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№ 

“Алсын хараа-2050” Монгол 
Улсын урт хугацааны 

хөгжлийн бодлогын хүрээнд 
2021-2030 онд хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагаа, Монгол 
Улсыг 2020-2025 онд 

хөгжүүлэх таван жилийн 
үндсэн чиглэл, Монгол 

Улсын засгийн газрын 2020-
2024 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр,  УУХҮЯ-ны 
Стратеги төлөвлөгөө 

 
 
 

Төсөв 
/сая.төгрөг/ 

 
 
 

Шалгуур үзүүлэлт 

 
 
 

Суурь түвшин 

 
 
 

Зорилтот түвшин 

 

 
 
 

Хугацаа         
/I-IV 

улирал/ 

 
 
 

Хариуцах 
нэгж 

Зорилго 1. Нутаг дэвсгэрийн 2-20%-ийг геологийн судалгааны ажилд хамруулан ашигт малтмалын нөөц, баялгийн хэмжээг өсгөж, уул 
уурхайн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2020 онд 12,467.5 тэрбум төгрөг байсныг 2021 онд 12,468.0 тэрбум төгрөг болгон 
нэмэгдүүлж, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувийг 2021 онд 9.7 хувьд хүргэж, газрын тосны ордын ашиглалт, 
олборлолтын хэмжээг 2021 онд 836.4 мянган тоннд хүргэнэ. 

1. ЗГҮАХ-3.2.1. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ. 
 

1.1. Оюутолгойн төслийг Монгол 
Улсын хууль тогтоомжид 
нийцүүлж, далд уурхайг 
ашиглалтад оруулахад 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгнө. 

1,232,006.2 
/Гадаадын 

хөрөнгө 
оруулалт, олон 

улсын банк, 
санхүүгийн 

байгууллагын 
зээлээр/ 

 

Мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгсөн 

эсэх, 
0-Мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө 
өгөөгүй,  

1-Мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгсөн 

Далд уурхайн 
бүтээн байгуулалт 

26 хувь. 

Далд уурхайн бүтээн 
байгуулалт 54 хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.2. “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн 
өмчит үйлдвэрийн газрын 
өмчлөлтэй холбоотой 
асуудлыг эцэслэн 
шийдвэрлэж, ил уурхай, 
баяжуулах үйлдвэр, засвар 
механикийн заводод 
өргөтгөл, шинэчлэлийг хийж, 
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, 

322,939.3 
/Төрийн өмчит 

үйлдвэрийн 
газрын 

санхүүжилтээр 
22.4%-ийг, 

зээлээр 77.6%-
ийг/ 

Зохион байгуулсан 
эсэх 

0-Зохион 
байгуулаагүй,  

1-зохион 
байгуулсан 

Хүдрийн ил 
уурхайд мөчлөгт 
урсгалт тээврийн 

технологи 
нэвтрүүлэлт 52 

хувьд, баяжуулах 
үйлдвэрийн 

өргөтгөл, 
шинэчлэл 17 

хувьд, засварын 

Хүдрийн ил уурхайд 
мөчлөгт урсгалт 

тээврийн технологи 
нэвтрүүлэлт 100 
хувьд, баяжуулах 

үйлдвэрийн өргөтгөл, 
шинэчлэл 34 хувьд, 

засварын механикийн 
заводын өргөтгөл, 

I-IV 
улирал 

УУБГ 
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өгөөжийг нэмэгдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

механикийн 
заводын өргөтгөл, 

шинэчлэл 15 
хувьд, эмульсийн 
тэсрэх бодисын 

үйлдвэрийн 
хөрөнгө оруулалт 

100 хувьтай. 

шинэчлэл 39 хувьд 
хүргэнэ 

1.2.1. Мөчлөгт урсгалт тээврийн 
технологи нэвтрүүлэх ажилд 
дэмжлэг үзүүлнэ.  

55,483.0 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтаар 

7.7%-ийг, зээлээр 
92.3%-ийг/ 

Хүдрийн ил 
уурхайд мөчлөгт 
урсгалт тээврийн 

технологи 
нэвтрүүлэх  ажилд 
дэмжлэг үзүүлсэн, 

эсэх 
0-дэмжлэг 

үзүүлээгүй, 1-
дэмжлэг үзүүлсэн 

Хүдрийн ил 
уурхайд мөчлөгт 
урсгалт тээврийн 

технологи 
нэвтрүүлэлт 52 

хувьтай. 

Хүдрийн ил уурхайд 
мөчлөгт урсгалт 

тээврийн технологи 
нэвтрүүлэлт 100 

хувьд хүрнэ.  

