НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх талаарх хууль эрхзүйн
орчны судалгааг хийж Сангийн яам болон Татварын ерөнхий газарт санал боловруулж хүргүүлэхээр бэлтгэсэн
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3.2.3. Оюутолгойн ордын далд уурхайн бүтээн
байгуулалтыг
эрчимжүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлнэ.
- Оюутолгойн далд уурхайн үйл ажиллагаа,
бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Холбогдох
асуудал шийдвэрлэгдсэн байх, Хугацаа: 4-р
улирал

-Оюутолгой төслийн далд уурхайн бэлтгэл ажлыг хангахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг
үзүүлж, “Оюутолгой” ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч “Ред Пат” ХХК-д тэсэлгээний тусгай
зөвшөөрлийг шинэчлэн олгох асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхэд оролцож, төслийн 2
дахь шатны үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.
-Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч “Максам эксплозивс” ХХК-ийн
босоо ам нэвтрэлтийн эмульсийн тэсрэх бодис цэнэглэгч төхөөрөмжийг байнгын
ашиглалтад хүлээн авсан.
-Босоо ам нэвтрэлтийн туслан гүйцэтгэгч “Рефпад Монголиа” ХХК-ийн камер
байгуулахад зориулсан анфо цэнэглэгч төхөөрөмжийг байнгын ашиглалтад хүлээн
авсан.
3.2.4. Цагаансуварга төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
“Цагаан суваргын катодын зэсийн үйлдвэр”-ийн техник, эдийн засгийн
- Цагаансуваргын уурхай, баяжуулах үйлд-вэрийн үйл үндэслэлд шүүмж хийх шинжээчдийн хэсгийг Уул уурхай, хүнд
ажиллагаа, бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд дэмжлэг үйлдвэрийн сайдын 2016 оны А/62 дугаар тушаалаар байгуулан
үзүүлнэ.
ажлын хэсгийг ахлан ажиллаж, шинжээчдийн нэгдсэн дүгнэлтийг
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Холбогдох асуудал шийдвэрлэгдсэн гаргаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
байх, Хугацаа: 4-р улирал
3.2.5. Гацууртын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад Гацууртын ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотголд шүүмж дүгнэлт гаргаж,
дэмжлэг үзүүлнэ.
дүнг яамны удирдлагад танилцуулсан. Ордын нөөцийн ангиллыг
- Гацууртын ордыг ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй Орд шинэчлэн тогтоосноор ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх боломжтой гэж үзсэн.
ашиглах гэрээ байгуулах яриа хэлэлцээрийг эхлүүлнэ.
ТЭЗҮ-ийг хэлэлцэж хүлээж авсны дараа Орд ашиглах гэрээ байгуулах
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Яриа хэлэлцээр үр дүнтэй байх,
талаар яриа хэлэлцээрийг эхлүүлэхээр ажиллаж байна.
Хугацаа: 4-р улирал
3.2.6. Тавантолгой, Нарийнсухайтын нүүрсний ордод тулгуурлан цахилгаан станц Уг ордод үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн
барихад дэмжлэг үзүүлнэ.
нэгжүүдтэй 3 удаа уулзалт зохион байгуулж
- Тавантолгой, Нарийнсухайтын нүүрсний ордод тулгуурлан цахилгаан станц
Тавантолгойн цахилгааны станцын талаар санал
барихад дэмжлэг үзүүлнэ.
солилцсон. Танилцуулгыг бэлтгэж удирдлагад
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Холбогдох асуудал шийдвэрлэгдсэн байх
танилцуулсан.
Хугацаа: 4-р улирал
3.2.7. Ашиглалтад оруулахад -Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн ашигт малтмалын орд ашиглах /уурхай, уулын үйлдвэрийн/
бэлэн болсон алтны уурхай, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хэлэлцэх салбар хуралдааныг 3 удаа зохион байгуулж, холбогдох
баяжуулах үйлдвэрийг байнгын шийдвэрийг гаргахад оролцсон.
ашиглалтад оруулахад дэмжлэг -Төв аймгийн Баян сумын нутагт орших “Эрдэнийн Цахирмаа Тал” ХХК-ийн Булагтайн алтны шороон
үзүүлнэ.
ордын ил уурхайг ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссыг ахалж ажилласан. Компанид тодорхой
- Ашиглалтад оруулахад бэлэн зарим асуудлаар хугацаатай албан даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулсаны үндсэн дээр уурхайг
болсон
алтны
уурхай, хүлээн авах шийдвэр гаргасан.
баяжуулах үйлдвэрийг байнгын -Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт орших “Шинь шинь” ХХК-ийн Улааны холимог металлын
ашиглалтад оруулахад дэмжлэг уурхайг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссыг ахалж ажилласан. Энэ үеэр уурхайн үйл
үзүүлнэ.
ажиллагааны талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
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Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар:
-Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумдын нутагт орших алтны шороон ордыг
Ашиглалтанд оруулсан байх,
ашиглах алтны уурхайг байнгын ашиглалтад хүлээж авах Улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж
Хугацаа: 4-р улирал
ажилласан
4.0. ТҮЛШ, ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
4.1. Түлш, газрын тосны салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах гол
зорилтын хүрээнд:
4.1.1. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмыг Журмыг шинэчлэн найруулах төслийг
15
шинэчлэн найруулна.
боловсруулж, салбарын мэргэжлийн
- Журмыг шинэчлэн найруулах төслийг боловсруулж, салбарын мэргэжлийн холбоод, холбоод, холбогдох байгууллагуудаас
холбогдох байгууллагуудаас санал авч нэгтгэнэ.
санал авч нэгтгээд байна.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Төслийг боловсруулсан байна. Хугацаа: 4-р улирал
4.1.2. Хийн түлшний тээвэрлэлт, хадгалалт, Шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшний хэрэглээ, хангамж, нийлүүлэлттэй холбогдсон норм,
15
түгээлт, борлуулалтад тавих стандарт, дүрмийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Уул уурхайн яамны Төрийн нарийн
дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулна.
бичгийн даргын 2015 оны 110 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг гурван удаа
- Хийн түлшний олон улсын NFPA-58 хуралдсан бөгөөд АНУ-ын NFPA-58 стандартыг орчуулав. 2016 оны 10 дугаар сарын 15стандартыг орчуулан үндэсний стандартын ны өдрийн албан тоотоор АМГТГ-т орчуулгын төслийг хүргүүлэн үндэсний стандартын
төсөл боловсруулна.
төсөл боловсруулж ирүүлэхийг даалгасан.
Тоо
хэмжээ:
1
удаа,
Чанар:Төслийг “Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэрэглээний аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн төслийг
боловсруулсан байна. Хугацаа: 4-р улирал
боловсруулж бэлэн болгосон.
4.2. Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн тогтвортой
байдлыг хангах бодлогыг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
4.2.1. Газрын тосны Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахаар сонгосон шалгарсан дараах ААН-ийн асуудлыг
30
эрэл,
хайгуул, шийдвэрлүүлээд байна. Үүнд:
ашиглалтын
үйл Газрын тосны Дарьганга XXIV талбайд ГТГ /хуучин нэрээр/ болон “Апекспро инвестмент лимитэд” ХХК-ийн
ажиллагааг
хооронд байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр гэрээлэгчийн хүлээсэн эрх, үүргийг “Монголиа шин ий энержи”
эрчимжүүлнэ.
ХХК-д шилжүүлэх тухай асуудлыг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 2016-1-11-ний өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор
- Газрын тостой шийдвэрлүүлсэн.
холбогдсон
үйл - Газрын тосны хайгуулын “Ар булаг-29” талбайд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах эрх олгох асуудлаар бүх
ажиллагаа
яамдаас санал аван Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 41 тоот
явуулахаар сонгон тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн.
шалгарсан
аж -Газрын тосны хайгуулын Тариач-15 талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг цуцлах эрх олгох Засгийн газрын
ахуйн
нэгжийн тогтоолын төсөлд яамдын санад авч нэгтгэн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 2015 оны 11 дүгээр сарын
Бүтээгдэхүүн
02-ны 431 тоот тогтоолоор шийдвэрлүүлэв.
хуваах
гэрээг -Газрын тосны Эргэл XII талбайд АМГТГ болон “Smart oil investment LTD” компанийн хооронд бүтээгдэхүүн хуваах
Засгийн
газрын гэрээ байгуулах асуудлыг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 2016-8-24-ний өдрийн 53 дугаар тогтоолоор
хуралдаанаар
шийдвэрлүүлсэн.
хэлэлцүүлэн зохих - Газрын тосны хайгуулын “Богд-IV”, “Онги-V” талбайд байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний гэрээлэгчийн эрх,
шийдвэр гаргуулна. үүргийг буцаан шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр 01/866

16

- Газрын тостой
холбогдсон
үйл
ажиллагаа явуулах
аж
ахуйн
нэгж,
компанид шинээр
батлагдсан хуульд
нийцүүлэн тусгай
зөвшөөрлийг
шинэчлэх
арга
хэмжээг авна.
- Газрын тостой
холбогдсон
үйл
ажиллагаа явуулж
буй
аж
ахуй
нэгжүүдийн
үйл
ажиллагаанд
бодлогоор дэмжлэг
үзүүлж,
хяналт
тавьж ажиллана.
- Тосон-Уул XIX,
Тамсаг XXI, БХГ97
гэрээт
Зүүнбаян
XIII, Цагаан-элс XIV
талбайн
олборлолт,
ашиглалтын
үйл
ажиллагаанд
бодлогоор дэмжлэг
үзүүлж,
хяналт
тавьж ажиллана.
- Газрын тосны
хайгуул,
ашиглалтын
чиглэлээр
үйл
ажиллагаан явуулж
буй
ААН-үүдийн
ажиллах
хүчний
асуудлыг
хууль
тогтоомжид
нийцүүлэн хянаж,
Хөдөлмөр,

тоотоор хүргүүлж, 2016 оны 12 –р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 181 тоот тогтоолоор
шийдвэрлүүлсэн.
Шинээр батлагдсан хуульд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэх ажлын хүрээнд газрын тосны ашиглалтын
үйл ажиллагаа явуулж буй “Тосон Уул-19”, “Тамсаг-21”, “БХГ 97” талбайнуудын гэрээлэгч “Петрочайна дачин
тамсаг”, “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-д ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгов.
Газрын тосны Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд үйл ажиллагаа явуулж Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-д Уул
уурхайн сайдын /хуучин нэрээр/ а/61 дүгээр тушаалаар аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг 8
жилийн хугацаагаар олгосон.
Газрын тосны Дарьганга XXIV талбайд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж буй “Апекспро инвестмент лимитэд” ХХКд Уул уурхайн сайдын /хуучин нэрээр/ а/72 дугаар тушаалаар аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг
8 жилийн хугацаагаар олгосон.
Засгийн газрын 2015 оны 104-р тогтоолоор батлагдсан “бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар”-т нийцүүлэн өмнө
байгуулсан гэрээнүүдийг шинэчлэх Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын А/57 дугаар тушаалаар байгуулагдсан
Ажлын хэсэгт ажиллаж, хэлэлцээрийг 2016-12-14-ны өдөр эхлүүлэн, үргэлжлүүлэн ажиллаж байна.
Шинээр батлагдсан хуульд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэх ажлын хүрээнд газрын тосны ашиглалтын
үйл ажиллагаа явуулж буй “Тосон Уул-19”, “Тамсаг-21”, “БХГ 97” талбайнуудын гэрээлэгч “Петрочайна дачин
тамсаг”, “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-д ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгов.
Газрын тосны Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд үйл ажиллагаа явуулж Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-д Уул
уурхайн сайдын /хуучин нэрээр/ а/61 дүгээр тушаалаар аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг 8
жилийн хугацаагаар олгосон.
Газрын тосны Дарьганга XXIV талбайд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж буй “Апекспро инвестмент лимитэд” ХХКд Уул уурхайн сайдын /хуучин нэрээр/ а/72 дугаар тушаалаар аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг
8 жилийн хугацаагаар олгосон.
Засгийн газрын 2015 оны 104-р тогтоолоор батлагдсан “бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар”-т нийцүүлэн өмнө
байгуулсан гэрээнүүдийг шинэчлэх Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын А/57 дугаар тушаалаар байгуулагдсан
Ажлын хэсэгт ажиллаж, хэлэлцээрийг 2016-12-14-ны өдөр эхлүүлэн, үргэлжлүүлэн ажиллаж байна.
УУЯ-ны /хуучин нэрээр/ ТНБД-ын 81 дүгээр тушаалаар Дорнод аймгийн Халхгол сумын нутагт 2013-2015 оны
хооронд Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-ийн Тамсаг XXI талбайн олборлолт нэмэгдүүлэх цооногийн байгууламж,
2013 оны тосны цооног 51ш, усны цооногийн байгууламж 11ш, 2014 оны тосны цооног 52 ш, усны цооногийн
байгууламж 18ш, 7000м3-ын сав 2ш, гүний ус цэвэршүүлэх станц, бохир ус цэвэршүүлэх станц, 2015 оны тосны
105ш цооног, усны цооногийн байгууламж 49ш, 7000м3-ын сав 1ш, ус, тос ялгах байгууламж болон холбогдох
барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисст 2016 оны 6-р сард ажиллаж, байгууламжийг хүлээн
авсан.
-УУХҮЯ-ны ТНБД-ын Б/55 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт 2013-2015 оны хооронд
Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-ийн Тосон-Уул XIX талбайн олборлолт нэмэгдүүлэх цооногийн байгууламж (2013
оны тосны цооног 47ш, усны цооног 22ш, 2014 оны тосны цооног 43 ш, 2015 оны тосны цооног 59ш, усны цооног
7 ш, 6ш тосны цооногийг ус шахалтын цооног болгон өөрчлөх), ТА19-91 үйлдвэрлэлийн хяналтын өрөөний
инженерчлэл, ТА1-11 шинээр барих тос буулгах байгууламж, 1-9 тос дамжуулах станцын өргөтгөл, ТА-1-ийн шинэ
ачилтын талбайг ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулах, ажлыг 2016-10-р сард зохион байгуулж,
байгууламжийг хүлээн авсан.
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нийгмийн
хамгааллын
яаманд тухай бүр
уламжлан
шийдвэрлүүлнэ.
Тоо хэмжээ: 1удаа,
Чанар:Хууль
тогтоомжид
нийцсэн байна.
Хугацаа: 4-р
улирал