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.2.2. Эмульсийн тэсрэх бодисын 
үйлдвэрийг ашиглалтад 
оруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

 
- 

Эмульсийн тэсрэх 
бодисын 

үйлдвэрийг 
ашиглалтад 

оруулах ажилд 
дэмжлэг үзүүлсэн 

эсэх 
0-Дэмжлэг 

үзүүлээгүй, 1- 
Дэмжлэг үзүүлсэн 

 
0 
 

1 
I-IV 

улирал 
УУБГ 

1.2.3. Баяжуулах үйлдвэрийн 
өргөтгөл, шинэчлэлийн 
ажилд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгнө. 
 

239,003.5 
/Төрийн өмчит 

үйлдвэрийн 
газрын  

санхүүжилтээр 
16.6%-ийг, 

зээлээр 83.4%-
ийг/ 

Мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгсөн эсэх 

0-Мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө 

өгөөгүй,  
1-Мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгсөн 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

өргөтгөл, 
шинэчлэл 17 

хувьтай 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн өргөтгөл, 
шинэчлэл 34 хувьд 

хүрнэ. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.2.4. 
 

Засварын механикийн 
заводын өргөтгөл, 

28,452.8 
/Төрийн өмчит  

үйлдвэрийн 

Мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгсөн эсэх 

Засварын 
механикийн 

заводын өргөтгөл, 

Засварын механикийн 
заводын өргөтгөл, 

I-IV 
улирал 

УУБГ 
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шинэчлэлд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгнө. 
 

газрын  
санхүүжилтээр 

100%-ийг/ 

0-Мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө 

өгөөгүй 
1-Мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгсөн 

шинэчлэл 15 
хувьтай. 

шинэчлэл 39 хувьд 
хүрнэ. 

1.3. Цагаан суваргын зэс, 
молибденийн ордыг 
ашиглалтад оруулах ажилд 
дэмжлэг үзүүлнэ.  
 

1,166,564.8 
/Өөрийн хөрөнгө, 

гадаадын 
хөнгөлөлттэй 

зээл/ 
 
 

Цагаан суваргын 
зэс, молибденийн 
ордыг ашиглалтад 

оруулах ажилд 
дэмжлэг үзүүлсэн, 

эсэх 
0-Дэмжлэг 
үзүүлээгүй 

1-Дэмжлэг үзүүлсэн 

Бүтээн 
байгуулалтын 

ажил 47 хувьтай. 

Бүтээн байгуулалтын 
ажил 69 хувьтай. 
Уулын баяжуулах 

үйлдвэрийн барилгын 
угсралтын ажлыг 

хийх, тоног 
төхөрөөмжийн 

тээвэрлэх, төслийн 
санхүүжилтийн гэрээ 
хэлэлцээрийг хийнэ. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.4. Багануур, Шивээ-Овоогийн 
нүүрсний уурхайд өргөтгөл 
хийж, олборлолтын хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлж өртөг, 
зардлыг бууруулах ажилд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
 

40,402.1 
/Гадаадын 

хөнгөлөлттэй 
зээл тусламжаар 
(JBIC) 100%-ийг 

 

Олборлолтын 
хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлж өртөг, 
зардлыг бууруулах 

ажилд дэмжлэг 
үзүүлсэн эсэх, 

0-Дэмжлэг 
үзүүлээгүй, 
1- Дэмжлэг 
үзүүлсэн 

"Багануур" ХК-ийн 
үндсэн тоног 

төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 51 

хувь, "Шивээ овоо" 
ХК-ийн ил уурхайн  

үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 36 
хувьд хүргэнэ. 

"Багануур" ХК-ийн ил 
уурхайн үндсэн тоног 

төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 100 хувь, 
"Шивээ овоо" ХК-ийн 
ил уурхайн  үндсэн 

тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 52 
хувьд хүргэнэ. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.4.1. "Багануур" ХК-ын ил уурхайн 
үндсэн тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэлд шаардагдах 
хөрөнгө оруулалтыг 
шийдвэрлэх ажилд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 
 

33,608.0 
/Гадаадын 

хөнгөлөлттэй 
зээл тусламжаар 
(JBIC) 100%-ийг 

 

Ил уурхайн үндсэн 
тоног 

төхөөрөмжийн 
шинэчлэлтийн 
ажилд дэмжлэг 

үзүүлэх 
0-Дэмжлэг 
үзүүлээгүй 

1-Дэмжлэг үзүүлсэн 

Үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 51 

хувь, ил уурхайн 
хүчин чадал 4 

сая.тн. 

"Багануур" ХК-ийн ил 
уурхайн үндсэн тоног 

төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 100 хувьд 

хүрнэ. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.4.2. Шивээ-овоогийн нүүрсний 
уурхайн өргөтгөлийн 
үлдэгдэл хөрөнгө оруулалтыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

 
6,794.1 

/Гадаадын 
хөнгөлөлттэй 

Ил уурхайн үндсэн 
тоног 

төхөөрөмжийн 
шинэчлэлтийн 

 "Шивээ овоо" ХК-
ийн ил уурхайн  

үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн 

 "Шивээ овоо" ХК-ийн 
ил уурхайн  үндсэн 

тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 52 
 хувьд хүргэнэ. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 
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зээл тусламжаар 
(JBIC) 100%-ийг 

 
 

ажилд дэмжлэг 
үзүүлэх 

0-Дэмжлэг 
үзүүлээгүй 

1-Дэмжлэг үзүүлсэн 

шинэчлэлт 36 
 хувьд хүргэнэ. 

1.5. Асгатын мөнгөний ордыг 
эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулахад шаардлагатай 
туршилт, судалгаа хийх, 
ажлыг зохион байгуулна. 
 

1,484.5 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

100%-ийг/ 

Асгатын мөнгөний 
ордыг эдийн 

засгийн эргэлтэд 
оруулахад 

шаардлагатай 
туршилт, судалгаа 
хийх, ажлыг зохион 

байгуулсан эсэх 
0-Зохион 

байгуулаагүй 
1-Зохион 

байгуулсан 

Шаардлагатай 
туршилт, судалгаа 

хийж, хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудлыг 
шийдвэрлэх ажил 

0 хувь. 

Асгатын мөнгөний 
ордыг эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулахад 

шаардлагатай 
туршилт, судалгаа 

хийж, хөрөнгө 
оруулалтын асуудлыг 
шийдвэрлэх ажил 10 

хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.5.1. Асгатын мөнгөний ордын 
туршилт судалгааны хөрөнгө 
оруулалтыг татах ажилд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

714.5 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

100%-ийг/ 

Судалгааны 
хөрөнгө оруулалтыг 

татах ажилд 
дэмжлэг үзүүлсэн 

эсэх 
0-Дэмжлэг 

үзүүлээгүй, 1-
Дэмжлэг үзүүлсэн 

Лабораторын 
туршилт хийлгэх 

ажил 50 хувь.  

Лабораторын туршилт 
хийлгэх ажил 100 

хувь.  

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.5.2. Асгатын мөнгөний ордын 
зөвлөх үйлчилгээний хөрөнгө  
оруулалтыг татах ажилд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

770.0 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

100%-ийг/ 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 

хөрөнгө  
оруулалтыг татах 
ажилд дэмжлэг  
үзүүлсэн эсэх 

0-Дэмжлэг 
үзүүлээгүй, 1-

Дэмжлэг үзүүлсэн 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 

хөрөнгө оруулалт 
55 хувь. 

Зөвлөх үйлчилгээний 
хөрөнгө оруулалт 61 

хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.6. Тавантолгойн нүүрсний 
бүлэг ордын дэд бүтцийг 
бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, 
технологийн парк байгуулах 
ажлын хүрээнд нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрийг 

426,507.5 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

42%-ийг, 
бүтээгдэхүүн 

Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрийг 
ашиглалтад 

оруулах ажлыг 
зохион байгуулсан 

эсэх 

Тавантолгойн 
нүүрсний бүлэг 

ордын дэд бүтцийг 
бүрдүүлж, 

үйлдвэрлэл, 
технологийн парк 

Тавантолгойн 
нүүрсний бүлэг ордын 

дэд бүтцийг 
бүрдүүлж, 

үйлдвэрлэл, 
технологийн парк 

I-IV 
улирал 

УУБГ, 
ХҮБГ 
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ашиглалтад оруулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

урьдчилан 
борлуулах 

гэрээгээр 58%-
ийг/ 

 

0-Зохион 
байгуулаагүй, 1-

Зохион байгуулсан 

байгуулах ажлын 
хүрээнд нүүрс 

баяжуулах 
үйлдвэрийг 
ашиглалтад 

оруулах ажил 0 
хувь. 

байгуулах ажлын 
хүрээнд нүүрс 

баяжуулах 
үйлдвэрийг 

ашиглалтад оруулах 
ажил 32 хувь. 

1.6.1 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 
хөрөнгө оруулалтыг 
шийдвэрлэх ажилд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

61,742.6 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

30%-ийг, 
бүтээгдэхүүн 
урьдчилан 
борлуулах 

гэрээгээр 70%-
ийг/ 

Техник, тоног 
төхөөрөмжийн 

хөрөнгө оруулалтыг 
шийдвэрлэх ажилд 
дэмжлэг үзүүлсэн 

эсэх 
0-Дэмжлэг 

үзүүлээгүй, 1-
Дэмжлэг үзүүлсэн 

Нүүрс, хөрс 
тээврийн техник, 
тоног төхөөрөмж 

нэвтрүүлэлт 0 
хувь. 

Нүүрс, хөрс тээврийн 
техник, тоног 

төхөөрөмжийн 
нэвтрүүлэлт 5 хувь.  

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.6.2. 