2016 онд байдлаар газрын тосны хайгуул, ашиглалтын 2016 оны үйл ажиллагаанд зориулан “Петрочайна дачин
тамсаг”, “Эн Пи Ай”, “Капкорп монголиа”, “Импайр газ Монголиа” зэрэг компаниудын гадаадаас авах ажиллах
хүчний асуудлыг журмын дагуу Уул уурхайн сайдын /хуучин нэрээр/ 2016.05.30-ны 1/993 тоот бичгээр Хөдөлмөрийн
яаманд уламжлан шийдвэрлүүлсэн.
-“ газрын тосны хайгуул, ашиглалтын 2016 оны үйл ажиллагаанд зориулан “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК-ийн
990, “Эн Пи Ай” 358, “Импайр газ Монголиа” 100, Увс I талбайд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж буй “Монголиа
Гладвилл Увс петролеум” компанид 4 гадаад мэргэжилтэн авах хүсэлтийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
2016 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 1/60 тоот бичгээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд уламжлан
шийдвэрлүүлсэн.
-“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн 1160, “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн 64, нийт 1224 гадаад ажиллах
хүч, мэргэжилтнүүдийн хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгах
асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, шийдвэрлүүлхээр Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн
яаманд 2016-12-12-ны өдрийн 01/1048 тоот албан бичгээр уламжилсан.
4.2.2. ОХУ-аас бусад орноос импортлох авто Монгол Улс газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээгээ 100 хувь импортоор хангаж
30
бензин,
дизель
түлшний
хэмжээг байгаа бөгөөд 2012 онд 1.3 сая тн, 2013 онд 1.4 сая тонн, 2014 онд 1.3 сая тонн
нэмэгдүүлнэ.
автобензин, дизелийн түлш импортлосон бол 2015 онд 1.1 сая тонн, 2016 оны эхний
- ОХУ-аас гадна БНХАУ болон гуравдагч хагас жилийн байдлаар нийт 422,582 тонн бүтээгдэхүүн импортлосон ба 93 хувийг ОХУорнуудаас
автобензин,
дизель
түлш аас, 0.7 хувийг БНХАУ-аас, 5.9 хувийг БНСУ-аас үлдсэн хувийг Литва, Сингапур зэрэг
импортлох асуудлыг бодлогоор дэмжиж бусад улсаас импортолж байна. БНХАУ-ын “Чайна-Ойл” компанитай хэлэлцээр хийж,
ажиллана.
гэрээ байгуулах асуудлыг зохион байгуулснаар сар бүр 4000-10000 тонн газрын тосны
Тоо хэмжээ: 5, Чанар: Бусад орноос импорт
бүтээгдэхүүн авч байна. Мөн ОХУ-ын ДИТЭКО, ТНК-БП, Газпром, ОРСК,
хийгдсэн байна. Хугацаа: 4-р улирал
Газпромсалават, Тайф болон бусад компаниудаас үлдсэн хэсгийг импортолсон.
БНХАУ-ын UNIPEC-тэй газрын тосны салбарт хамтран ажиллах асуудлаар санамж
бичиг байгуулахаар үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. БНХАУ-ын талд санал тавьсан
боловч өнөөг хүртэл хариу ирүүлээгүй.
4.2.4. Газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийг Алслагдсан аймаг, сумдын шатахууны үнийг бууруулж төвийн бүсийн үнийн түвшинд
30
тогтворжуулах зорилтын хүрээнд бусад орны хүргэж улс даяар ойролцоо үнэтэй болгох ажлын хүрээнд холбогдох тооцоо судалгааг
сайн туршлагыг импортлогч компаниудтай хийсэн. Засгийн газрын 438 дугаар тогтоолоор баруун, зүүн, төвийн бүсүүдэд шатахууны
хамтран судалж, компаниудад боломжит Онцгой албан татварыг ялгавартай тогтоож, баруун болон зүүн бүсийн шатахууны
дэмжлэг үзүүлнэ.
жижиглэнгийн үнийг төвийн бүсийн үнэтэй ижил түвшинд хүргэсэн. Гэвч хилийн үнийн
Газрын
тосны
бүтээгдэхүүний
үнэ хэлбэлзэл болон төгрөгийн ханшийн суларлаас хамааран жижиглэн борлуулалтын үнэ
тогтворжуулах арга хэмжээг тухай бүр авч нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн бөгөөд одоогоор 2016 оны Засгийн газрын 109, 166 дугаар
хэрэгжүүлнэ.
тогтоолоор тус тус үнэ тогтворжуулах арга хэмжээ аваад байна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Импортлогч
компаниудад дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хугацаа: 4-р улирал
4.3. Био болон эко, алтернатив түлшний үйлдвэрлэл, түлшний чанар стандарт, агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах,
бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
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4.3.1. Түлш, газрын тосны бүтээгдэхүүний Экспортын нүүрсний олборлолт, борлуулалтын мэдээ, тайланг 7 хоног, сар, улирал,
27
стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх жилээр Ашигт малтмалын газрын /хуучин нэрээр/ Нүүрсний хэлтсээс авч дүгнэлт
талаар судалгаа хийж хэрэгжүүлэх
боловсруулан яамны удирдлагуудад танилцуулсан. Уул уурхайн сайдын /хуучин нэрээр/
- Нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний стандартад Сангийн яам, Ашигт малтмалын газар /хуучин нэрээр/, Татварын ерөнхий газар, Гаалийн
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санал ерөнхий газар, Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар, Монгол Нүүрс
боловсруулна.
ассоциаци болон нүүрс экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөлтэй уулзах уулзалтыг
- Түлш, газрын тосны бүтээгдэхүүний 2 дугаар сард зохион байгуулж, холбогдох бэлтгэлийг ханган ажилласан. Тус уулзалтын
стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хүрээнд нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар санал боловсруулж
саналын төслийг Стандартчлал хэмжил зүйн хэлэлцүүлсэн. Түүнчлэн нүүрсний олон улсын зах зээлийн судалгаа, холбогдох
газраар хэлэлцүүлнэ.
танилцуулгыг боловсруулж, зах зээлийн үнэ, эрэлтийн талаарх мэдээллийг
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэлэлцүүлсэн
удирдлагуудад танилцуулсан.
байна. Хугацаа: 4-р улирал
4.3.3. Уламжлалт бус эх үүсвэрээс /нүүрсний Шатдаг занарын 2, Нүүрсний давхаргын метан хийн 5, нийт уламжлалт бус газрын тосны
27
давхаргын метан, занар, байгалийн битум, 7 эрлийн гэрээ хэрэгжиж байна. Үүнд:
1. “Эрдэнэс таван толгой” ХК-2014.09.10
тослог элс г.м/ байгаль орчинд ээлтэй шингэн
2. “Монголын алт” (МАК) ХХК-2014.09.10
болон хийн түлш боловсруулах асуудлаар
3. “Эко Интернэшнл Энерги” ХХК-2014.11.30
мэргэжлийн
төрийн
болон
судалгаа,
шинжилгээний
байгууллага,
гадаад,
4. “Хайланд Петролеум” ХХК-2014.11.24
дотоодын хөрөнгө оруулагчдын үүсгэл
5. “Петровис ресурс" ХХК-2015.03.30
санаачилгыг дэмжинэ.
6. "Петровис ресурс" ХХК-2015.10.20
- Нүүрсний давхаргын хий, шатдаг занарын
7. “Жи Өү Эйч” ХХК (Golden horde) 2016.01.15
эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэхэд Шатдаг занарын 2 эрлийн ажлын гэрээ хэрэгжиж байна.
1. “Дорны Хар Алт” ХХК-2012.08.28.
бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
- Нүүрсний давхаргын хий ашиглах туршилт,
2. “Жени ойл шейл Монголиа” ХХК-2013.04.12
судалгааны
ажилд
бодлогын
дэмжлэг Нүүрсний давхрагын метан хийн хайгуул, олборлолтын туршилт хийж буй “Эрдэнэс
үзүүлнэ.
таван толгой”, “Кореа газ”, “Элгэн” ХХК-ийн туршилтын үйл ажиллагаанд ашиглах тусгай
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Бодлогын дэмжлэг хийнд импортын тусгай зөвшөөрлийг олгов.
үзүүлсэн байна. Хугацаа: 4-р улирал
5.0 ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
5.1. Хүнд үйлдвэрийн талаарх хуулт тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
5.1.1. Хүнд үйлдвэрийн талаарх хууль тогтоомж, бодлого, урт, дунд “Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтот
15
хугацааны стратеги, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах
хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулж, яамны газар,
- “Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтот хөтөлбөр” -ийн хэлтсүүдээс санал авч нэгтгэх ажлыг зохион байгуулсан.
төсөл боловсруулж хэлэлцүүлнэ.
Металл хийц, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэлийн
- “Металл хийц, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэлийн салбарыг сэргээн салбарыг сэргээн хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн төслийг
хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулж, Засгийн газрын боловсруулж, дууссан. Газар, хэлтсүүдээс санал авахаар
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.
бэлтгэж байна.
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5.1.3. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай хууль болон Газрын тосны бүтээгдэхүүний хуулийн заалтыг Газрын
тосны
бүтээгдэхүүний
9
хэрэгжүүлэх
үйлдвэрлэл
эрхлэх
тусгай
- Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаатай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаатай
холбогдсон харилцааг зохицуулах журмыг шинэчлэн батлуулж, тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг холбогдсон харилцааг зохицуулах
зохион байгуулна.
журмыг боловсруулсан.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Журам батлагдсан байна. Хугацаа: 12 сард
5.1.4.
Үйлдвэрлэл, Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, паркийн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлийг
9
технологийн паркийн эрхзүйн дэмжсэн таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор “Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай
орчнийг сайжруулах
хуулийн шинэчилсан найруулгын төсөл”-ийг боловсруулах ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэхүү
- “Үйлдвэрлэл, технологийн ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдэв.Үүнд:
паркийн эрхзүйн байдлын 1.Эрдэнэт, Дархан, Багануур, Баянговь үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлагуудаас хуулийн
тухай
хууль”-д
нэмэлт, төсөлд санал авч, нэгтгэв.
өөрчлөлт оруулах хуулийн 2. 2016 оны 10 дугаар сарын 26-наас 11 дүгээр сарын 16-ны хооронд БНХАУ-ын хилийн чанад дахь аж
төслийг боловсруулна.
үйлдвэрийн паркийн туршлагатай танилцаж, холбогдох судалгааг хийв.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар:
3. БНХАУ-ын аж үйлдвэрийн паркийг хөгжүүлсэн туршлага болон судалгааны талаар 2016 оны 11 дүгээр
Хуулийн шинэчилсэн
сарын 29-ний өдөр яамны ажилтнууд болон ҮТП-ийн удирдлагуудыг хамруулсан танилцуулга, нээлттэй
найруулгын төсөл
хэлэлцүүлгийг хийв.
боловсруулсан байна.
4. 2016 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр хуулийн үзэл баримтлал болон төслийн анхны хэлэлцүүлгийг
Хугацаа: 12 сард
Паркийн удирдлагууд болон зарим төрийн бус байгууллагын хүрээнд зохион байгуулсан.
5.2. Хүнд үйлдвэрийн салбарт хар ба өнгөт төмөрлөгийн болон машин байгууламж, металл хийцийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн
бүтээгдэхүүний сүлжээг бий болгох бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
5.2.4. Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх
Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх талаар анхаарал тавьж
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-Бүгд Найрамдах Чех Улсын техник, технологиор металлургийн ажиллаж байна. Коксын үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж
коксын үйлдвэрийг барьж байгуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.
байгаа Нью Эко Энержи компани нь БНЧех улсын Экспортын
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Хөрөнгө оруулагчдад төслийг танилцуулсан банкинд төслөө танилцуулж төслийн санхүүжилтын 80%-ийн
байна. Хугацаа: 12 сард
хэмжээтэй зээл авах санал тавьсан.
5.3. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тос боловсруулах үйлдвэр, нүүрсийг хагас, гүн боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэр байгуулах,
бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаад зах зээлд борлуулах бодлогын удирдамжаар хангах
5.3.1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах
"Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн асуудлыг Засгийн газарт 2016 оны 9
30
- "Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн урьдчилсан дүгээр сарын 28-ны өдөр танилцуулсан. Засгийн газрын хуралдаанаас
техник, эдийн засгийн үндэслэл"-ийг Засгийн газарт үйлдвэр байгуулах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг тодорхой болгож
танилцуулж, үйлдвэр байгуулах хөрөнгө оруулалтын танилцуулахыг Сангийн яаманд үүрэг болгосны дагуу 2016 оны талаар 12
тендер, хувь эзэмшлийн талаар холбогдох шийдвэр дугаар сарын 14-ний өдөр Засгийн газрын хуралдаанд дахин хэлэлцүүлэв.
гаргуулна.
Засгийн газрын хуралдаанаас
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Засгийн газрын хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Экспорт-Импорт банк хоорондын 1
хэлэлоцүүлэн холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна. тэрбум ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд “Газрын тос
Хугацаа: 12 сард
боловсруулах үйлдвэр барих” төслийг санхүүжүүлэх шийдвэр гаргав.
5.3.3. Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр
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төслийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Улаанбаатар хотын захиргаатай байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Улаанбаатар хотын
хамтран ажиллах
Удирдлагуудтай 11 дүгээр сарын 4-ний өдөр уулзалт зохион
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- Хамтран ажиллах чиглэлийг тодорхойлох уулзалтыг зохион байгуулна. байгуулж, төслийн талаар танилцуулга хийж, Улаанбаатар
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Уулзалт зохион байгуулсан байна. Хугацаа: 11 хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд хамтран
сард
ажиллахаар тохиролцсон.
6.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОХИЦУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
6.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:
6.1.1. Засгийн газраас баталсан хил хязгаарын дагуу хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий
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ажиллана.
газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт
- “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох
бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн хэрэгжилтийн тухай”
хуулийн
хэрэгжилтийн
талаар
талаар Удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллана.
Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж
Тоо хэмжээ: 4 удаа, Чанар: Мэдээлэл бодит, үндэслэлтэй тоо баримттай байна.
ажиллаж байна.
Хугацаа: Улирал бүр
6.1.2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35.4 дүгээрт гэж заасны Уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг Улсын комисс ажиллуулан ашиглалтанд
30
дагуу үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхэд бэлэн болсон уурхай, хүлээлгэж өгөхөөр 2016 онд нийт 47 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлсэн.
уулын үйлдвэрүүдийг ашиглалтад хүлээн авна.
Комисс ажлууллахаар хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоо
- Уурхай, уулын үйлдвэр хүлээлгэн өгөх хүсэлт ирүүлсэн аж тогтоож бичиг баримтын бүрдэл хангасан 21 уурхайд Улсын комисс
ажилласан, бичиг баримтын бүрдэл хангалттай-5, бичиг бармтын
ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтийг судлан үзэж хариу өгнө.
- Баримт бичгийн бүрдэл хангасан аж ахуйн нэгжүүдийн бүрдэл хангаагүй-18, бичиг баримтын бүрдэлээ ирүүлээгүй-3 аж ахуйн
уурхай, уулын үйлдвэрт Техникийн болон Улсын комисст нэгж байна.
ажиллна.
Уурхай, уулын үйлдвэр, баяжуулах үйлдвэр байнгын үйл ажиллагаанд
Тоо хэмжээ: 1удаа, Чанар: Хүсэлтүүдийг судалж, хариу өгсөн хүлээн авах Улсын комисс 21 уурхайг цаашид үйл ажиллагаандаа
байна. Хугацаа: Тухай бүр
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийг өгч, хүлээн авсан.
6.1.3. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох,
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хяналт тавих тухай хуулийг хэрэгжүүлнэ.
үйлдвэрлэх, худалдах, ажил үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөл
- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, хүссэн 12 аж ахуйн нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгосон.
үйлдвэрлэх, худалдах, ажил үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөл Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэр,
хүссэн аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн материалыг судалж санал агуулахын аюулгүйн бүс тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн 29аж ахуйн
боловсруулна.
нэгжүүдэд аюулгүйн бүс тогтоох комисс ажилласан.
- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэр, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импортын тусгай
агуулахын аюулгүйн бүс тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгжид 22 импортын лиценз шинээр
олгож, 8 тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан.
нэгжүүдийн хүсэлтийг судалж санал боловсруулна.
- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импортын тусгай Уул уурхайн сайдын 2015 оны 101 тоот тушаалаар байгуулагдсан
зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн материалыг “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийг шинэчлэн
судалж санал боловсруулна.
боловсруулах” үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж
- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт байна.
тавих Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулна.
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хуульд нийцсэн байна. Хугацаа: Тухай тавих Мэргэжлийн зөвлөлийн 6 удаагийн хуралдааныг зохион
байгуулж, 5 аж ахуйн нэгжийн асуудлыг шийдвэрлэсэн.
бүр
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6.1.5. Гурванбулаг, Дорнод, Хараат, Хайрхан,
Гурвансайхан, Өлзийт, Дулаан-Уул, Зөөвч
овоо ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд
оруулна.
- Гурванбулаг, Дорнод, Хараат, Хайрхан,
Гурвансайхан, Өлзийт, Дулаан-Уул, Зөөвч
овоо ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд
оруулах
талаар
тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигчидтэй яриа хэлэлцээрийг эхлүүлнэ.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар:Судалгаа хийсэн
байна. Хугацаа: 4 улиралд