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг 
ашиглалтад оруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

263,472.9 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтаар 

30%-ийг, 
бүтээгдэхүүн 
урьдчилан 
борлуулах 

гэрээгээр 70%-
ийг/ 

Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрийг 
ашиглалтад 

оруулахад дэмжлэг 
үзүүлсэн эсэх, 

0-Дэмжлэг 
үзүүлээгүй, 1-

Дэмжлэг үзүүлсэн 

 Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрийн 1-р 

модулын /10 
сая.тн/ бүтээн 
байгуулалтын 
ажил 0 хувь. 

Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрийн 1-р 
модулын бүтээн 

байгуулалтын ажил 
34 хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

1.6.3. 

Ачилтын нэгдсэн төв 
байгуулах  ажилд дэмжлэг 
үзүүлж, Тавантолгойн ордын 
гадаргын төлөвлөлтийн 
зургийг батлуулна.  

28,452.8 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

30%-ийг, 
бүтээгдэхүүн 
урьдчилан 
борлуулах 

гэрээгээр 70%-
ийг/ 

Тавантолгойн 
ордын гадаргын 
төлөвлөлтийн 

зургийг батлуулсан 
эсэх 

0-Батлуулаагүй, 
1-Батлуулсан 

Ачилтын нэгдсэн 
төв байгуулах 
ажил 0 хувь. 

Ачилтын нэгдсэн төв 
байгуулах ажил 40 

хувьд хүрэх. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 
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1.6.4. 

Усан хангамж шийдвэрлэх 
ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.  

72,839.2 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

100%-ийг/ 

Усан хангамж 
шийдвэрлэх ажилд 
дэмжлэг үзүүлсэн 

эсэх 
0-Дэмжлэг 

үзүүлээгүй, 1-
Дэмжлэг үзүүлсэн 

Усан хангамжийн 
ажил 0 хувь. 

Усан хангамжийн 
ажил 20 хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

2. ЗГҮАХ-3.2.2.Томоохон ордуудыг ашиглалтад оруулж, экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 
 

2.1. 

Салхитын мөнгөний ордыг 
төслийн хүчин чадалд хүргэж 
ашиглах ажлыг зохион 
байгуулна. 

46,200.0 
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр 

100%-ийг/ 

Салхитын мөнгөний 
ордыг төслийн 
хүчин чадалд 
хүргэх ажлыг 

зохион байгуулсан 
эсэх 

0-Зохион 
байгуулаагүй 

1-Зохион 
байгуулсан 

Салхитын 
мөнгөний ордыг 
төслийн хүчин 
чадал 50 хувь. 

Салхитын мөнгөний 
ордын баяжуулах 

үйлдвэрийн 
өргөтгөлийн ажил 20 

хувь, нэмэлт 
хайгуулын ажил 100 

хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

2.2. 

Зүүн цагаан дэлийн жоншны 
далд уурхайг ашиглалтад 
оруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

2021 онд хөрөнгө 
төсөвлөөгүй. 

Зүүн цагаан дэлийн 
жоншны далд 

уурхайг 
ашиглалтад 

оруулахад дэмжлэг 
үзүүлсэн эсэх 

0-Дэмжлэг 
үзүүлээгүй, 

1-Дэмжлэг үзүүлсэн 

Зүүн цагаан 
дэлийн жоншны 

далд уурхайг 
ашиглалтад 

оруулах ажил 0 
хувь. 

Зүүн цагаан дэлийн 
жоншны далд уурхайг 
ашиглалтад оруулах 

бэлтгэл ажил 10 хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

3. ЗГҮАХ-3.2.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх геологи, судалгааны ажлыг эрчимжүүлж, эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлнэ. 
 

3.1. 1:50000-ны масштабын 
геологийн зураглал, ерөнхий 
эрлийн ажлын хэмжээг 
нэмэгдүүлж, нутаг 
дэвсгэрийн 47 хувийг 
хамруулна. 

Улсын төсөв 
11,602.4 

Монгол орны нутаг 
дэвсгэрийн 43 

хувийг 1:50000-ны 
масштабын 

геологийн зураглал, 
ерөнхий эрлийн 

ажилд хамруулсан 
байна. 

41.06% Нутаг дэвсгэрийн 
43%-ийг хамруулах, 
ашигт малтмалын 

хэтийн төлөвтэй 15 
талбай ялгана. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

3.2. 1:25000-ны масштабын 
нарийвчилсан геологийн 

- 1:25000-ны 
масштабын 

нарийвчилсан 

0% 1:25000-ны 
масштабын 

I-IV 
улирал 

ГБГ 
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зураглалын ажлыг эхлэх, 
нутаг дэвсгэрийн 0.15 хувийг 
хамруулна. 

геологийн 
зураглалын ажлыг 
гүйцэтгэх заавар, 

түүнд тавих 
шаардлагыг 

боловсруулсан 
байна. 