Хараат, Хайрхан, Гурвансайхан, Өлзийтийн ураны ордуудыг эдйин засгийн эргэлтэнд
15
оруулах ажлын хүрээнд тэдгээр ордуудыг худалдан авагчийн талын буюу Бүгд
Найрамдах Чех Улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Ивана
Гролловтой Уул уурхайн сайд Р.Жигжидтэй хийсэн ажил хэргийн уулзалтанд оролцож
цаашдын үйл ажиллагааны талаар санал өгч ажилласан болно.
Дулаан-Уул, Зөөвч овоо ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлын хүрээнд Арева
Монгол ХХК, Арева групп, Мицубиши групп, Франц улсаас Монгол улсад суугаа элчин
сайд, Францын Санхүү эдийн засгийн яамны төлөөлөгч гэх мэт холбогдох удирдлагууд
болон албан тушаалтнуудтай удирдлагуудын хүрээний албан уулзалт 6 удаа, ажлын
хэсгийн болон уулзалтын хэрэгжилтийн хүрээнд нийт 9 удаа уулзаж төслүүдийн өнөөгийн
байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг
хэрхэн шийдвэрлэх чиглэлээр ярилцан тохиролцох, санал солилцох зорилготойгоор
уулзалтуудыг зохион байгуулж оролцож ажилласан.
6.1.6. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн Энэхүү ажил нь цаг хугацаа, үйл ажиллагааны хувьд одоогоор
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Дорноговь, Дундговь, Дорнод аймгуудад боловсруулах үйлдвэр барьж арай бэлэн болоогүй боловч орд газруудыг ашиглах ордыг
байгуулах ажлыг зохион байгуулна.
эзэмшигчдээс урьдчилсан саналыг хүлээн аваад байгаа болно.
- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн Дорноговь, Мөн боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах урьдчилсан ТЭЗҮ
Дундговь, Дорнод аймгуудад боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах боловсруулах талаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа
урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах талаар Олон Улсын байгуулагуудад бөгөөд мөн ажил үүргийн чиг үүрэг өөрчлөгдсөнөөр Хүнд
хандана.
үйлдвэрийн газарт боловсруулах үйлдвэриэй холбоотой
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Тодорхой санал гарсан байна. Хугацаа: 4 асуудлыг шилжүүлж байна.
улиралд
6.1.7. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын Цацраг идэвхт ашигт малтмалын чиглэлээр 13 аж ахуйн нэгж 46 тусгай зөвшөөрөл дээр
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чиглэлээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд жил бүрийн хайгуулын ажлын тайлан төлөвлөгөөг
хэмжээнд гүйцэтгэж байгаа бүх төрлийн боловсруулан аймаг орон нутаг, геологи уул уурхайн төрийн захиргааны байгуулллага,
геологийн судалгааны ажлуудын үр дүнг мэргэжлийн хяналтын төрийн захиргааны байгууллагуудаар тодорхой хяналт
нэгтгэж, олон улсын жишигт хүрсэн, шалгалтанд хамрагдаж батлуулж хүлээлгэн өгдөг бөгөөд тэдгээр геологи хайгуулын
стандартын шаардлагад нийцсэн, үндэсний ажлын мэдээ мэдээллийг Ашигт малтмалын газар хүлээн авч Геологийн албандаа
мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.
мэдээллийн санд нэтгэж бүртгэн хүлээн авч геологи хайгуулын ажлын мэдээллийн санг
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордын бүрдүүлж байна. Энэхүү ажилд хяналт тавьж мэдээ мэдээллийг тухай бүрт нь хүлээн авч
нөөцийг Үндэсний геологийн мэдээллийн санд Уул уурхайн сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газарт шаардлагатай үед нь
бүртгүүлнэ.
мэдээлж ажилласан болно.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар:Нөөц бүртгэгдсэн
байна. Хугацаа: 4 улиралд
6.2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг гэрээ хэлцэлд бэлтгэх, хэрэгжилтийг
зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:
6.2.1. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг уурхайг түшиглэн цахилгаан станц байгуулж “Шивээ-Овоо” ХХК болон “Эрдэнэс Монгол”
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эрчим хүч экспортлох чиглэлээр холбогдох талтай хэлэлцээ хийнэ.
ХХК хамтран “Шинэ шивээ” төсөл хэрэгжүүлж
байгаа бөгөөд уг төслийн хүрээнд Хятадын
“Стэйд грэйд” компанитай хамтран нийт 1,5
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Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг түшиглэн цахилгаан станц, эрчим хүчний тэрбум.тн нөөцтэй орд ашиглах ТЭЗҮ
цогцолборыг нүүрсээр хангах асуудлыг шийдвэрлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлж боловсруулж байна.
ажиллана.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Судалгаа хийгдсэн байна. Хугацаа: 4 улиралд
6.3. Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн бодлого, улсын төсөв, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний хэрэгжилтийг зохицуулалтаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
6.3.3. Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын зураг Төслийн ажлын 2016 оны ажлын арга
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ашиглан нэгдсэн боловсруулалт, тайлалт хийнэ.
аргачлал, хэмжээ, түүнтэй уялдан гарах
- Төслийн 2016 оны судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг хянах, хээрийн ажлын төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар
явцад шуурхай хяналт хийнэ.
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч баримт Ажлын хэсэг ажиллаж, 2016 оны суурин
материалыг хүлээн авна.
боловсруулалтын
ажилтай
танилцаж,
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хээрийн материалыг хүлээн авсан байна. Хугацаа:11-12-р сар анхдагч баримт материалыг хүлээн авсан.
6.3.4. Умарт мөсөн далайгаас Гималайн нуруу хүртэл Ази тивийн хэмжээнд хийсэн геологийн Төслийн ажлын 2016 оны ажлын
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төрөл бүрийн судалгааны үр дүнг нэгтгэн, ОХУ, БНХАУ, БНКазУ, БНСУ-тай хамтран төрөлжсөн арга аргачлал, хэмжээ, түүнтэй
зургийг тайлбар зургийн хамт зохиох, сонирхол бүхий бүтцийн хэмжээнд 3D хэмжээст судалгаа уялдан гарах төсвийн тодотголыг
хийх, мэдээлэл харилцан солилцох, харьцуулах, нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэнэ.
ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар
- Төслийн 2016 оны судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг хянах, хээрийн ажлын явцад хэлэлцүүлсэн.
шуурхай хяналт хийнэ.
Ажлын хэсэг ажиллаж, 2016 оны
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч баримт материалыг суурин боловсруулалтын ажилтай
хүлээн авна.
танилцаж,
анхдагч
баримт
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хээрийн материалыг хүлээн авсан байна. Хугацаа: 3-4-р улирал
материалыг хүлээн авсан.
6.3.5. Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт малтмалын ордын Монгол орны бүс нутгийн металлогений 1:1000000-ны
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төрлүүдийн тархан байршлын зүй тогтлын 1:1000000-ны масштабын зураг масштабын зураг зохиох төслийн арга, аргачлал, төсвийн
зохионо.
тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.
- Төслийн 2016 оны судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг хянах, Шуурхай хяналт хийсэн.
хээрийн ажлын явцад шуурхай хяналт хийнэ.
Ажлын хэсэг ажиллаж, 2016 оны суурин боловсруулалтын
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч ажилтай танилцаж, анхдагч баримт материалыг хүлээн
баримт материалыг хүлээн авна.
авсан.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Бүрэн хүлээн авсан байна. Хугацаа:11-12-р
сар
6.3.7. Геологийн судалгаа, хайгуулын ажлын үр дүнг нэгтгэн боловсруулж, Улсын төсдийн хөрөнгөөр 2016 онд гүйцэтгэсэн
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үндэсний геомэдээллийн санг баяжуулна. Мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг төслүүдийн хээрийн судалгааны ажлын явц улиралын
боловсронгуй болгоно.
тайлан болон түүнд АМГТГ-аас хийсэн хээрийн шуурхай
- Төслийн 2016 оны судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг хянах, хяналтын
илтгэх
хуудас
болон
бусад
баримт
хээрийн ажлын явцад шуурхай хяналт хийнэ.
материалуудтай танилцаж, хянасан.
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэх судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлсэн
баримт материалыг хүлээн авахад оролцно.
судалгааны ажлуудын хээрийн болон анхдагч баримт
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Бүрэн хүлээн авсан байна. Хугацаа:11-12-р
материалуудыг хүлээн авах хуваарь , хүлээн авсан тухай
сар
илтгэх хуудас бусад материалуудтай танилцаж хянасан.
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6.3.8. Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг
1:1000000-ын масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх,
цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах төсөл хэрэгжүүлнэ.
- Төслийн 2016 оны судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг хянах,
хээрийн ажлын явцад шуурхай хяналт хийнэ.
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч
баримт материалыг хүлээн авахад оролцоно.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Бүрэн хүлээн авсан байна. Хугацаа:11-12-р сар

Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн
тархалт, хэтийн төлөвийн 1:1000000-ын масштабын зураг
зохиох, үнэлгээ өгөх, цаашдын судалгааны обьектыг
тодруулах ажлын төсөл, төсвийг УУХҮС-ын 2016 оны 31
дүгээр тушаалаар батлуулсан. Төслийн төсвийн
тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж баталсан. Төслийн
хээрийн судалгааны ажлын анхдагч баримт материалыг
хүлээн авсан тухай илтгэх хуудас болон бусад баримт
материалтай танилцаж, хянасан.
6.3.9. “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж
бодлого”-ын 3.1.2-т заасан иргэд бичил уурхайн батлуулах Сайдын 2015.02.25-ны 34 тоот тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн
салбарт хууль ёсны бүтцээр хоршиж ажиллах хийх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд журмын төслийг шинэчлэн боловсруулсан.
чиглэлийг хэрэгжүүлэн холбогдох эрх зүйн МөнБичил уурхайг хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулалтад оруулж,
зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно.
албажуулснаар бичил уурхайн салбарын орон нутгийн болон Монгол улсын эдийн
- “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох засагт оруулах хувь нэмэр, ач холбогдлыг дээшлүүлэх боломжийн талаар оролцогч
журам”-ыг шинэчлэн боловсруулна.
талуудыг мэдээллээр хангах, хариуцлагатай бичил уурхайн талаарх ойлголтыг
- Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох нэмэгдүүлэх зорилгоор “Бичил уурхайг албажуулах замаар эдийн засагт оруулах
журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж Засгийн газрын хувь нэмрийг дээшлүүлэх нь” сэдэвт 3 бүсийн чуулганыг 2016.11.16-17-ны өдрүүдэд
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлтгэнэ.
Ховд, Хэнтий, Өвөрхангай аймгийн төвд амжилттай зохион байгуулсан. Гурван
- Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдыг бүсийн чуулганд 18 аймаг, 84 сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нар, Хөрөнгө
нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах ажлыг оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Байгаль орчин, аялал
холбогдох
байгууллагатай
хамтран
зохион жуулчлалын газрын дарга нар болон холбогдох албан тушаалтнууд болон бичил
байгуулна.
уурхайчдын төлөөлөл нийт 470 гаруй хүн оролцсон.
Тоо хэмжээ: 1 Чанар: Хуульд нийцсэн Хугацаа: 4 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал газрын тосны газар, Швейцарийн
улиралд
хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төсөл (ТБУТ) хамтран “Бичил
уурхайг албажуулахад талуудын оролцоо” сэдэвт үндэсний чуулганыг 2016 оны 12
сарын 7-ны өдөр Чингис зочид буудалд зохион байгуулсан.
6.4. Салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд:
6.4.1. Геологи, уул уурхайн салбараас улсын төсөв, эдийн засагт үзүүлэх Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, АМГТГ-аас
нөлөөллийн үнэлгээ хийх, эрдсийн бүтээгдэхүүний үнэ, эрэлт, нийлүүлэлтийн ирүүлсэн мэдээ тайланг нэгтгэн, яамны бодлогын
судалгаа хийнэ.
газруудыг тоон мэдээллээр ханган ажиллаж байна.
- Уурхай, үйлдвэрүүдийн эрдэст бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийн Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн бүртгэлийн
судалгаа хийж зөвлөмж, дүгнэлт гаргана.
ажлыг яамны бусад газруудтай хамтран зохион
- Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдийн хангамжийн талаар байгуулахаар ажиллаж байна.
санал боловсруулна.
Сангийн сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
- Уул уурхайн гаралтай эрдэс, түүхий эд, баяжмал бүтээгдэхүүний дэлхийн зах 2016 оны 10 сарын 24-ний өдрийн хамтарсан 358/А45
зээлийн үнэ тогтоох судалгаа хийж, дүгнэлт гаргана.
тоот тушаалаар батлагдсан байнгын ажиллагаатай
Тоо хэмжээ: 1 Чанар: Санал зөвлөмж гарсан байна. Хугацаа: 4 улиралд
Ажлын хэсэгт ажиллаж байна.
6.4.2. Уул уурхайн салбарын статистик мэдээ Тайлант хугацаанд
гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.
Импортлосон –57800 тн
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- Уул уурхайн бүтээгдэхүүн олборлолтын
статистик
мэдээллийг
нэгтгэж
дүгнэлт
гаргана.
- Салбарын статистик мэдээллийг нэгтгэх
журам шинэчлэн боловсруулна.
Тоо хэмжээ: 1 Чанар: Журам батлагдсан
байна. Хугацаа: 4 улиралд

Үйлдвэрлэсэн –26585 тн
Худалдсан –35648 тн
Уул уурхай, газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, экспортын мэдээллийг сар бүр
нэгтгэн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны цахим хуудсанд байршуулж байна.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас мэдээ,
тайлан ирүүлэх журам, мэдээ тайлан ирүүлэх хуваарийг сайдын 2016 оны
11 дүгээр сарын 29 өдрийн А/60 тоот тушаалыг батлуулан, тушаалын хэрэгжилтийг
ханган ажиллаж байна.
7.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ХӨТӨЛБӨР,
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
7.1. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт
зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.2. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөр, гэрээний хэрэгжилт болон иргэд байгууллагын мэдээлэл, өргөдөл гомдлын мөрөөр
дотоодын хяналт, шалгалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.2.1.
Иргэд, - “Их тохойрол” ХХК-иас ирүүлсэн гомдлыг хянан үзэж шаардалагатай мэдээллийг АМГТГ-с гаргуулан авсан
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байгууллага, аж ахуйн бөгөөд холбогдох албан бичгийг АМГТГ-т, хувийг тус компанид хүргүүлсэн.
нэгжийн
гомдлын - “Морьт хангай” ХХК-иас ирүүлсэн гомдлыг хянан үзэж шаардалагатай мэдээллийг АМГТГ-с ирүүлэхийг хүлээж
мөрөөр
дотоодын байна.
хяналт, шалгалт хийж, - Улсын Их хурлын гишүүн Б.Бат-Эрдэнээс Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг дэвсгэр Гутайн даваа
үнэлэлт дүгнэлт өгнө.
орчимд ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудтай холбоотой
/ЗГ-2012-63/10/-ийн
яаралтай арга хэмжээ авахуулахаар хандсаны дагуу холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл авч 01/437 тоотоор
2.5.4.2/
хариу мэдэгдэв.
- Иргэд, байгууллага, - Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд Ди Зэт энд Ай ХХК-иас тус компанийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг
аж
ахуйн
нэгжийн цуцласныг сэргээлгэх тухай хүсэлт гаргасан. Уг асуудлаар холбодогдох арга хэмжээг авхуулахаар АМГТГ-т
гомдлын
мөрөөр 03/1036 тоотоор уламжилан хувийг тус компанид хүргүүлэв.
дотоодын
хяналт, - Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 28 тоот тушаалаар Ашигт малтмал газрын тосны газрын тусгай
шалгалт хийнэ.
зөвшөөрлийг шинээр болон сонгон шалгаруулалтын журмаар олгосон байдал, тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд
Дүгнэлт,
санал орсон өөрчлөлтөд хяналт шалгалт хийх чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт Жи Би Эм ХХК-иас тус компанийн
зөвлөмж боловсруулж, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгох байдал удааширсаныг шийдвэрлэж өгөх тухай хүсэлт гаргасан. Иймд
удирдлагуудад
уг асуудлаар холбогдох арга хэмжээг авхуулахаар АМГТГ-т 10/704 тоот хүргүүлэв.
танилцуулна.
- Хэнтий аймгийн Батноров суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Ресурс Минком ХХК-ийн баяжуулах үйлдвэрийг
Тоо хэмжээ: 1-5 удаа шалгах ажлын хэсгийг ахалж орон нутагт томилолтоор ажиллан санал дүгнэлт боловсруулж дүнг удирлагад
Чанар:
Хууль танилцуулж ажилласан.
тогтоомжийн хүрээнд - Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогч иргэдийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж
ажиллана.
танилцах, орон нутгийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орон нутагт
Хугацаа: Тухай бүр
томилолтоор ажилласан.
Шалгалтын танилцуулгыг яамны удирдлагад танилцуулж ажиласан.
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7.2.2 Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөр, - ТНБД-ын 2016 оны Б/12 дугаар тушаалаар байгуулагдсан,
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гэрээний хэрэгжилтэд дотоодын хяналт, шалгалт хийж, үнэлэлт улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй эрх зүйн актуудыг судлах, дүгнэлт
дүгнэлт өгнө.
гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг ахалж зарим тушаал
- Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөр, гэрээний шийдвэрийг хүчингүй болгох талаар санал дүгнэлт боловсруулж
хэрэгжилтэд дотоодын хяналт, шалгалт хийнэ.
удирдлагад танилуулан хүчингүй болгуулах актын жагсаалтыг
- Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж, удирдлагуудад танилцуулна. ХЗДХЯ-нд 01/504 тоотоор хүргүүлсэн.
Тоо хэмжээ: 1-5 удаа Чанар: Дүгнэлт нь оновчтой, үндэслэлтэй - Хийгдсэн хяналт шалгалт, үнэлгээний дүгнэлт зөвлөмжийг тухай
байна.
Хугацаа: бүр яамны удирдлагад танилцуулж, удирдлагын зөвлөлийн
Тухай бүр
хурлаар хэлэлцүүлж ажилласан.
7.3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний яам, байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайлан, төсвийн хөрөнгө, орлого, зарлага, төсөл, арга хэмжээ,
хөрөнгө оруулалтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.3.1. Төсвийн шууд захирагч, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн Төсвийн шууд захирагч /ТНБД/-ийн 2016 оны
15
дарга /ТНБД/-ын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
ҮДГ-нд тусгагдсан ........ ажил үйлчилгээний
- Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд жилийн эцсийн биелэлтэд жилийн эцсийн байдлаар х/ш/ү
байдлаар хүлээн авч, салбар, нэгж тус бүрээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, хийж дүгнэлт зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГсанал зөвлөмж боловсруулна.
ний биелэлт жилийн эцсийн байдлаар
- Нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
........%-тай, үнэлгээ оноогоор дүгнэгдсэн.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12.1512.20
7.3.2. Төсвийн шууд захирагч, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын Үр дүнгийн Төсвийн шууд захирагч /АМГТГ-ын дарга/15
гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
ийн 2016 оны ҮДГ-нд тусгагдсан 225ажил
-Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээний үйлчилгээний биелэлтэд жилийн эцсийн
биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар хүлээн авч, салбар, нэгж тус бүрээр хяналт- байдлаар х/ш/ү хийж дүгнэлт зөвлөмж
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт жилийн
- Нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
эцсийн байдлаар 83,6%-тай, үнэлгээ 84,4
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Салбарын үр ашиг дээшилсэн байна. Хугацаа: 12.20-12.23
оноогоор дүгнэгдсэн.
7.3.3. Төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт- Төсвийн шууд захирагч нар /ТНБД, АМГТГ15
шинжилгээ, үнэлгээний дүнг нэгтгэн, удирдлагуудад танилцуулна.
ын дарга/-ын 2016 оны ҮДГ-нд тусгагдсан
- Төсвийн шууд захирагч, УУХҮЯ-ны ТНБД, АМГТГ-ын дарга /Төсвийн шууд захирагч/ ажил үйлчилгээний биелэлтэд жилийн
нарын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн ХШҮ-ний дүнг нэгтгэн, нэгдсэн дүгнэлт, эцсийн байдлаар х/ш/ү хийж дүгнэлт
санал зөвлөмж боловсруулна.
зөвлөмж боловсруулсан.
- Нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмжийг Сайдын зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцүүлнэ.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмж нь оновчтой, үндэслэлтэй
байна. Хугацаа: 12.23-12.26
7.3.4. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд
Нэгжийн менежерийн 2016 оны ҮДГ-нд
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хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
тусгагдсан 100 ажил үйлчилгээний жилийн
- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг жилийн эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
эцсийн байдлаар хүлээн авч, ажил үйлчилгээ бүрээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт
дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
жилийн эцсийн байдлаар 88,2%-тай, үнэлгээ
91,8 оноогоор дүгнэгдсэн.
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Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны
дотор
7.3.5. Түлшний бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
- Түлшний бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг жилийн эцсийн
байдлаар хүлээн авч, ажил үйлчилгээ бүрээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт,
санал зөвлөмж боловсруулна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны
дотор
7.3.6. Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
- Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг
жилийн эцсийн байдлаар хүлээн авч, ажил үйлчилгээ бүрээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны
дотор
7.3.7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний
биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар хүлээн авч, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,
дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны
дотор
7.3.8. Геологийн бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
Геологийн бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг жилийн эцсийн
байдлаар хүлээн авч, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж
боловсруулна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны
дотор
7.3.9. Уул уурхайн бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
- Уул уурхайн бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг жилийн эцсийн
байдлаар хүлээн авч, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж
боловсруулна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны
дотор
7.3.10. Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