0-боловсруулаагүй 
1-боловсруулсан 

нарийвчилсан 
геологийн зураглал 
гүйцэтгэх заавар, 

түүнд тавигдах 
шаардлагын төслийг 

боловсруулна. 

3.3. Улсын геологийн 1:200000-
ны масштабын иж бүрдэл 
зургийг нэгтгэж дуусах, нутаг 
дэвсгэрийн 100 хувь 
хамруулна. 

Улсын төсөв 
1,729.9 

Монгол орны нутаг 
дэвсгэрийг Улсын 

геологийн 
1:200000-ны 

масштабын иж 
бүрдэл зургийг 

нэгтгэх ажилд 40 
хувь хамруулсан 

байна. 

20% L, M /N/ хавтгай буюу 
нутаг дэвсгэрийн 

40%-ийг хамруулна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

3.4. Агаарын геофизикийн 
1:200000-ны масштабын 
соронзон судалгааны ажлыг 
хэрэгжүүлэх, нутаг 
дэвсгэрийн 70 хувийг 
хамруулна. 

Улсын төсөв 
2,153.7 

Монгол орны нутаг 
дэвсгэрийн 65 
хувийг агаарын 

геофизикийн 
1:200000-ны 
масштабын 

соронзон 
судалгааны ажлын 
нислэгт хамруулсан 

байна. 

63.4% Ховд-2020 төслийг 
үргэлжлүүлэх, нутаг 
дэвсгэрийн 65%-ийг 
судалгааны ажилд 

хамруулна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

3.5. Геохимийн 1:1000000-ын 
масштабын зураг зохиох 
ажлыг хэрэгжүүлэх, нутаг 
дэвсгэрийг 100 хувь 
хамруулна. 

Улсын төсөв 
1,185.6 

Монгол орны нутаг 
дэвсгэрийн 80 

хувийг 1:1000000-
ын масштабын 

геохимийн зураг 
зохиох ажилд 

хамруулсан байна. 

65% Геохими-2019 төслийг 
үргэлжлүүлэх, нутаг 
дэвсгэрийн 80%-ийг  
судалгааны ажилд 

хамруулна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

3.6. Бүс нутаг болон хотуудын 
геоэкологи, гидрогеологи, 
геотермийн судалгааны 
ажил хийнэ. 

Улсын төсөв 
913.9 

Төслийг эхлүүлсэн 
эсэх: 

0-Эхлүүлээгүй 
1-Эхлүүлсэн 

2 төсөл Эрдэнэт, Дархан 
хотын суурьшлын 
бүсэд судалгааны 
ажлыг хийх, Ховд 

хотод шинээр 

I-IV 
улирал 

ГБГ 
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судалгааны ажлыг 
эхлэнэ. 

3.7 Геологийн өв, тулгуур зүсэлт, 
онцлог тогтоц, тектоник, 
минерагенийн болон 
геохими, геофизик, энергийн 
түүхий эдийн хэтийн 
төлөвийн сэдэвчилсэн 
судалгааны ажил хийнэ. 

Улсын төсөв 
1,300.0 

Төслийг эхлүүлсэн 
эсэх: 

0-Эхлүүлээгүй 
1-Эхлүүлсэн 

1 төсөл Мезо-Кайнозойн-2021, 
гүний хагарал-1, гео 

орчин-2021 
сэдэвчилсэн 

судалгааны ажлыг 
эхлүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

3.8 Гадаад хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх, ОХУ, БНХАУ, 
БНСУ, БНКазУ зэрэг гадаад 
орнуудтай хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 
геологийн судалгааны ажил 
хийнэ. 
 

Улсын төсөв 
150.0 

Төслийг эхлүүлсэн 
эсэх: 

0-Эхлүүлээгүй 
1-Эхлүүлсэн 

1 төсөл ОХУ, БНХАУ, БНСУ, 
БНКазУ-тай 

хамтарсан геологийн 
судалгааны ажлын 5-

р үе шатны ажлыг 
эхлүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

4 ЗГҮАХ-3.2.4. Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн санг хөгжүүлж, цахим системийг нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай 
үзүүлнэ. 

4.1. Үндэсний геомэдээллийн 
нэгдсэн сан төслийг 
магматизм, стратиграф 
болон бусад геологийн 
мэдээллээр бүрдүүлэх, 
баяжуулах, мэдээлэл түгээх 
үйлчилгээг хялбаршуулна. 

Улсын төсөв 
350.0 

Ажлын явц: 
Хамгаалсан-100% 
Хамгаалаагүй-0% 

10% Үндэсний 
геомэдээллийн 

нэгдсэн сан 
хөтөлбөрийн 
төрөлжсөн 

мэдээллийн санг 
магматизм, 

стратиграфийн 
мэдээллээр 
баяжуулах 

Геомэдээлэл-2019 
төслийн үр дүнг 

хүлээн авна.  