Нэгжийн менежерийн 2016 оны ҮДГ-нд
тусгагдсан 81 ажил үйлчилгээний жилийн
эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт
жилийн эцсийн байдлаар 79,6%-тай, үнэлгээ
86,8 оноогоор дүгнэгдсэн.
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Нэгжийн менежерийн 2016 оны ҮДГ-нд
тусгагдсан 74 ажил үйлчилгээний жилийн
эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт
жилийн эцсийн байдлаар 85,7 оноогоор
дүгнэгдсэн.
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Нэгжийн менежерийн 2016 оны ҮДГ-нд
тусгагдсан 38 ажил үйлчилгээний жилийн
эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт
жилийн эцсийн байдлаар 76,5%-тай, үнэлгээ
87,8 оноогоор дүгнэгдсэн.
Нэгжийн менежерийн 2016 оны ҮДГ-нд
тусгагдсан 65 ажил үйлчилгээний жилийн
эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт
жилийн эцсийн байдлаар 84%-тай, үнэлгээ
88,0 оноогоор дүгнэгдсэн.
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Нэгжийн менежерийн 2016 оны ҮДГ-нд
тусгагдсан 30 ажил үйлчилгээний жилийн
эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт
жилийн эцсийн байдлаар 87%-тай, үнэлгээ
84,5 оноогоор дүгнэгдсэн.
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Нэгжийн менежерийн 2016 оны ҮДГ-нд
тусгагдсан 35 ажил үйлчилгээний жилийн
эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
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Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын даргын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг жилийн зөвлөмж боловсруулсан. ҮДГ-ний биелэлт
эцсийн байдлаар хүлээн авч, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж жилийн эцсийн байдлаар 83,7%-тай, үнэлгээ
боловсруулна.
88,0 оноогоор дүгнэгдсэн.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны
дотор
7.3.11. Нэгжийн менежерүүдийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээний Нэгжийн менежерүүдийн 2016 оны
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нэгдсэн дүн, дүгнэлт, санал зөвлөмжийг удирдлагуудад танилцуулна.
ҮДГ-нд
тусгагдсан
ажил
- ТЗУГ, БХЗГ, ТБГ, ХШҮДАГ, ГБГ, УУБГ, ХҮБГ-ийн дарга нарын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд үйлчилгээний
жилийн
эцсийн
хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг нэгтгэн, нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна. биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт
- Нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмжийг Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцүүлнэ.
зөвлөмж боловсруулсан.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20-ны дотор
7.3.12 Ажлын хэсгүүдэд яамны дотоод нэгжүүдийн оролцсон байдал, Сайд, ТНБД-ын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын
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хүрсэн үр дүн, гаргасан санал зөвлөмж зэрэгт хийх хяналт-шинжилгээ, хэсгүүдийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 2016 оны 10
үнэлгээний ажлыг дараа сарын 01-ны өдөр эхлүүлж, ажлын хэсэг тус дугаар сарын байдлаар авч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
бүрээр дүгнэнэ.
хийсэн. Нийт байгуулагдсан 62 ажлын хэсгээс 100 хувь
- Ажлын хэсгийн биелэлтийг улирал бүр хүлээн авч, салбар, нэгж тус буюу бүрэн биелсэн 26, хэрэгжих шатанд 17, үүнээс 90
бүрээр
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж хувьтай 4 ажлын хэсэг, 70 хувьтай 5 ажлын хэсэг, 50
боловсруулна.
хувьтай 2 ажлын хэсэг, 30 хувьтай 6, Ажлын хэсгүүдийн
- Нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж, удирдлагуудад ажлын явцын биелэлт ерөнхий дүнгээрээ 83.5 хувьтай
танилцуулна.
дүгнэсэн.
Тоо хэмжээ: 4 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна.
Хугацаа: Улирал бүр
7.4. Улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ, үнэлэлт дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.4.1. Улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, ТНБД-ын 2016 оны Б/81 дүгээр
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хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ тушаалаар байгуулагдсан, Улсын төсвөөс
хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч салбарын үйл ажиллагаа болон яамны удирдлагуудад эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр Монгол улсын
дэмжлэг үзүүлэх
Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн уул уурхай,
- Улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хүнд үйлдвэрийн салбарын төслүүдэд хяналт
хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж дүгнэлт, шалгалт хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн
санал зөвлөмж боловсруулна.
нарийн бичгийн даргаар ажиллаж дүгнэлт,
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна. Хугацаа: 12/20санал зөвлөмж боловсруулсан.
ны дотор
Нийт арга хэмжээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО
24,79
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ХОЁР.ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:
Гэрээнд тусгагдсан тусгай
арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур
үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа,
хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин
1

Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо, чанар,
хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн
түвшин)

Тусгай арга хэмжээний биелэлтэд өгсөн
үнэлгээ
(Тусгай арга хэмжээ бүрийн биелэлтэд 040 оноо)
ХШҮДАГ
ТЕЗ

2

3

4

1.0. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЛБАРЫН ГАДААД
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ
СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн бодлого, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, бодлого, хөтөлбөр, төсөл,
төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах гол зорилтын хүрээнд:
Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд:
1.1.1.1.ТЕЗ /УУХҮС/-аас ТЕМ /агентлагийн дарга/-тэй үр дүнгийн гэрээ байгуулах Ашигт малтмал газрын тосны газрын үйл
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ажлыг нэгтгэн зохион байгуулна.
ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн
-Агентлагаас ирүүлсэн төсөлд холбогдох бодлогын газруудаас санал авч гэрээнд хөтөлбөр ирүүлснийг яамны удирдлагуудаас санал
тусгаж гэрээний төслийг батлуулж, албажуулан буцаан хүргүүлнэ.
авч нэгтгэн агентлагаас дахин санал авсны үндсэн
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Гэрээ байгуулагдсан байна.
дээр батлуулсан.
Хугацаа: 10 дугаар сард
1.1.1.3. Засгийн газрын хуралдаанаар 2016 онд хэлэлцүүлэх асуудлын Засгийн газрын хуралдаанаар 2016 онд хэлэлцүүлэх
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төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, асуудлын төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулж Засгийн
биелэлтийг тайлагнана.
газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн.
-Төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж удирдлагад танилцуулна.
Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг яамны
Тоо хэмжээ: 2 удаа Чанар: Төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох
удирдлагад тухай бүр танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт
газарт хүргүүлсэн байна. Биелэлтийг хангуулсан байна. Хугацаа: 12 дугаар тавих ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
сард
Удирдлагын зөвлөлийн хуралдааныг нийт 2
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1.1.1.5. Удирдлагын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг
удаа хийсэн байна. Төлөвлөгөөг 2017 онд
хангуулна.
гаргана.
-Удирдлагын зөвлөлийн хурлын төлөвлөгөөний төсөлд гишүүдээс санал авч батлуулна.
Зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан үүрэг
-Үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж удирдлагыг мэдээллээр хангана.
даалгаварын
хэрэгжилтийг
гарган
Тоо хэмжээ: 5 аас доошгүй Чанар: Хуралдаан зохион байгуулагдсан байна. Хугацаа:
удирдлагад танилцуулсан.
Тухай бүр
1.1.2 Хүний нөөцийн удирдалагаар хангах зорилтын хүрээнд:
1.1.2.1.
Авлигаас Уул уурхайн яамны 2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллгааны тайланг холбогдох нотлох баримтын хамт
урьдчилан
сэргийлэх боловсруулан Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэн үнэлүүлж байна. Уул уурхайн яамны 2016 онд Авлигаас
салбарын 2016 оны үйл урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан АТГ-аас болон яамны
ажиллагааны
газар, хэлтсүүдээс санал авч боловсруулан Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулан АТГ-т хүргүүлэн АТГ
төлөвлөгөөг
болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны цахим хуудсанд байршуулж хэрэгжилтийн хангаж ажилласан.
боловсруулж, батлуулах, Төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний байдлаар гаргаж АТГ-т хүргүүлсэн.
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биелэлтийг
хангуулах
арга хэмжээг тухай бүр
авч ажиллана.
- 2016 оны Авлигаас
урьдчилан
сэргийлэх
соён
гэгээрүүлэх
төлөвлөгөөг
боловсруулж батлуулна.
-Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулж,
биелэлтийн
тайланг
Авилгалтай
тэмцэх газарт хүргүүлнэ.
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төлөвлөгөө
боловсруулсан байна.
Хугацаа: 10, 12 дугаар
сард

“Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” сэдвийн хүрээнд Уул уурхайн яам, Авлигатай тэмцэх газар, НҮБ-ын
Хөгжлийн хөтөлбөрөөс захиалан ИРИМ хараат бус судалгааны хүрээлэнгээр Монголын уул уурхайн
салбарын эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн. ИРИМ хараат бус судалгааны хүрээлэнгээс хийсэн Монголын уул
уурхайн салбарын эрсдлийн үнэлгээний тайлангийн талаар яам, агентлагын албан хаагчид, салбарын
мэргэжлийн холбоод, ТАН-эвсэл ТББ-ын төлөөлөл оролцсон хэлэлцүүлгийг Авлигатай тэмцэх газар, НҮБ-ын
хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 2 удаа зохион байгуулсан. Судалгааны тайлангийн ном, хэлэлцүүлгийн
нотлох баримтыг хавсаргав.
ИРИМ хараат бус судалгааны хүрээлэнгээс хийсэн Монголын уул уурхайн салбарын эрсдлийн үнэлгээний
тайланд үндэслэн Уул уурхайн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/40 дүгээр тушаалаар “Уул
уурхайн салбарын авлигын эрсдлийг бууруулах ажлын төлөвлөгөө”-г боловсруулах үүрэг бүхий ажлын
хэсгийг байгуулан ажиллуулсан. Ажлын хэсэг төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж сайдад танилцуулан
батлуулан хэрэгжүүлж байна. Төлөвлөгөөг боловсруулахад яам, агентлаг, мэргэжлийн холбоод, “ТАН эвсэл”
ТББ-ын төлөөлөл оролцсон. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн
30 дугаар тушаалаар “Уул уурхайн салбарын авлигын эрсдлийг бууруулах ажлын төлөвлөгөө”-ний
хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. НҮБ-ын Хөгжлийн
хөтөлбөрийн шугмаар төсөл хэрэгжүүлэн төслийн хүрээнд төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу судалгаанууд
болон цахим мэдээллийн ил тод байдлын хүрээнд мониторинг хийгдэж байна. Хил хягааргүй алхам” ТББ,
ИРИМ хараат бус судалгааны байгууллага, Нээлттэй форум нийгэмлэг, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр, УУҮА,
“Монгол нүүрс” ассоциацитай идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаа болно.
Төрийн албаны зөвлөлийн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэдэх салбар
1.1.2.2. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл
зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, бүрэлдэхүүнийг Төрийн албаны
ажиллагааг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын
зөвлөлд хүргүүлэн Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолоор батлуулсан.
мэргэшлийн
түвшинг
үнэлж,
дүгнэх,
шагнаж
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн анхдугаар хуралдааныг зохион
урамшуулах, хариуцлага тооцох асуудлыг нэгтгэн
байгуулж тус хуралдаанаар Хуралдааныг дэг, салбар зөвлөлийн гишүүдийн
зохион байгуулна.
ажил үүргийн хуваарь, Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах, Төрийн жинхэнэ
- Яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны
албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг томилох ажилтныг
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, Төрийн
сонгон шалгаруулах комиссыг байгуулах тухай асуудлуудыг хэлэлцэж
албаны салбар зөвлөлийн хурлаар батлуулна.
шийдвэрлэсэн.
- Батлагдсан төлөвлөгөөг Төрийн албаны зөвлөлд
Яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын болон Түлшний бодлогын газрын
хүргүүлэх, биелэлтийг зохион байгуулна.
даргын ажлын байрны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн нөөцөөс
- Төрийн албан хаагчдын мэргэжлийн түвшинг үнэлсэн
сонгон шалгаруулалт хийж томилсон.
ТНбД-ын шийдвэрийг үндэслэн шагнаж урамшуулах,
Мөн яамны Геологийн бодлогын газар, Уул уурхайн бодлогын газар болон Хүнд
зэрэг дэв олгох, бусад арга хэмжээг зохион байгуулна.
үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга нарын ажлын байрны захиалгыг Төрийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа Чанар: Төлөвлөгөө батлагдсан
албаны зөвлөлд хүргүүлэн нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулахаар нийтэд
байна. Төлөвлөгөөний дагуу хуралдааныг зохион
нээлттэй зарлаад байна.
байгуулсан байна.
Яам, агентлагын хэлтсийн дарга нарын сонгон шалгаруулалтыг 12 дугаар сарын
Хугацаа: Төлөвлөгөөний дагуу
21-нд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
1.1.3 Яамны нийтлэг үйлчилгээ болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилтын хүрээнд
1.1.3.9. Яамны бусад дотоод, гадаад ажилд хяналт Албан хаагчдын цагийн бүртгэлийг сард 2 удаа гаргаж, цалин тооцуулах ажлыг
тавьж, хэрэгжилтийг хангуулна.
зохион байгуулж ажиллаж байна.
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- Цагийн бүртгэлийг гаргаж, цалин тооцуулах ажлыг Геологичдийн баяр, Уурхайчдын баярын өдрүүдийг холбогдох газруудтай хамтран
зохион байгуулна.
амжилттай зохион байгуулсан.
- Салбарын ой, нийтийн тэмдэглэлт өдөр, үйл УУХҮЯ-ны албан хаагчдын дунд 6 төрөлт тэмцээнийг 2016 оны 12 дүгээр сарын 10явдлуудыг
тэмдэглэх,
зохион
байгуулах, аас 12-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж шилжин явах цомыг ГБГ тус
ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон тэмцээнийг нийт оноогоор тэргүүлэн гардан авсан.
өнгөрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулна.
2016 оны 11 дүгээр сард Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газраас зохион
- Салбарын болон улсын чанартай урлаг, спортын байгуулсан футзалны хөлбөмбөгийн тэмцээнд яамны баг тамирчид амжилттай
арга хэмжээнд оролцох нөхцлөөр хангах, зохион оролцсон.
байгуулна.
Уурхайчдын спортын их наадамд тэмцээнд яамны баг тамирчид 3 төрлөөр
- Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай амжилттай оролцсон.
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах
- Салбарын ЭШБ, ТББ-уудын нэгдсэн судалгаа зорилгоор яамны салбар хороог байгуулсан. Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны А/215
гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, иргэний дугаар тушаалаар байгуулагдсан Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний
нийгмийн байгууллагуудын төлөөллийн санал хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна.
хүсэлтийг удирдлагад уламжлах, яамтай хамтран Салбарын хамтын хэлэлцээрийг байгуулах асуудлаар Уул уурхай, хүнд
иргэний
нийгмийн
байгууллагуудаас
зохион үйлдвэрийн дэд сайд Монголын Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн үйлвэрчний
байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд оролцоно.
эвлэлийн холбооны төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж, хэлэлцээрийн талаар санал
- Хүний эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой УИХ-ын солилцсон. Хэлэлцээр байгуулах ажил үргэлжлэн явагдаж байна.
Байнгын хорооны 2013 оны 13 тоот тогтоолын уул - Мөн Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2017-2018 улсын хэлэлцээрт
уурхайн салбарын эрхлэх асуудлын хүрээнд салбарын хүрээний асуудлаар оруулах саналыг боловсруулав.
хамаарах ажлуудын биелэлтийг тогтсон хугацаанд Хүний эрх, түүнтэй холбоотой асуудлын хүрээнд НҮБ-ын Хүний эрхийн төлөв
нэгтгэн гаргаж, Монгол Улсын Хүний эрхийн байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
үндэсний комисст хүргүүлэх ажлыг зохион судалгаанд оролцож, салбарын талаарх мэдээллийг боловсруулав.
байгуулна.
Тоо хэмжээ: 12 удаа, Чанар: Хууль тогтоомжид
нийцсэн байна. Шуурхай байна. Хугацаа: Тогтмол
1.1.3.10. Салбарын дайчилгаа, гамшгийн асуудлыг хариуцан, гамшгаас -Салбарын гамшгаас хамгаалах улсын албаны
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урьдчилан сэргийлэх холбогдох төлөвлөгөө, баримт бичгийг боловсруулж, бүрэлдэхүүнийг батлах Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
батлуулах, биелэлтийг хангуулах арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллана.
сайдын тушаалыг боловсруулав.
- Холбогдох төлөвлөгөө, баримт бичгийг боловсруулан, сайдын тушаалаар -Салбарын гамшгаас хамгаалах асуудлын хүрээнд
батлуулсан байна.
Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулсан 2
Хуулийн хэрэгжилт болон төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээ, тайланг удаагийн сургалтад хамрагдав.
хүргүүлнэ.
-Салбарын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний төслийг
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд боловсруулагдаж
боловсруулав.
батлагдсан байна. Хугацаа: 10-12 сард
1.2. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ, ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАД МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЙД, ТӨРИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ШИЙДВЭРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ ХЯНАХ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ЯАМЫГ ШҮҮХ АРБИТРТ ТӨЛӨӨЛӨХ ГОЛ
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
1.2.1 Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилтын хүрээнд
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1.2.1.3. Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу
яамны болон агентлагаас гарсан захиргааны
хэм хэжээний актуудыг нэгтгэн цэгцлэх, улсын
нэгдсэн санд бүртгүүлэх
- Захиргааны ерөнхий хуульд заасан
шаардлага
хангаагүй
захиргааны
хэм
хэмжээний актуудыг хүчингүй болгох
- Улсын нэгдсэн санд бүртгэлгүй захиргааны
хэм хэмжээний актуудыг хуульд нийцсэн эсэх
талаар санал, дүгнэлт гаргаж шинэчлэгдсэн
улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Шаардлага
хангасан эсэх талаар дүгнэлт гаргасан
байна. Хугацаа: 10 дугаар сард