I-IV 
улирал 

ГБГ 

4.2. Геологийн чулуун дээжийн 
сан болон цахим архивыг 
бүрдүүлэх, баяжуулах, 
мэдээлэл түгээх үйлчилгээг 
хялбаршуулна. 

Улсын төсөв 
450.0 

Төслийн 
хэрэгжилтийн явц: 
Эхлүүлээгүй-0% 
Эхлүүлсэн-30% 

5% Геологийн чулуун 
дээжийн сан болон 

цахим архив 
бүрдүүлэх төслийг 

эхлүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 
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5 ЗГҮАХ-3.2.5. Өндөр технологийн түүхий эд болох газрын ховор элемент, үнэт, өнгөт, хар, холимог металл, металл бус ашигт 
малтмал болон газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар эрдэс баялгийн нөөцийг 
арвижуулна. 

5.1. Газрын ховор элемент болон 
өндөр технологийн түүхий 
эдийн суурь судалгааны 
ажил хийх, хэтийн төлөвийн 
үнэлгээ өгнө. 

Улсын төсөв 
544.9 

Төслийн хэрэгжилт 
0-Эхлүүлээгүй 
1-Эхлүүлсэн 

1 ГАСАМ төслийн үр 
дүнгийн тайланг 

хүлээн авах, өндөр 
технологийн түүхий 
эдийн ӨТТЭ-1-2021 
судалгааг эхлүүлсэн 

байна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

5.2. Үнэт, өнгөт, хар, ховор, 
холимог металл болон 
металл бус ашигт 
малтмалын нарийвчилсан, 
эрэл, үнэлгээний ажил хийх, 
хэтийн төлөвийн үнэлгээ 
өгнө. 

Улсын төсөв 
7,049.6 

Төслийн хэрэгжилт 
0-Эхлүүлээгүй 
1-Эхлүүлсэн 

1 Үнэт, ховор, холимог 
металлын чиглэлээр 

эрэл, үнэлгээний 
ажлыг үргэлжүүлэх, 

хэтийн төлөвийн 
үнэлгээ өгөх ажлыг 
эхлүүлсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

5.3. Ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл олголтыг 
нэмэгдүүлж, хайгуулын 
ажлыг эрчимжүүлэн 
геологийн нөөцийг өсгөнө. 

Хувийн хөрөнгө 
оруулалт 
73,700.0 

Сонгон 
шалгаруулалтаар 

олгох тусгай 
зөвшөөрлийн тоо 
нэмэгдсэн байна. 

27 Ашигт малтмалын 
хайгуулын 50-70 

тусгай  зөвшөөрөл 
шинээр олгосон 

байна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

6 ЗГҮАХ-3.2.16. Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлж, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, лиценз олголтыг олон нийтэд 
нээлттэй болгож, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно. 

6.1. Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл олголтыг 
цэгцэлж, олон нийтэд 
нээлттэй ил тод болгох 
хүрээнд Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулна. 

- 

Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн 
шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 
боловсруулсан эсэх 
0-Боловсруулаагүй 
1-Боловсруулсан 

Ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөл 
олголтыг цэгцэлж, 

олон нийтэд 
нээлттэй болгох 

ажил 0 хувь. 

Ашигт малтмалын 
тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төсөл 
боловсруулах ажил 

100 хувь. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

6.2. Уул уурхайн салбарын 
судалгаа шинжилгээний 
байгууллагыг нэгдсэн зохион 
байгуулалтад оруулах 
хүрээнд  Ашигт малтмалын 

2,500.0 
/Улсын төсөвөөр 

100%/ 

Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн 
шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 
боловсруулсан эсэх 
0-Боловсруулаагүй 

 Аж ахуйн тооцоот 
газрыг бий болгох 

ажил 0 хувь. 

Уул уурхайн 
салбарын судалгаа 

шинжилгээний 
байгууллага 

байгуулах асуудлыг   

I-IV 
улирал 

УУБГ 
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тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулна. 

1-Боловсруулсан шийдвэрлүүлнэ. 50 
хувь. 

6.3. 

Орон нутагт эрдэс баялгийн 
асуудал хариуцсан нэгж 
байгуулах ажлыг зохион 
байгуулах хүрээнд Засгийн 
газрын тогтоолын төслийг 
боловсруулна. 

818.6 
/Улсын төсөвөөр 

100%/ 

Орон нутагт эрдэс 
баялгийн асуудал 

хариуцсан нэгж 
байгуулах Засгийн 
газрын тогтоолын 

төслийг 
боловсруулна. 

0-Боловсруулаагүй 
1-Боловсруулсан 

Орон нутагт эрдэс 
баялгийн асуудал 

хариуцсан нэгж 
байгуулах ажил 0 

хувь. 

Орон нутагт эрдэс 
баялгийн асуудал 
хариуцсан нэгж 

байгуулах асуудлыг 
Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, 

шийдвэрлүүлнэ. 50 
хувь. 

I-IV 
улирал 

УУБГ 

6.4. 
Шинэ бүтээн байгуулалтын 
ажилд зайлшгүй 
шаардлагатай хүний нөөцийг 
бэлтгэх, мэргэшүүлэх ажлыг 
хамтын ажиллагааны 
хүрээнд холбогдох яам, 
байгууллагатай зохион 
байгуулна. 

170.0 
/Улсын төсөвөөр 

100%/ 

Шаардлагатай 
судалгааг гаргаж, 

холбогдох 
байгууллагуудад 
хүргүүлсэн эсэх. 

0-Холбогдох 
байгууллагуудад 

хүргүүлээгүй 
1- Холбогдох 

байгууллагуудад 
хүргүүлсэн 

 Холбогдох яам, 
байгууллагатай 
хамтарч зохион 

байгуулах ажил 0 
хувь. 

Шинэ бүтээн 
байгуулалтын ажилд 

зайлшгүй 
шаардлагатай хүний 

нөөцийн судалгаа 
гаргана.                                                              

Мэргэжилтэй ажилчин                                         
инженер техникийн 

ажилтан бэлтгэх 
санал боловсруулна. 

I-IV 
улирал 

Бүх 
нэгжүүд 

7 ЗГҮАХ-3.2.1. Хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг ахиулан, нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 

7.1. 

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар 
төмөрлөгийн цогцолборыг 
дэд бүтцийн хамт байгуулна. 

52,000.0 
Хувийн хэвшил 

/Гадаад, 
дотоодын 
хөрөнгө 

оруулалт, зээл/ 
 

Ажлын явц, хувиар 

0% 

Төслийн удирдлага, 
инженеринг, тоног 

төхөөрөмжийн 
худалдан авалт. 

8.9%  

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 

7.2. 

Орхон аймагт   Эрдэнэтийн 
төмөрлөгийн үйлдвэрийг 
ашиглалтад оруулна. 

30,772.4 
Хувийн хэвшил 

/Гадаад, 
дотоодын 
хөрөнгө 

оруулалт, зээл/ 

Ажлын явц, хувиар 

75.8% 

Барилга, дэд бүтцийн 
ажлыг дуусгаж тоног 

төхөөрөмжийн 
худалдан авалт, 

угсралт, 
суурилуулалтын 

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 
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 ажлыг гүйцэтгэнэ. 
100% 

7.3. 

Дорноговь аймагт   хар 
төмөрлөгийн цогцолбор 
үйлдвэр байгуулна. 

11,350.0 
Хувийн хэвшил 

/Гадаад, 
дотоодын 
хөрөнгө 

оруулалт/ 

Ажлын явц, хувиар 

16.4% 

Өртөөнөөс 
үйлдвэрийн талбай 

хүрэх авто зам, дотор 
авто зам барих,  
домен зуухны 

угсралтын ажлыг 
гүйцэтгэнэ. 

56%                               

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 

7.4. 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ыг 
түшиглэн “Уул уурхай-
металлурги-химийн 
үйлдвэрийн цогцолбор” 
үйлдвэрлэл, технологийн 
парк байгуулна. 

40,099.1 
"Эрдэнэт 

үйлдвэр" ТӨҮГ-
ын өөрийн 

хөрөнгө 

Ажлын явц, хувиар 

Төслийн ТЭЗҮ, 
БОННҮ 

боловсруулах.  
5% 

Зураг төсөл 
боловсруулах, ҮТП-

ийн авто зам, дулаан, 
ус хангамж, цахилгаан 
хангамж, төмөр зам, 
ариутгах татуургын 

сүлжээг барих ажлыг 
эхлүүлнэ. 

30% 

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 

7.5. 

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 
ҮТП байгуулах ажлын 
хүрээнд Зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэрийг 
барина. 

123,446.0 
"Эрдэнэт 

үйлдвэр" ТӨҮГ 
өөрийн хөрөнгө-

30%, 
Гадаад, 

дотоодын 
хөрөнгө 

оруулалт, зээл -
70% 

Ажлын явц, хувиар 

0% 

ТЭЗҮ-ийн тодотгол 
хийх, дэд бүтцийн 

бүтээн байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлнэ.  

7.5% 

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 

7.6. 

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 
ҮТП байгуулах ажлын 
хүрээнд Исэлдсэн хүдрийг 
нуруулдан уусгах үйлдвэр 
байгуулна 

83,685.5 
"Эрдэнэт 

үйлдвэр" ТӨҮГ 
өөрийн хөрөнгө-

34%, 
Гадаад, 

дотоодын 
хөрөнгө 

Ажлын явц, хувиар 

0% 

Үйлдвэр, дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалтын 

ажлыг эхлүүлэх, 
тусгай зөвшөөрөл 

авах. 
50%  

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 
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оруулалт, зээл -
66% 

7.7. 