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 09 дүгээр
сарын 05-ны өдрийн Б/16 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Захиргааны хэм хэмжээ
тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй, хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа
шийдвэрүүдийг Захиргааны ерөнхий хуульд заасан захиргааны хэм хэмжээний актад
тавигдах шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, шаардлага
хангаагүй захиргааны хэм хэмжээний актыг өөрчлүүлэх, хүчингүй болгуулах ажлыг
зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлыг хэсэг ажилласан байна.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 09 дүгээр
сарын 05-ны өдрийн Б/16 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Захиргааны хэм хэмжээ
тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй, хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа
шийдвэрүүдийг Захиргааны ерөнхий хуульд заасан захиргааны хэм хэмжээний актад
тавигдах шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, шаардлага
хангаагүй захиргааны хэм хэмжээний актыг өөрчлүүлэх, хүчингүй болгуулах ажлыг
зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлыг хэсэгт орлогч даргаар ажилласан бөгөөд
захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 10 гаруй актыг шинээр улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх
ажлыг зохион байгуулж, хууль зүйн талаас нь туслалцаа дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.
1.2.1.4. Захиргааны ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасан Хувийн хэргийг хөтлөх, дагалдах хуудасны загварыг
шаардлагыг хангуулах
боловсруулсан. 2017 оны 1 сарын 1-ны өдрөөс эхлэн дагаж
- Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэргийг хөтлөх ажлыг хэвшүүлэх, мөрдөхөөр тушаалын төсөл боловсруулаад байна.
дагалдах хуудасны загвар батлуулах
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулсан байна.
Хугацаа: 10 дугаар сард
1.2.1.5. Тусгай зөвшөөрлийн бичилт хийж, олгоно.
“Мера” ХХК, “МН Жойн” ХХК, “Бласт” ХХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК,
- Тусгай зөвшөөрлийн бичилтийг сайдын тушаалын дагуу “Рысжан” ХХК, “ЦНЖ” ХХК, “ДЭТ” ХХК, “Гор газ” ХХК, “Ойнбирж” ХХК,
үйлдэн, тусгай зөвшөөрөл тус бүрээр бүртгэлийг хөтлөн “Петролиум продакшн” ХХК, “Тод петролиум” ХХК, “Мойл групп” ХХК,
ажиллана.
“НИК” ХХК, “Борхуст хайрхан” ХХК, “Маргад энержи” ХХК, “ Петрожамп”
Тоо хэмжээ: Тухай бүрт, Чанар: Тусгай зөвшөөрлийг сайдын
ХХК зэрэг компаниудад олгосон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийг хөтлөн
тушаалын дагуу олгож, тайлан, мэдээг нэгтгэсэн байна.
ажилласан.
Хугацаа: Тухай бүр
1.2.1.6. Төрийн нууцын асуудал хариуцах, нууцын зэрэглэлтэй ирсэн Тавантолгойн ажлын хэсгийн гишүүдэд өгсөн материал, Шинхуа
бичгийг танилцуулах, хяналтад авах, явуулах бичиг баримтыг бүртгэж групптэй хийсэн хэлэлцээрийн материалуудыг Нууцын тухай
дугаар олгож, тусгай шууданд хүргүүлнэ.
хууль, тогтоомжид заасны дагуу хууль зүйн талаас тухай бүр
- Нууцын тухай хууль, тогтоомжид заасан нууцыг бүртгэн, хадгалах, мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлж хяналт тавьж
ирсэн нууцын зэрэглэлтэй бичгийг танилцуулах, хяналтад авах, ажилласан байна.
явуулах бичиг баримтыг бүртгэж дугаар олгож, хүргүүлнэ.
Нууцыг бүртгэх, хадгалах, ирсэн нууцын зэрэглэлтэй бичгийг
- Нууцын асуудлаар холбогдох тайлан, мэдээг ТЕГ-т хүргүүлнэ.
танилцуулах, хяналтад авах, явуулах бичиг баримтыг бүртгэж
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Журам, стандартын дагуу ажилласан
дугаар олгож, тухай бүрт нь хуульд нийцүүлэн ажиллаж байна.
байна. Хугацаа: Тухай бүр
1.2.3. Шаардлагатай тохиолдолд яамыг шүүх, арбитрт төлөөлөх гол зорилтын хүрээнд
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1.2.3.1. Яам, яамны албан хаагчидтай холбогдуулан
гаргасан гомдол, шаардлагад хариу өгөх, шүүхэд төлөөлж
ажиллана.
- Яам, яамны удирдлагатай холбогдуулан гаргасан гомдол,
шаардлагатай танилцаж хариу тайлбарын төслийг
боловсруулж удирдлагад танилцуулсны үндсэн дээр хариуг
тухай бүр өгнө.
- Холбогдох асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.
- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, яамны удирдлагыг
хуульд заасны дагуу шүүх, хууль хяналтын болон холбогдох
бусад байгууллагад төлөөлнө.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Хууль зүйн санал дүгнэлт,
зөвлөмжийг гарган өгч, хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх
ажиллагаанд оролцсон байна. Хугацаа: Тухай бүр

Яам, яамны удирдлагатай холбогдуулан иргэн Г.Золбоо, Б.Батхүү,
Д.Жавхланболд, Б.Саранцэцэг, Ж.Цэрэнбат, Г.Долгормаа, Н.Баатар,
Ноён уулаа аврах хөдөлгөөн НҮТББ, “Тэнгри групп” ХХК, “Гоби травэл”
ХХК, “Интерстандарт нефть” ХХК, “Як” ХХК, “Дипирамид” ХХК, “Эрээн
чулуу” ХХК, “Их цог өндөр” ХХК, “Дархан мянгадар уул” ХХК, “Терра сийт”
ХХК, “Алтай нэгдэл” ХК, “Нефть ойл” ХХК, “Сүмбэр худаг” ХХК, “Шинжлэх
ухаан технологийн их сургуулийн гаргасан гомдолтой танилцаж хариу
тайлбарын төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулсны үндсэн дээр
хариуг тухай бүр өгч ажиллаж байна.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны сайд болон Уул уурхай хүнд
үйлдвэрийн
яамыг
итгэмжлэлээр
төлөөлөн
иргэн
Б.Батхүү,
Д.Жавхланболд нарын нэхэмжлэлтэй Иргэний болон Захиргааны хэргийн
анхан шатны шүүхэд Хууль зүйн санал дүгнэлт, зөвлөмжийг гарган өгч,
хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон байна.
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1.4. САЛБАРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛААР ГАДААД ОРОН, ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ,
ТУРШЛАГЫГ СУДЛАХ, САНАЛ ГАРГАХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ГОЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
Уул уурхайн салбарт гадаадын улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах,
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд:
1.3.1.1 Яамны удирдлагын гадаад улс орны төлөөлөгч, байгууллагатай хийх 1.Тайлант хугацаанд яамны удирдлагуудтай гадаадын улс
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уулзалт, хурал, ёслолын арга хэмжээ, гадаад томилолтыг
зохион орон Элчин сайдууд, дипломат төлөөлөгчид, олон улсын
байгуулна.
байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалтын компаниудын
- Яамны удирдлагатай уулзалт хийх хүсэлтийн дагуу тухай бүр судалж, хоёр захирлуудаас уулзах хүсэлт тавьсныг хүлээн авч судлан,
талт болон олон талт хамтын ажиллагааны асуудлуудыг хэлэлцэхэд хоёр талт болон олон талт хамтын ажиллагааны талаар 40
дэмжлэг үзүүлж зохион байгуулах, уулзалтын протокол хөтөлнө.
уулзалтыг зохион байгуулж, уулзалтын тэмдэглэлийг
- Яамны удирдлагын гадаад улс орны төлөөлөгч, болон олон улсын гаргасан.
байгууллагатай хийсэн уулзалтаас гарсан үр дүн, уулзалтын үед Сайд, Эдгээр уулзалтаас гарсан үр дүн, уулзалтын үед Сайд,
дарга нараас өгсөн үүрэг, тэмдэглэлд 2 талаас тусгагдсан санал, амлалт, дарга нараас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 2 талаас
хэлцлийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
тусгагдсан санал, амлалт, хэлцлийн биелэлтэд хяналт
- Яамны удирдлагын гадаад улс орны төлөөлөгч, олон улсын тавьж ажилласан.
байгууллагатай хийх уулзалтын ярианы сэдэвт тусгах асуудлуудыг Яамны удирдлага, албан хаагчдын гадаад томилолт
холбогдох газар, хэлтсүүдээс гарган авч, нэгтгэнэ.
ГХАХ-т нэгтгэсэн.
- Яамны удирдлага, албан хаагчдын гадаад улс оронд хийсэн томилолтын Гадаад томилолтын илтгэх хуудсыг нэгтгэж, шаардлагатай
бүртгэлийг хийж, нэгтгэнэ.
албан хаагчдад ажлын шаардлагаар танилцах, хувилах,
- Гадаад томилолтын илтгэх хуудас, олж ирсэн мэдээллийг шаардлагатай имэйлээр явуулах зэрэг боломжийг нээн холбогдох арга
тохиолдолд нийт албан хаагчдын хэрэгцээнд мэдээлж, танилцуулна.
хэмжээг авч ажиллаж байна.
- Гадаад гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичгийг бүртгэж биелэлтийг гаргаж Гадаад гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичгийг бүртгэж,
танилцуулна.
шаардлагатай албан хаагчдад ажлын шаардлагаар
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга хэмжээ зохион
танилцах, хувилах, имэйлээр явуулах зэрэг боломжийг
байгуулагдсан байна. Хугацаа: Тухай бүр
нээн холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
1.4.1.
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Монгол Улс болон гадаад улс орнуудын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаанд шаардлагатай мэдээлэл материал бэлтгэх, зохион байгуулах
зорилтын хүрээнд:
1.3.2.1. Монгол Улс болон гадаад улс орнуудын Засгийн газар Засгийн газрын 2016 оны 88 дугаар тогтоолоор Монгол-Канадын
40
хоорондын комиссын
хуралдаанд шаардлагатай мэдээлэл, дугуй ширээний уулзалтын Монголын хэсгийн даргаар болон Ашигт
материал бэлтгэж удирдлагыг зохих дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай
- Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны Монгол-Германы ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохион
Монгол-Хятадын хамтарсан зөвлөлийн Монголын хэсэг, Монгол- байгуулах , хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийн Монголын
Катарын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг, хэсгийн даргаар -Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдыг баталсан.
Худалдаа эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын / Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран
ажиллагааны Монгол-Чехийн Засгийн газар хоорондын комиссын ажиллах тухай Монгол-Германы ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн
Монголын хэсгийн дэд даргаар яамны холбогдох албан хэрэгжилтийг зохион байгуулах , хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын
тушаалтныг томилуулна.
хэсгийн 5-р хуралдааныг 2016 оны 12-р сарын 12-13 өдрүүдэд
- Монгол-Энэтхэгийн хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны Берлин хотноо амжилттай зохион байгуулсан.
Монголын хэсгийн дэд даргаар яамны холбогдох албан
тушаалтныг томилуулна.
Монгол-Канадын дугуй ширээний уулзалтыг 2017 оны 3-р сард
- Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. /
хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх хамтарсан хорооны дэд Хамтарсан хорооны Монголын хэсгийн дэд даргаар орох тухай
даргаар яамны холбогдох албан тушаалтныг томилуулна.
саналаа хүргүүлсэн. МУЗГ-ын 88 дугаар тогтоолоор уг ажлын хэсэг
- Монгол Улс-Арабын нэгдсэн Эмират Улсын Засгийн газар батлагдсан.
хоорондын комиссын Монголын хэсгийн дэд даргаар яамны Уг хамтарсан хорооны Монголын хэсгийн дэд даргаар орох тухай
холбогдох албан тушаалтныг томилуулна.
саналаа хүргүүлсэн. МУЗГ-ын 88 дугаар тогтоолоор уг ажлын хэсэг
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Шийдвэр гарсан байна.Хугацаа: 11 сар батлагдсан.
Яамны удирдлагын гадаад улс орны төлөөлөгч байгууллагуудтай хийх уулзалт, хурал, ёслолын арга хэмжээ, гадаад томилолтыг зохион байгуулах
зорилтын хүрээнд:
1.3.3.1. Яамны удирдлага, албан хаагчдын гадаад улс оронд хийсэн томилолтын мөрөөр 2017 онд Яамны удирдлагын гадаад улс
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холбогдох арга хэмжээг авна.
оронд хийх ажлын айлчлал, оролцох хурал,
- Яамны удирдлагын гадаад улс оронд хийх ажлын айлчлал, оролцох хурал, арга арга хэмжээний төлөвлөгөөг урьдчилан
хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулна.
боловсруулсан.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.
Хугацаа: Тухай бүр
Салбарын гадаад харилцааны чиглэлээр гадаад улс орнууд, олон улсын байгууллагатай хийх гэрээ, хэлэлцээр, бодлогын бичиг баримтыг нэгтгэн
боловсруулж, Сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зорилтын хүрээнд:
1.3.4.1. Яамны удирдлага, албан хаагчдын олон улсын БНКУ, БНЭУ, Щвейцарь Улс, СЕСМИМ-ийн шугамаар зохион байгуулагдсан
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форумд оролцох бэлтгэл ажлыг хангана.
сургалтад яамны төлөөллийг оролцох бэлтгэлийг хангаж Гадаад томилолтын
Япон
Улсын
ЖАЙКА,
БНСУ-ын
КОЙКА, тушаал, төсөвийг батлуулах, албан паспорт авах сунгах, визны материал болон
МИРЕКО,СЕСМИМ,МЕРИТ, Дэлхийн банк болон оролцогчийн материал бөглөх, виз хүссэн тоотыг холбогдох ЭСЯ-нд явуулах,
бусад гадаадын байгууллагын шугамаар зохион уулзалтын цаг авах зэрэг бүхий л арга хэмжээг авч ажилласан болно.
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байгуулагдах сургалтад яамны төлөөллийн оролцох ИБУИНВУ-ын Лондон хотноо 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-нд Монголын
бэлтгэл ажлыг хангана.
өдөрлөгийг амжилттай зохион байгуулж, 12-р сарын 1-2 өдрүүдэд Майнс энд
- Лондон хотноо зохион байгуулагдах “Монголд Моней чуулга уулзадтад оролцож хөрөнгө оруулагчдад илтгэл тавьсан.
хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалт”-д яамны Түүнчлэн ИБУИНВУ-н Геологийн Судалгааны Институттэй холбоо тогтоож
төлөөллийн оролцох бэлтгэл ажлыг хангана.
Монгол улсад Геологийн Үндэсний Алба байгуулах тал дээр хамтран
- Улаанбаатар хотноо Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг ажиллахаар тохиролцсон.
урих ажлын бэлтгэлийг хангаж салбарын ‘Дугуй ТНБД-ын 2016 оны Б/71 тоот Ажлын хэсгийн тушаалыг гаргуулж, Холбогдох
ширээний ярилцлага’-ыг зохион байгуулна.
уулзалт, хурлыг 1 удаа зохион байгуулж,Сангийн сайд болон БОАЖСайдад
- Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах Invest хариуцсан асуудлын хүрээнд 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр мэдэгдэл хийхийг
Mongolia
арга
хэмжээнд
яамны
төлөөллийг хүссэн 01/814 тоотыг хүргүүлэх зэрэг бүхий л бэлтгэл ажил хийгдсэн байсан
оролцуулна.
боловч тухайн өдрийг ЗГ-ын хуралдаанаар бүх нийтийн амралтын өдөр болгож,
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга
2017 оны 1 дүгээр улирал болж хойшлуулсан.
хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. Хугацаа: 4
Бэлтгэл хийгдсэн боловч зохион байгуулагчид уг арга хэмжээг хойшлуулсан.
улиралд
Салбарын хэмжээнд хувийн хэвшил болон олон улсын байгууллагуудын түншлэлийг бий болгох, бодлогын баримт бичиг боловсруулахад оролцох:
1.3.6.1. Салбарын санамж бичиг боловсруулахад орчуулах
болон, хянуулах зэрэг холбогдох арга хэмжээг авна.
- Гадаад гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичгийг байгуулах ажлыг
зохион байгуулан, бүртгэж биелэлтийг гаргаж танилцуулна.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга хэмжээ
зохион байгуулагдсан байна. Хугацаа: 12 дугаар сард

Гадаад гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичгийг байгуулах ажлыг зохион
байгуулан, бүртгэж биелэлтийг гаргадаг. Тайлант хугацаанд 2016 оны
11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яам, ИБУИНВУ-ын Гадаад Худалдааны Яам хооронд
байгуулсан Монгол Улсын олборлох салбарт Хамтран ажиллах тухай
харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулсан.
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1.5. САЛБАРЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ, САЙДЫН
ТӨСВИЙН БАГЦ ТӨЛӨВЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГОЛ
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
1.5.1. Салбарын санхүү эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого, боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах зорилтын хүрээнд:
1.4.1.1. Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас авах зээл, тусламжийн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн нэгжээс 65/16 тоот албан
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хөрөнгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, салбарын хэмжээнд гадаадын бичгээр ирүүлсэн төслийн нэгжийн 2016 оны 4 улирлын байрны
зээл, тусламжийн зохицуулалтыг сайжруулах, хэрэгжилтийг хангаж түрээсийн зардлын санхүүжилтийг шийдвэрүүлэх тухай албан
ажиллана.
хүсэлтийн дагуу холбогдох гэрээ, санхүүжилтийн хувиарыг
- Төслийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас шийдвэрлэх үндэслэн Сангийн яамаар эрх нээлгэх хүсэлтийг уламжилж,
санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын тооцоог Сангийн яаманд уламжлан санхүүжилтийг олгоод байна.
улсын төсөвт тусгуулж, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт тусгагдсан 2/ Мөн төслийн нэгжийн байрны түрээсийн 2017 оны зардалд
зардлыг холбогдох журмын дагуу санхүүжүүлж, тулгамдсан асуудлыг Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулиар 92.4 сая
тухай бүрд шийдвэрлүүлнэ.
төгрөгийн эх үүсвэрийг батлуулж, санхүүжилтийн хуваарийн
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар:Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас саналыг аван Сангийн яаманд хүргүүлээд байна.
авах зээл, тусламжийн хөрөнгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж хяналт
зохицуулалтыг сайжруулж ажилласан байна. Хугацаа: 4 улиралд
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2.0 ГЕОЛОГИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ,
БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
2.1. Геологийн салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах бодлогын шинжилгээ хийх:
2.1.1. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт -Уул уурхайн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд Ашигт малтмалын тухай
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өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулах
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулж байна.
- Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох -Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, үүсмэл ордыг ашиглах эрх
боломжтой талбайн солбицлыг Засгийн зүйн орчныг бүрдүүлсэн. Дээрх хуулийг УИХ-ын чуулганы 2016 оны 11 дүгээр сарын 10газраас тогтооход харьяалах орон нутгийн ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж баталсан.
удирдлагуудаас санал авах үйл ажиллагааг -Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.12 дахь хэсгийг хэрэгжүүлэх
зохицуулах нэмэлт өөрчлөлтийн санал зорилгоор стратегийн ач холбогдол бүхий ордын талбайн хил заагийн талаар санал
боловсруулана.
боловсруулж танилцуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн болон Ажлын хэсгийн
- Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг ажиллах удирдамжийн төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулсан.
боловсруулна.
-Ашигт малтмалын тухай хуулийг шинэчлэн найруулах ажлын хүрээнд Цацраг идэвхит
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хуулийн төсөл
ашигт малтмалын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж,
боловсруулагдсан байна. Хугацаа: 4-р
хуулиудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах ажил хийгдэж байна.
улирал
2.1.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт Тусгай хамгаалалттай газар нутагт геологийн судалгааны
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оруулах асуудлыг боловсруулах.
ажил явуулах боломж, нөхцлийн талаарх судалгааг
- Тусгай хамгаалалттай газар нутагт геологийн судалгааны ажил явуулах АМГТГазартай хамтран хийж эхлүүлээд байна.
харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх судалгааг хийнэ.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Судалгаа бодиттой хийгдсэн байна.
Хугацаа: 4-р улирал
2.1.3. Геологи, уул уурхайн салбарт мөрддөг дүрэм журмыг 1/ Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн,
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шинэчилэн боловсруулах.
шинжээчийн хөлс тооцох аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж 2016
- Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, оны 23 дугаар тушаалаар батлуулсан.
шинжээчийн хөлс тооцох аргачлалыг шинэчлэн батлуулана.
2/ Нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаарх судалгааг хийж байна.
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн Улсын төсвийн хөрөнгөөр
ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам”-д нэмэлт, хэлэлцүүлж буй геологийн судалгаа хэлэлцүүлгээс гарсан
өөрчлөлт оруулна.
зөвлөмжийн дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна.
- Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмыг 3/ Ашигт малтмал, эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам,
боловсруулна.
УУХҮС-ын тушаалын төслийг танилцуулгын хамт боловсруулж газрын
- Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон дарга нараас санал авч байна.
шалгаруулалтаар олгох журмыг шинэчлэн боловсруулна.
4/ Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмыг
- Геологи, хайгуулын салбарт хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, боловсруулан холбогдох газруудын саналыг авсан.
эрүүл ахуйн дүрэм, журмыг боловсруулна.
5/ Уул уурхайн тухай хуулийн төсөл, Газрын хэвлийн тухай хуулийн
- “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” -ийг шинэчилсэн найруулга, Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт
шинэчлэн боловсруулах төсөлд санал өгнө.
өөрчлөлтийн тухай асуудлуудтай холбоотойгоор түр хүлээгдэж байна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Батлуулсан байна. Хугацаа: 4-р
6/ Дүрмийн төсөл нь шинэчлэн боловсруулагдаагүй байна.
улирал
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2.1.4. Ашигт малтмалын тодорхой төрлүүдээр Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна.
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хөтөлбөр боловсруулна. /ТЭБСББ-1.4/
Хөтөлбөрийн төслийг боловсруулахад шаардагдах суурь судалгааг хийж байна.
- Алт” хөтөлбөрийг боловсруулж Засгийн газрын Тус хугацаанд цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөц ЭБМЗ-р хэлэлцээгүй
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлнэ.
байна.
- Газрын ховор элемент” хөтөлбөрийг боловсруулна. Ашигт малтмалын тухай хуулийг шинэчлэн найруулах ажлын хүрээнд Цацраг
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Боловсруулж хүргүүлсэн
идэвхит ашигт малтмалын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтад нэмэлт
байна.
өөрчлөлт оруулж, хуулиудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах ажил
Хугацаа: 4-р улирал
хийгдэж байна.
2.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, бүтэц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтлыг тогтоох, геологийн шинжлэх ухааны
сэдэвчилсэн судалгаа, зураглал, эрлийн ажлыг гүйцэтгэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
2.2.4. Монгол орны геологийн зураглал, ерөнхий эрэл, 1/ Улсын геологийн 1:200000 масштабын иж бүрдэл зураг зохиох төслийг 201240
агаарын
геофизик,
геохими,
гидрогеологи, 2016 онд Төв Монгол-V, VI, Дорнод Монгол-VI, II төслийг хэрэгжүүлэх УУХҮС-ын
геоэкологийн
судалгааны
ажлын
хэмжээ, 2016 оны 31 дүгээр тушаалыг батлуулсан. Төслүүдийн 2016 оны ажлын арга
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх замаар уул уурхайн аргачлал, хэмжээ, төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. УГЗсалбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжинэ.
200-ТМ-VI, ДМ-VI, VII төслүүдийн ажлын явц, үр дүн болон санхүүжилтийн
- Улсын геологийн 1:200000 масштабын иж бүрдэл асуудлаас шалтгаалан 2017 онд үргэлжлэн хэрэгжинэ.
зураг зохиох төслийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг 2/ Геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг хилийн
287924км2 талбай буюу 18.4%-ийг хамруулах Төв бүс, эдийн засгийн бүсчлэл, дэд бүтцийг харгалзан тодорхой тектоник,
Монгол-V, VI, Дорнод Монгол-VI, II төслийг металлогенийн бүсүүдийн хэмжээнд 26 төслийг үргэлжлэн, 10 төслийг шинээр
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
хэрэгжүүлэхээр УУС-ын 2016 оны А/38 дугаар тушаалаар батлуулсан.
- Геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, Төслүүдийн санхүүжилтийн хуваарилалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж УУХҮС-ын
ерөнхий эрлийн ажлыг хилийн бүс, эдийн засгийн 2016 оны 31 дүгээр тушаалыг батлуулсан. Улаанбадрах-50, Баяндалай-50, Онц
бүсчлэл, дэд бүтцийг харгалзан тодорхой тектоник, уул-50, Тогоо хайрхан-50, Эмээлцэгийн нуруу-50 төслүүдийн үр дүнг хүлээн авах
металлогенийн бүсүүдийн хэмжээнд нутаг дэвсгийн тухай сайдын шийдвэр гаргуулсан.
83326 км2 буюу 5.4%-д үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
2016 онд үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа төслүүдийн төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр
- Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.
малтмалын ордын төрлүүдийн байршлын зүй тогтлын 3/ Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн
1:1000000-ны масштабын зураг зохиох ажлыг байршлын зүй тогтлын 1:1000000-ны масштабын зураг зохиох ажлын төсөл,
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
төсвийг УУХҮС-ын 2016 оны 31 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Төслийн төсвийн
- 1:1000000-ны масштабын Газрын ховор элементийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж баталсан. Төсөл 2017 онд үргэлжлэн хэрэгжинэ.
металлогени, хэтийн төлөвийн судалгааны ажлын үр 4/ 1:1000000-ны масштабын Газрын ховор элементийн металлогени, хэтийн
дүнг хүлээн авна.
төлөвийн судалгааны ажлын үр дүнг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэхээр бэлтгэж байна.
- Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын 5/ Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалт, хэтийн
хүдэржилтийн тархалт, хэтийн төлөвийн 1:1000000- төлөвийн 1:1000000-ын масштабын зураг зохиох, үнэлгээ өгөх, цаашдын
ын масштабын зураг зохиох, үнэлгээ өгөх, цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах ажлын төсөл, төсвийг УУХҮС-ын 2016 оны 31
судалгааны
обьектыг
тодруулах
төслийг дүгээр тушаалаар батлуулсан. Төслийн төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
баталсан. Төсөл 2017 онд үргэлжлэн хэрэгжинэ.
- Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт малтмалын 6/ Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын
ерөнхий тархалтыг сансрын зураг ашиглан нэгдсэн зураг ашиглан нэгдсэн боловсруулалт, тайлалт хийх “Сансрын зургийн тайлалтболовсруулалт, тайлалт хийх “Сансрын зургийн 2013” ажлын төсөл, төсвийг УУХҮС-ын 2016 оны 31 дүгээр тушаалаар
тайлалт-2013” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
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- Монгол Улсын баруун, баруун өмнөд хэсгийг
хамарсан 207094км2 талбай буюу 13.2%-д 1:200000ны масштабтай агаарын геофизикийн цогцолбор
судалгааны ажлыг Алтай-I, II төслийг үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
- ОХУ, БНХАУ, БНКазУ, БНСУ-тай хамтран төрөлжсөн
зургийг тайлбар зургийн хамт зохиох, сонирхол бүхий
бүтцийн хэмжээнд 3D хэмжээст судалгаа хийх,
мэдээлэл харилцан солилцох, харьцуулах, нэгтгэх
ажлыг гүйцэтгэнэ.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Төсөл үргэлжлэн
хэрэгжсэн байна. Хугацаа: 4-р улирал

батлуулсан. Төслийн төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж баталсан. Төсөл
2017 онд үргэлжлэн хэрэгжинэ.
7/ Монгол Улсын баруун, баруун өмнөд хэсгийг хамарсан 207094км 2 талбай буюу
13.2%-д 1:200000-ны масштабтай агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны
ажлыг Алтай-I, II ажлын төсөл, төсвийг УУХҮС-ын 2016 оны 31 дүгээр тушаалаар
батлуулсан. Төслийн төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж баталсан. Төсөл
2017 онд үргэлжлэн хэрэгжинэ.
8/ ОХУ, БНХАУ, БНКазУ, БНСУ-тай хамтран төрөлжсөн зургийг тайлбар зургийн
хамт зохиох, сонирхол бүхий бүтцийн хэмжээнд 3D хэмжээст судалгаа хийх,
мэдээлэл харилцан солилцох, харьцуулах, нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэх төслийн
төсөл, төсвийг УУХҮС-ын 2016 оны 31 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Төслийн
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж баталсан. Төсөл 2017 онд үргэлжлэн
хэрэгжинэ.
2.2.6. Кадастрын бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгож,
1/ ХБНГУлсын Гео шинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн газартай
тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгоно.
АМГТГ-ын хамтран хэрэгжүүлж буй тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг
- Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр олгохыг болосвсронгуй болгох төслийн хүрээнд тус
хялбаршуулах талаар судалгаа хийж, хэрэглэгч нарт ойлгомжтой газраас өөрсдийн хувилбарыг гаргаж танилцуулга хийсэн. Мөн Канад
байдлаар тусгай зөвшөөрөл олгох, мэдээллийг ил тод, нээлттэй улсаас хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын олборлох салбарын
түгээх аргачлалын санал боловсруулна.
менежментийг бэхжүүлэх /СЕСМИМ/ төслийн хүрээнд Тусгай
- Төрийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох боломжийг зөвшөөрлийн ажлын хэсгийн ахлан 2 удаа семинар зохион байгуулан
бүрдүүлэх талаар судалгаа хийж эхлэнэ.
ажилласан.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Судалгааг хийж, санал боловсруулсан АМГТГ-тай мэдээлэл солилцох журмын төсөлд санал өгсөн.
байна. Хугацаа: 3-4-р улирал
2.2.8. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн ажлыг зохион байгуулна.
1/ Ордын хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэх
- Ордын хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг Эрдэс баялгийн ЭБМЗ-ийн хуралдааныг 4 удаа зохион байгуулсан бөгөөд
мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж хүлээн авах салбар зөвлөлийн хуралдаануудаар хайгуулын ажил хийгдсэн алтны 2, төмөрийн
хуралдаанд оролцож, санал өгнө.
2, барилгын материалын 3, бал чулууны 1, мөнгөний 1, цагаан
Тоо хэмжээ: Тухай бүр, Чанар: Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн
тугалганы 1 ордын нөөцийн тайланг хүлээн авсан.
дүгнэлт гарсан байна. Хугацаа: 3-4-р улирал
2.2.9. Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын иж бүрдэл зураг зохиох төслийг 1/ Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 31
Монгол Улсын хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, нийт нутаг дэвсгэрийг 100 хувь дүгээр тушаалаар батлагдсан Төв Монгол-VI, VII,
хамруулна.
Дорнод Монгол-VI, VII төслүүдийн 2016 оны
- 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, VII, Дорнод Монгол-VI, VII төслүүдийн төлөвлөгөө, төсвийн дагуу тухайн төслүүдийн
2016 оны төлөвлөгөө, төсвийн дагуу төслийн ажлын хээрийн материал хүлээн хээрийн материалыг хүлээн авсан тухай илтгэх
авна.
хуудсуудтай танилцаж хянасан.
Тоо хэмжээ: 4 удаа, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 4-р улирал
2.2.10. Геологийн 1:50000-ны масштабын 1/ 2016 онд хэрэгжүүлсэн Улаанбадрах-50, Баяндалай-50, Онц уул-50, Тогоо хайрхан-50,
зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг эдийн Эмээлцэгийн нуруу-50 төслүүдийн үр дүнг хүлээн авах тухай сайдын шийдвэр
засгийн бүсчлэл, дэд бүтцийг харгалзан гаргуулсан. Ингэснээр нутаг дэвсгэрийн 0.99 хувь хамрагдаж, өнөөгийн байдлаар 34.69
тодорхой тектоник, металлогенийн бүсүүдийн хувь бүрэн хамрагдсан. Үлдсэн төслүүд үргэжлэн хэрэгжиж байна. Нийтдээ 5.3 хувьд
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хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж 2016 онд ажил үргэлжлэн хэрэгжиж байна. Төслүүдийн 2016 оны хээрийн болон суурин
40 хувийг хамруулсан байна.
боловсруулалтын ажлын материалыг хүлээн авсан.
- 2016 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх төслийн Мөн “Талст дөл”ХХК-ийн хэрэгжүүлж байгаа Баян-Индэр-50, “Алтай нэгдэл”ХК-ийн
хээрийн ажлын материал хүлээж авна.
хэрэгжүүлж байгаа Буурал хайрхан-50, Булган-50, Ар чулуут-50, Дөрөө нуур-50
Тоо хэмжээ: 20 удаа, Чанар: Хүлээн авсан
төслүүдийн хээрийн болон суурин боловсруулалтын ажилд шуурхай хяналт хийлгэсэн.
байна. Хугацаа: 4-р улирал
2.2.11. Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын зураг 1/
Төслийн
2016
онд
гүйцэтгэсэн
40
ашиглан нэгдсэн боловсруулалт, тайлалт хийнэ.
судалгааны
ажлын
анхдагч
баримт
- Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч баримт материалыг хүлээн авсан. Төсөл 2017 онд
материалыг хүлээн авна.
үргэлжлэн хэрэгжинэ.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 4-р улирал
2.2.13. Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархан 1/
Төслийн
2016
онд
гүйцэтгэсэн
40
байршлын зүй тогтлын 1:1000000-ны масштабын зураг зохионо.
судалгааны
ажлын
анхдагч
баримт
Төслийн 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болон анхдагч баримт материалыг материалыг хүлээн авсан. Төсөл 2017 онд
хүлээн авна.
үргэлжлэн хэрэгжинэ
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 4-р улирал
3.0. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОДЛОГЫН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
3.1. Уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
3.1.1. Уурхайн хаалтын тухай хуулийн төслийг боловсруулна.
Уул уурхайн тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал
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- Хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулна.
боловсруулах Ажлын хэсгийн тушаалыг Төрийн нарийн
- Хуулийн төслийг боловсруулж, холбогдох байгууллагын саналыг тусгана.
бичгийн даргын 2016 оны Б/99 дугаар тушаалаар
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Холбогдох шийдвэр гарсан байна.
батлуулсан.
Хугацаа: 4-р улирал
3.3. Уул уурхайн салбарын эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, татвар, бүтээгдэхүүний худалдаа, экспортын бодлогын удирдамжаар хангах гол
зорилтын хүрээнд:
3.3.1. “Алт-2” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах “Алт-2” хөтөлбөрийн төсөлтэй танилцаад алтны нөөц, ашиглалт олборлолтын
28
санхүүжилтийг Монголбанктай хамтран шийдвэрлэнэ.
өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага, хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга
- “Алт-2” хөтөлбөрийн санхүүжилтийн тооцоог гаргах
хэмжээ, шаардагдах санхүүжилтийн тогтолцоог хэрхэн бүрдүүлэх талаар
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Тооцоо гаргасан байх.
санал боловсруулж, мэдээлэл бэлтгэж байна.
Хугацаа: 4-р улирал
4.0. ТҮЛШ, ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
4.1. Түлш, газрын тосны салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах гол
зорилтын хүрээнд:
4.2. Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн тогтвортой
байдлыг хангах бодлогыг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
4.2.3. Газрын тосны
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу улсын болон компанийн нөөцийг
28
бүтээгдэхүүн импортлогч
тогтмол бүрдүүлэн ажиллаж байна. 2015 оны газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлэх талаар авах
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компаниудтай хамтран 30
аас дээш хоногийн нөөц
бүрдүүлэх арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлнэ.
- Монгол Улсын Засгийн
газрын 2015 оны 412
дугаар “Газрын тосны
бүтээгдэхүүний
нөөцийг
бүрдүүлэх талаар авах
арга хэмжээний тухай”
тогтоолын хэрэгжилтийг
ханган ажиллана.
Компанийн
нөөц
бүрдүүлэх тоо хэмжээг
шинэчлэх
асуудлыг
Засгийн
газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж
шийдвэрлүүлнэ.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: 30
хоногийн нөөц бүрдүүлсэн
байна.
Хугацаа: 4-р улирал

арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг холбогдох танилцуулгын хамт боловсруулж,
яамдуудаас санал авч нэгтгэн Засгийн газрын 2015 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлэн 412 тоот тогтоолоор батлуулсан. 2015 онд компаниуд нийт 83350 тонн газрын тосны
бүтээгдэхүүн, улсын хэмжээнд 30 хоног, компанийн нөөц 30 хоног, нийт 60 хоногийн нөөц бүрдүүлсэн бол
2016 онд 84720 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлсэн.
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулинд Засгийн газар газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөл
бүхий компанийниудын нөөц болон улсын нөөцийг бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг. Уг хүлээсэн үүргийн
дагуу 2012 оны төсвийн хөрөнгө болон Засгийн газрын эрсдэлийн сангийн хөрөнгөөр бүрдүүлсэн 12.7 мянган
тонн улсын нөөцийн шатахууныг аж ахуйн нэгжүүдтэй сэлгэх гэрээ байгуулан хадгалуулж байна.
2016 оны төсвийн Уул уурхайн сайд /хуучин нэрээр/-ын багцад хадгалалтын зардал тусгагдаагүй тул
хадгалалтын зардалд шаардагдах хөрөнгө болох 916,596,000 төгрөгийг 2016 оны төсвийн тодотголд
оруулан шийдвэрлэсэн боловч Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн шатахууныг сэлгэх гэрээний
хугацааг сунгах тухай Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл боловсруулан яамдуудаас санал авч
нэгтгэн 2016 оны 06 сарын 06-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн.
Мөн Засгийн газрын 2015 оны 412 дугаар тогтоолоор газрын тосны бүтээглэхүүний тусгай зөвшөөрөл бүхий
компаниудын нөөцийг 84720 тонн буюу 30 хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээнээс доошгүй байхаар
тогтоосон. Уг ажлын хүрээн Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Газрын тосны газар /хуучин нэрээр/
аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.
2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 39
хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 46, Аи-92 автобензин
48, дизелийн түлш 34, ТС-1 онгоцны түлш 29 хоногийн нөөцтэй байгаа тул дээрх үүргээ бүрэн ханган
ажилласан.
Мөн 2017 оны газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн газрын
тогтоолын төслийг холбогдох танилцуулгын хамт боловсруулж, яамдуудаас санал авч нэгтгэн Засгийн
газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 147 дугаар тогтоолоор
батлуулсан. Уг тогтоолоор газрын тосны бүтээглэхүүний тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниудын нөөцийг
81900 тонн буюу 30 хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээнээс доошгүй байхаар тогтоосон.
Улсын шатахууны нөөц бүрдүүлэх, хуримтлалын сан бий болгох асуудлаар санал боловсруулах үүрэг
бүхий” ажлын хэсгийн тушаалын төслийг боловсруулж, Уул уурхайн сайд /хуучин нэрээр/-ын А/244 дугаар
тушаалаар батлуулан ажиллаж байна. Шатахууны эрсдлийн нөөцийн тухай хуулийн төслийг шинэчлэн
боловсруулж, өргөтгөсөн ажлын хэсгийн 2 удаагийн хурлаар төслийг хэлэлцүүлсэн. Өргөтгөсөн ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүнд багтсан ОБЕГ, ГТЕГ, ШӨХТГ, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, түүнчлэн
Ник, М Ойл, Шунхлай групп, Сод монгол групп, Магнай трейд зэрэг ААН-үүдэд хуулийн төслийг цахимаар
хүргүүлж санал авч нэгтгэн боловсруулсан.
4.3. Био болон эко, алтернатив түлшний үйлдвэрлэл, түлшний чанар стандарт, агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах,
бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
4.3.2.
Агаарын
бохирдлыг БОНХАЖЯ /хуучин нэрээр/ болон Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос зохион
36
бууруулах
үндэсний
хороонд байгуулсан “Агаарын бохирдлыг бууруулах үндсэний хөтөлбөр” боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын
ажиллана.
хэсэгт гишүүнээр орж ажиллаж байна. Нано шатахууны хэрэглээг дэмжих үүднээс энэ төрлийн
- Агаарын бохирдлыг бууруулах бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулж буй “Жим вэйл”, “Нано Энержи” компаниудын борлуулж буй
ажлын хүрээнд Евро 4 стандартын нэмэлт бүтээгдэхүүнийг шатахуун импортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд танилцуулах талаар хамтарсан
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шатахууныг
хэрэглээнд уулзалт зохион байгуулсан. Евро-4 стандартын шатахуунаар эхний ээлжинд Улаанбаатар хотын
нэвтрүүлэх
ажлыг
бодлогоор хэрэглэгчдийг хангах талаар баримтлах бодлогын төслийг боловсруулав.
дэмжнэ.
Түлш, газрын тосны бүтээгдэхүүний Евро стандартын жишигт нийцсэн үндэсний стандартын төсөл
Тоо хэмжээ: тухай бүр,
боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллан боловсруулсан стандартын төслийг Стандарт хэмжилзүйн
Чанар:Дэмжлэг үзүүлсэн байна.
газрын техникийн хорооны 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.
Хугацаа: 4-р улирал
5.0 ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
5.1. Хүнд үйлдвэрийн талаарх хуулт тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
5.1.2. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд татварын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн Машин байгууламжийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн таатай
12
орчныг бүрдүүлэх
орчныг бүрдүүлэх зорилгоор автобус, автомашин,
- Бүрэн задаргаатай иж бүрдэл /СК^/, хагас задаргаатай иж бүрдэл /ЗК^/ цахилгаан машин, хөдөө аж ахуйн зориулалттай трактор,
угсрах үйлдвэрлэлийн менежментээр үйлдвэрлэх бараа, бүтээгдэхүүний эд комбайн,
чиргүүл,
машин,
механизмыг
угсрах
анги, сэлбэгийн иж бүрдлийн багцын кодыг “Барааг тодорхойлох, кодлох зориулалтаар Монгол улсад үйлдвэрлэдэггүй эд ангийг
уялдуулсан систем”-д бий болгож, үйлдвэрлэлд шаардлагатай сэлбэг, эд хагас иж бүрдлийн нөхцөлөөр импортлоход “Гаалийн
анги, материалын иж бүрдлийг гааль, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
чөлөөлөх" тухай хуулийн төсөл боловсруулж батлуулна.
хуулийн төсөл”-ийг боловсруулж байна. Үүнд:
- Гааль ба НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх газрын тос боловсруулах, шатдаг занар 1.Хуулийн төслийг боловсруулж газар, хэлтсүүдээс санал
болон нүүрснээс хий шингэн түлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төслийн тоног авсан.
төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг Засгийн газрын хуралдаанаар 2. Сангийн яам, ХЗДХЯ-наас санал ирсэн.
хэлэлцүүлэн батлуулна.
3.Яамдаас ирсэн саналуудыг нэгтгэж, Засгийн газраар
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна.
хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.
Хугацаа: 12 сард
5.2. Хүнд үйлдвэрийн салбарт хар ба өнгөт төмөрлөгийн болон машин байгууламж, металл хийцийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн
бүтээгдэхүүний сүлжээг бий болгох бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
5.2.1. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах
“Бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний
20
- Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгыг боловсруулж Яамдаас
хэрэгжүүлэх нэгжийн захирлыг Уул уурхай, хүнд санал авч, Засгийн газрын 2016 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
үйлдвэрийн сайдын тушаалаар шинээр томилсон байна. хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 107 дугаар тогтоолыг батлуулав.
- Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Зэсийн баяжмал боловсруулах
хэрэгжүүлэх
нэгжийн
үйл
ажиллагааны
төсөв, үйлдвэр байгуулах төслийн нэгжийн Захирлыг Сайдын 2016 оны 12 дугаар
төлөвлөгөөг батлуулна.
сарын 13-ны өдрийн А/71 тоот тушаалаар томилов. Зэсийн баяжмал
Тоо хэмжээ:1, Чанар: Төслийн нэгжийн захирал
боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны төсөв,
томилогдсон байна. Хугацаа: 11 сард
төлөвлөгөөг боловсруулахад төслийн нэгжид аргазүйн зөвлөмж өгч байна.
5.2.2. Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт
40
цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах
барьж байгуулах төслийн “Техник эдийн засгийн үндэслэл” болон “Байгаль
- Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ”-ний тайланд хяналт тавьж, хүлээн
дэд бүтцийн хамт барьж байгуулах төслийн “Техник эдийн авах Ажлын хэсгийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 10 дугаар
засгийн үндэслэл” болон “Байгаль орчин, нийгмийн сарын 12-ны өдрийн Б/63 тоот тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. Ажлын хэсэг
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нөлөөллийн үнэлгээ”-ний тайланд хяналт тавьж, хүлээн
авах ажлын хэсэг байгуулна.
- Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг
дэд бүтцийн хамт барьж байгуулах төслийн урьдчилсан
техник эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авна.
- Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг
дэд бүтцийн хамт барьж байгуулах төслийн Байгаль
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний явцын тайланд
хяналт тавьж, хүлээн авна.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Урьдчилсан техник эдийн засгийн
үндэслэлийг хүлээн авсан байна. Хугацаа: 11 сард

ажиллаж урьдчилсан ТЭЗҮ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээний явцын тайланд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргасан.
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт
барьж байгуулах төслийн урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг
хүлээн авах ажлын хэсгийг 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр УУХҮЯ-ны
хурлын зааланд хуралдуулав. Хуралд Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын
даргын үүрэг гүйцэтгэгч, мэргэжилтнүүд, УУДБХОДТ-ын ажилтнууд болон
Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн төлөөлөгчид оролцож, хэлэлцүүлэг
зохион байгуулж дундын тайланг хүлээн авав.
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт
барьж байгуулах төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний
явцын тайлантай танилцаж, тайланг хүлээн авав.
“Эрдэнэт” үйлдвэрлэл, технологийн паркад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг дотоодын
худалдан авалтаар дэмжих тухай Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай 2016 оны 6 сард хамтран
ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичигт паркийн нэгжүүдэд үйлдвэрлэсэн
чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг шууд худалдан авалтын гэрээ
байгуулах замаар дэмжих, ил уурхайн овоолго болон ашиглалтын явцад гарч буй
шаардлага хангасан материалыг барилга, замын зориулалтаар дайрга үйлдвэрлэхэд
паркийн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, хаягдлын аж ахуйд хуримтлагдаж буй материалаас
дагалдах минералыг ялгах
технологийн
судалгаа хийхэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг
заалтууд тусгагдсан байна. Санамж бичгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хамтарсан ажлын
хэсэг ажиллаж байна. Дарханы үйлдвэрлэл, технологийн парк нь Дарханы төмөрлөгийн
үйлдвэртэй үйлдвэрлэл, технологийн паркийн нэгжүүдийн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүнийг
дэмжих санамж бичгийг 12 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулав.
"Баянговь нутаг" Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн Техник эдийн засгийн үндэслэлийн
төслийг газрын мэргэжилтнүүд, салбарын мэргэжилтнүүд, Үйлдвэрлэл, технологийн
паркийн удирдлагууд болон Нүүрснээс байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төслийн
нэгжийн ажилтнуудын хүрээнд 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр хэлэлцүүлэв.
Яамны дэргэд Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл байгуулагдаагүй учир хэлэлцүүлгийг
мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан хийсэн болно.

5.2.3. Үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын
үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих
- Эрдэнэт, Дарханы Үйлдвэр технологийн
паркад
үйлдвэрлэсэн
бүтээгдэхүүнийг
дотоодын худалдан авалтаар дэмжиж,
Эрдэнэт үйлдвэртэй Эрдэнэт технопаркийн
нэгжүүдийн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүнийг
дэмжих, Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэртэй
Дарханы Үйлдвэр технологийн паркийн
нэгжүүдийн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүнийг
дэмжих санамж бичиг байгуулах ажлыг зохион
байгуулна.
"Баянговь нутаг" Үйлдвэр технологийн
паркийн Техник эдийн засгийн үндэслэлийг
Хүнд
үйлдвэрийн
Шинжлэх
ухаан,
технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ.
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Техник эдийн засгийн
үндэслэлийг Шинжлэх ухаан технологийн
зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн байна.
Хугацаа: 11 сард
5.2.5.
Үйлдвэрлэл,
технологийн БНХАУ болон Япон Улстай Үйлдвэрлэл, технологийн паркийг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран
паркуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх; ажиллаж байна. Үүнд: Японы хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж Багануур үйлдвэрлэл,
- Гадаад, дотоодын байгууллагуудтай технологийн паркад ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулахаар тус паркийн захиргаатай
хамтын ажиллагааг өргөтгөнө.
санамж бичиг байгуулж, үйлдвэрийнхээ шав тавих ёслолыг 2016 оны 10 дугаар сарын 29-ний
- Гадаадын зарим орнуудын Үйлдвэр өдөр хийв. Баянговь нутаг ҮТП-ийн ТЭЗҮ-г эцэслэн боловсруулах ажилд БНХАУ-ын Чинхуа
технологийн паркийн хөгжлийн талаар компани хамтран ажиллаж байна.
судалгаа хийж, мэдээллийн баазтай
болно.
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Тоо хэмжээ:2, Чанар: БНХАУ, Япон
Улстай Үйлдвэр технологийн паркийг
хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран
ажилласан байна. Хугацаа: 12 сард

БНХАУ-ын хилийн чанад дахь эдийн засаг хамтын ажиллагааны бүсийн туршлага” сэдэвт
сургалтанд тус газраас төлөөлөл оролцож, БНХАУ-ын бүс, паркийн эрх зүйн орчин, хөрөнгө
оруулалт, хөгжлийн чиг хандлагын талаар судалгаа хийв.
Судалгааг /PPT/ яамны ажилтнууд болон ҮТП-ийн удирдлагын хэмжээнд 2016 оны 11 дүгээр
сарын 29-ний өдөр танилцуулж, санал бодлоо солилцов. Яамны вэб хуудсанд БНХАУ-ын
хилийн чанад дахь эдийн засаг, худалдаа, хамтын ажиллагааны бүсийн бүтээн байгуулалтын
туршлагын талаарх мэдээллийг байршуулав. Мөн АНУ, БНСАУ-ын паркийн талаар судалгаа
хийв
5.3. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тос боловсруулах үйлдвэр, нүүрсийг хагас, гүн боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэр байгуулах,
бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаад зах зээлд борлуулах бодлогын удирдамжаар хангах
5.3.2. Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа "Нүүрснээс
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- Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа "Нүүрснээс нийлэг нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн Техник эдийн
байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн Техник эдийн засгийн засгийн үндэслэл болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
үндэслэл болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ үнэлгээ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээт ажлын
боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээт ажлын явцын тайланд явцын тайлантай 2016 оны 10 дугаар сард танилцаж, дүгнэлт
хяналт тавьж, дүгнэлт гаргасан байна.
гаргасан.
- Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийг Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих
хэрэгжүүлэх төслийн нэгжийг байгуулах тухай Засгийн газрын төслийг хэрэгжүүлэх төслийн нэгжийг байгуулах асуудлыг
тогтоолын төслийг боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар Засгийн газрын 2016 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
хэлэлцүүлэн батлуулна.
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 107 дугаар тогтоол гаргуулав.
- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар Нүүрснээс нийлэг УУХҮС-ын 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/43 тоот
байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийг хэрэгжүүлэх төслийн тушаалаар төслийн нэгж байгуулж, нэгжийн захирлыг
нэгж байгуулна.
томилуулсан. Төслийн нэгжийн үйл ажиллагааг 2016 оны 10
Тоо хэмжээ: 1, Чанар: Ажлын хэсэг байгуулагдсан байна.
дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлүүлсэн.
Хугацаа: 10 сард
6.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОХИЦУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
6.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:
6.1.4. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордуудыг олборлох техник-эдийн засгийн
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энергийн салбарт төрөөс баримтлах бодлого, үндэслэлийг аж ахуйн нэгжүүдээс хэлэлцүүхэээр хүсэлт ирүүлэгүй тул ТЭЗҮ
Цөмийн энергийн тухай хуулийг хэрэгжүүлнэ.
хүлээн авч, шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулан ажиллуулж
- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газрын дүгнэлтийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажил
олборлолт, боловсруулалт хийх техник-эдийн хийгдээгүй байна.
засгийн үндэслэлийг хүлээн авч, шинжээчийн Лукрий” ХХК-ийн Энгэр ар нэртэй ураны ордын хайгуулын ажлын үр дүнгийн
дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулан ажиллуулж тайлан, нөөцийн тооцоог хүлээн авч шинжээчдийг томилон ажиллуулсан.
шүүмж дүгнэлтүүдийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн Дорноговь аймгийн Сайншанд, Улаанбадрах сумын нутаг дэвсгэрт орших
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион “Кожеговь” ХХК-ийн MV-018914, MV-018915, MV-018916 дугаартай цацраг идэвхт
байгуулна.
ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Монгол төрийн оролцоот
- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордын хайгуулын “Арева майнс” ХХК-д шилжүүлэх ажлын хүрээнд ашиглалтын тусгай
ажлын үр дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоог хүлээн зөвшөөрлүүдийг тусгаарлан байгуулсан “Нью Коже” ХХК-ийн нэр дээр бүртгэх
авч шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг ажлыг Засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуралдаанд
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байгуулан ажиллуулж шүүмж дүгнэлтүүдийг гарган танилцуулан
шилжүүлсэн.
Эрдэс
баялгийн
мэргэжлийн
зөвлөлөөр “Нью Коже” ХХК-ийг “Арева майнс” ХХК-нд нэгтгэх ажлыг Засгийн газрын
хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
хуралдаанд 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр танилцуулан Засгийн газрын
- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул болон тэмдэглэл гаргасан.
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуралдаанд
асуудлаар Засгийн газар, Улсын Их Хурал, “Дорнод” ураны ордыг сонгон шалгаруулах журмаар ашиглалтын тусгай
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хүргүүлнэ.
зөвшөөрлийг олгох асуудлаар (хууль эрхзүйн орчны танилцууулга) танилцуулсан.
- Цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх хайх, ашиглах, 2016 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол Улсын Их Хурлын дарга
боловсруулах, баяжуулахтай холбоотой хууль Зандаахүүгийн Энхболдод “Ашигласан түлш, цөмийн болон цацраг идэвхт
эрхзүйн орчныг сайжруулах ажлыг холбогдох хаягдлыг Монгол Улсын хилээр оруулахыг хориглох тухай” хуулийн төслийг
өргөн мэдүүлэх ажилд оролцож ажлласан.
байгууллагуудтай хамтран боловсруулна.
- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөцийн Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар “Ашигласан
ангиллын заавар боловсруулна.
түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны
- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газарт үйл тухай” 1997 оны нэгдсэн конвенцид нэгдэн орох тухай асуудлыг хэлэлцүүлсэн.
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй Цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх хайх, ашиглах, боловсруулах баяжуулахтай
төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох, улмаар холбоотой хууль эрхзүйн орчныг сайжруулах ажлын хүрээнд Цөмийн энергийн
ордыг ашиглах гэрээний төслийг хууль тогтоомжид комиссын ажлын албанаас ирүүлсэн холобогдох дүрэм журмуудын төсөлд санал
заасны дагуу боловсруулах, орд ашиглах гэрээ өгч хамтран ажилласан.
болон бусад шаардлагатай гэрээг байгуулах үйл
- Ерөнхий сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 21 дүгээр захирамжаар
ажиллагааг зохион байгуулна.
Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.9 дэх заалтын дагуу мөнгөн
- Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт хөрөнгийн хэмжээг тогтоох үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулуулж ажилласан.
оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Ашигт малтмалын тухай
мэдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаан,
Тоо хэмжээ:1 удаа, Чанар: Хуульд нийцсэн байна.
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороонд тус тус танилцуулсан бөгөөд
Хугацаа: 4 улиралд
УИХ-д өргөн мэдүүлээд байна.
6.3. Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн бодлого, улсын төсөв, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний хэрэгжилтийг зохицуулалтаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
6.3.1. 1:200000 масштабын геологийн иж бүрдэл зураг төслийг Монгол Улсын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, VII,
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хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, нийт нутаг дэвсгэрийг 100 хувь хамруулна.
Дорнод Монгол-VI, VII төслүүдийн арга, аргачлал,
- 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, VII, Дорнод Монгол-VI, VII төслүүдийн төсвийн
тодотголыг
ЭБМЗ-ийн
салбар
2016 оны төлөвлөгөө, төсвийн дагуу төслийн ажилд шуурхай хяналт хийх, хээрийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлж,
суурин
материал хүлээн авна.
боловсруулалтын ажилд шуурхай хяналт хийсэн.
Тоо хэмжээ: 4 удаа, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 4 улиралд
6.3.2. 1:50000-ны масштабаар геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг эдийн 2012-2014 онд хэрэгжиж дууссан Сэрвэн уул-50,
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засгийн бүсчлэл, дэд бүтцийг харгалзан тодорхой тектоник, металлогенийн Замлин богд-50, Өнгөтийн нуруу-50, Рашаант уулбүсүүдийн хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 2016 онд 40 хувийг хамруулсан 50, Бардам уул-50, Хутаг-Өндөр-50, Баянзүрх-50,
байна.
Хавирга уул-50, Хавтгай уул-50, Ихэрийн хяр-50
- 2016 оны судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг хянах, ЭБМЗ-ийн төслийн үр дүнгийн тайланг хянаж, үр дүнгийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.
тайланг
ЭБМЗ-ийн
хуралдаанаархэлэлцүүлсэн.Төслүүдийн
арга,
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- 2016 онд хээрийн судалгааны ажил гүйцэтгэх төслийн хээрийн ажилд шуурхайн аргачлал,
төсвийн
тодотголыг
ЭБМЗ-ийн
хяналт хийх, хээрийн материал хүлээж авна.
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.
Тоо хэмжээ: төсөл, Чанар: Хүлээн авсан байна. Хугацаа: 3-4-р улирал
6.3.6. Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд аймгуудын нутгийг хамарсан Алтай1,2 талбайд 1:200000-ны Алтай-1, Алтай-2 төслийн арга,
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масштабтай агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлыг хийх.
аргачлал, төсвийн тодотголыг
- Төслүүдийн 2016 оны судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг хянах, хээрийн ажлын явцад ЭБМЗ-ийн
хуралдаанаар
шуурхай хяналт хийнэ.
хэлэлцүүлж, шуурхай хяналт
- Төслүүдийн хээрийн ажлын үр дүн болон хээрийн судалгааны анхдагч баримт материалыг хүлээн хийсэн.
авна.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хээрийн материалыг хүлээн авсан байна. Хугацаа:11-12-р сар
6.4. Салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд:
6.4.3. Геологи, уул уурхайн салбарт гадаадаас ажиллах хүч авах ажилд хяналт “Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч,
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тавьж, мэдээллийн сан бий болгоно.
мэргэжилтэн авах тухай” хуулийн 8.2.6-д заасан тухайн
- Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжийн Гадаадаас хөдөлмөр
эрхлэх
салбарын
яам,
агентлагын
авах ажиллах хүчний талаар ирүүлсэн хүсэлтийг судалж, гаргасан санал тодорхойлолтыг авахаар нийт 40аж ахуйн нэгж,
дүгнэлтийг холбогдох байгууллагад уламжилна.
байгууллага 3258 иргэний хүсэлт ирснийг судалж,
- Гадаадаас авах ажиллах хүчний талаар мэдээллийн санг бий болгоно.
Хөдөлмөрийн яаманд уламжилсан.
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Мэдээлэл нэгтгэсэн байна. Хугацаа: 4 улиралд
7.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ХӨТӨЛБӨР,
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
7.1. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт
зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.1.1 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яаманд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл,
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үнэлгээний дүнг удирдлагуудад танилцуулан, ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. /ЗГ- гомдол болон албан бичгүүдийн шийдвэрлэлтийн тайлан
2005-67/
мэдээнд 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хяналт- Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээг улирал хүлээн шинжилгээ, үнэлгээ хийж, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдад
авч, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж танилцуулан ЗГХЭГ-т 2016.10.18-ны өдрийн 3/549 тоотоор
боловсруулна.
хүргүүлэв. Тус яаманд 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 763
- . Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг улирал бүр хүлээн албан бичиг ирсэнээс хариугүй буюу хугацаа заагаагүй 607
авч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж шийдвэрлэсэн 126 хугацаа болоогүй 2 хугацаа хэтэрсэн 17.
боловсруулна.
Шийдвэрлэлт 80.7%-тай.
- Дүгнэлт, санал зөвлөмжийг удирдлагуудад танилцуулан, ЗГХЭГ-т Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яаманд ирүүлсэн албан бичгийн
хүргүүлнэ.
шийдвэрлэлтийн мэдээнд 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар
Тоо хэмжээ: 1 удаа, Чанар: Хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, ЗГХЭГ-т 2016.10.18-ны өдрийн
байна. Хугацаа: 10 дугаар сарын 02-ноос 06-ны өдөр
3/549 тоотоор хүргүүлэв.
7.3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний яам, байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайлан, төсвийн хөрөнгө, орлого, зарлага, төсөл, арга хэмжээ,
хөрөнгө оруулалтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.3.13 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороонд холбогдох мэдээллийг Яамнаас
ЗГ,
УИХ-аар
хэлэлцүүлсэн
хууль
28
хүргүүлэх.
тогтоомжийн төсөл, 2017 онд хэлэлцүүлэх тогтоол
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- УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооноос ирүүлсэн албан тоотын дагуу шийдвэрийн талаарх мэдээлэл, газрын тосны
яамнаас хүргүүлэх мэдээллийг бодлогын газруудаас гаргуулан, нэгтгэж олборлолт экспорт, газрын тосны бүтээгдэхүүний
хүргүүлнэ.
нөөцийн 2016 оны 3-р улирлын байдлаарх мэдээллийг
Тоо хэмжээ: 2 удаа, Чанар: Хугацаанд нь шаардлагатай мэдээллүүдийг нэгтгэж тус тус гаргуулан авч нэгтгэн 11/03-ны өдрийн 03/690
хүргүүлсэн байна. Хугацаа: 10, 12 саруудад
албан тоотоор хүргүүлсэн.
Тусгай арга хэмжээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО

34,87

ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ:
Гэрээнд тусгагдсан манлайллын зорилт
(орц), түүний шалгуур үзүүлэлт бүрээр
хүрэх түвшин
1

Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр
хүрсэн түвшин)

Манлайллын зорилтын биелэлтэд өгсөн үнэлгээ
(Манлайллын зорилт бүрийн биелэлтэд 0-30 оноо)
ХШҮДАГ
ТЕЗ

2

1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг 1/ Шинээр ажилд орсон албан хаагчдад Төрийн албаны
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар:
ёс зүй харилцааны соёлын талаар тусгай хөтөлбөрийн
Зорилт-1: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахин ажиллана.
дагуу сургалтыг зохион байгуулсан. Төрийн албан
Зорилт-2: Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг танилцуулан албан хаагч
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг мөрдөн тус бүрээр гарын үсэг зуруулан хувийн хэрэгт хавсаргаад
ажиллана.
байна.
-Байгууллагын ажилчдыг ёс зүйн чиглэлээр сургалтанд хамруулна.
2/ Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг
- Өөрийн болон байгууллагынхаа бүх албан хаагчдын хөрөнгө орлогын сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс
мэдүүлэгийг хуулийн хугацаанд нь гаргуулах ажилд хяналт тавина.
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг мөрдөн ажиллаж уг
Байгууллагын ил тод байдлыг хангах талаар:
асуудлаар ажиллагсдад мэдээлэл өгч АТГ-ын СГХ-тэй
Зорилт-1: Байгууллагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр ажил зохион хамтран ажиллаж мэдээллийн цаг зохион байгуулж
байгуулна.
ажилласан. Өөрийн болон байгуулагын албан хаагчдын
- Байгууллагын вэб хуудсанд цаг үеийн мэдээллийг тухай бүр оруулах, ХОМ-ийг хуулийн хугацаанд нь авч, тайлан мэдээллийг
нээлттэй ажлыг зохион байгуулна.
холбогдох газарт хүргүүлсэн.
Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах талаар:
Байгууллагын ил тод байдлыг хангах зорилгоор яамны
Зорилт-1: Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн хуулийг мөрдөж вэб сайтанд тусгай мэдээллүүдийг оруулан хяналт тавин
ажиллана.
ажиллаж байна. Илт тод байдлын тухай хуулийн
Зорилт-2: 2016 оны Төсвийн тухай хуулийн хүрээнд төсвийг зарцуулна.
хэрэгжилт, холбогдон гарсан тогтоол, шийдвэрийн
- Батлагдсан төсвийн хүрээнд зохицуулалт хийж ажиллна.
хэрэгжилтийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой ашиглах талаар: Төсвийн хөрөнгийг төлөвлөгөөний дагуу холбогдох газар, хэлтсийн хяналтын дагуу
Зорилт-1: Батлагдсан төсвийн хүрээнд байгууллагын зарцуулж ил тод байдлыг хангах зорилгоор яамны вэб сайтанд барйшуулан хуулийн
эд хөрөнгийг зохицуулна.
хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
-Байгууллагын өмч хамгаалах комиссыг байгуулж “Төрийн үйлчилгээ” УҮГ-тай гэрээ байгуулан байгууллагын эд хөрөнгийн бүртгэлийг
ажиллана.
нэгдсэн хөтлөлтөнд оруулж Яамны өмч хамгаалах комиссыг ТЗУГ-ын даргаар
-Байгууллагын эд хогшлийг нэгдсэн бүртгэлд ахлуулан байгуулсан. Батлагдсан төсвийн хүрээнд байгууллагын эд хөрөнгийг
оруулна.
зохицуулан ажиллаж байна.
Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх талаар:
2016 онд нийт 10 хүнийг гадаадад магистрын сургалтанд дотоодод
мэргэшлийн зэрэг дээшлүүлэх сургалтанд 4 хүнийг, богино
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30

30

30
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зорилт-1: Байгууллагын ажилчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх хугацааны сургалтанд 2 хүнийг сертификатын сургалтанд 15 албан
талаар гадаад, дотоодын сургалтыг зохион байгуулна.
хаагчдыг тус тус сургасан байна. Дотоодод суралцагсдын ажлын
Зорилт-2: Мэргэжил дээшлүүлэх хүсэлтэй албан хаагчдад сурах цагийг тухай бүр дүрэм журмын дагуу зохицуулж ажилласан.
нөхцөлөөр хангаж дэмжлэг үзүүлнэ.
Манлайллын зорилтын биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО

Тайлан бичсэн:
Төрийн нарийн бичгийн дарга
(албан тушаал)
(тэмдэг)

Үнэлгээ өгсөн:
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
(албан тушаал)
(тэмдэг)

30,0

Төсвийн шууд захирагч:
............................................................ /Г.НАНДИНЖАРГАЛ/
(гарын үсэг)
.....................................................
(огноо)
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:
............................................................ /Ц.ДАШДОРЖ/
(гарын үсэг)
.....................................................
(огноо)
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