Үнэт металл цэвэршүүлэх 
үйлдвэрийг барьж байгуулна. 

Гадаад, 
дотоодын 

хөрөнгө оруулалт 

Төслийн хөрөнгө 
оруулалтыг 

шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулсан эсэх: 

0-Зохион 
байгуулаагүй 

1-Зохион 
байгуулсан 

ТЭЗҮ, БОННҮ,  
инженер 

геодезийн зураг  
хийгдсэн. 1%   

Төслийн хөрөнгө 
оруулалтыг 

шийдвэрлэнэ. 

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 

7.8. 

Оюутолгойн ордыг түшиглэн 
зэсийн баяжмалыг 
боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 

2,134.0 
Гадаад, 

дотоодын 
хөрөнгө оруулалт 

Ажлын явц, хувиар 

Урьдчилсан ТЭЗҮ, 
Байгаль орчны 

ерөнхий үнэлгээ 
хийгдсэн. Газрыг 
тусгай хэрэгцээнд 

авсан.  
0.2% 

Хөрөнгө оруулагчийг 
сонгон шалгаруулж, 
хөрөнгө оруулалтын 

гэрээ байгуулах. 
Төмөр зам, эрчим хүч, 

ус хангамж, гадаад 
бүтцийн ТЭЗҮ, 

техникийн нөхцлийн 
бэлтгэл ажлыг 

хангана.  
0.5% 

I-IV 
улирал 

ХҮБГ 

8 ЗГҮАХ-3.2.1.8. Дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулна. 
 

8.1. Газрын тос, уламжлалт бус 
газрын тосны эрэл, хайгуул, 
ашиглалтыг эрчимжүүлж 
нөөцийг өсгөнө. 152,858.875 

төгрөг 
(53,937,500 
ам.доллар)  

/хувийн хэвшил/ 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

хэмжээ, шнээр 
байгуулсан БХГ-

ний тоо, нэмэгдсэн 
нөөц, олборлолтын 

хэмжээ 

43,927.0 төгрөг (15, 
500,000 
ам.доллар), 26 
БХГ, 

Баталгаат нөөц 
332 сая.тонн,  
ашиглалтын 

баталгаат нөөц 42 
сая.тонн,   

олборлолт 520.0 
мянган тонн 

Шинээр 2 талбайд 
БХГ байгуулж, 

хайгуулын ажлын 
хөрөнгө оруулалт 
152,858.875 төгрөг 

(53,937,500 
ам.доллар), ГТ-ны 
олборлолт 836.4 

мян.тн болсон байна. 

 
I-IV 

улирал 

 
 

ГТБГ 

8.1.1 Газрын тос, уламжлалт бус 
газрын тосны эрэл,  хайгуул 
судалгааны ажил, хөрөнгө 

152,858.875 
төгрөг 

(53,937,500 

Хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ 

43,927.0 төгрөг 
(15, 500,000 
ам.доллар) 

152,858.875 төгрөг 
(53,937,500 
ам.доллар) 

 
I-IV 

улирал 

 
ГТБГ 
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оруулалтыг нэмэгдүүлж, 
хэтийн төлөв тодорхойлно. 

ам.доллар) 
/хувийн хэвшил/ 

8.1.2 Газрын тосны хайгуулын 
талбайнуудад шинээр 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 
байгуулж, хайгуулын ажлын 
хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

БХГ-ний дагуу 
тухайн жилд 

оруулах хөрөнгө 
оруулалтаар 

тодорхойлогдоно. 
/хувийн хэвшил/ 

Шинээр байгуулсан 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээний 
тоо. Хайгуулын 23 БХГ  

Шинээр 2 талбайд 
БХГ байгуулсан 

байна. 

 
I-IV 

улирал 

 
ГТБГ 

8.1.3 Газрын тосны хайгуулын 
талбайд шинээр газрын 
тосны орд нээж, нөөц тогтоох 
ажлыг зохион байгуулна. 

- 
Хувийн хэвшил 

Нэмэгдсэн нөөц Газрын тосны 
баталгаат нөөц 
332 сая.тонн, 
ашиглалтын 

баталгаат нөөц 42 
сая. тонн 

Хайгуулын 1 талбайд 
нөөц тогтооно.  

 
I-IV 

улирал 

 
ГТБГ 

8.1.4 Газрын тосны ордын 
ашиглалт, олборлолтыг урт 
хугацаанд тогтвортой 
хадгалж, боломжит 
хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж, 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Ашиглалт, 
олборлолтын 

ажилд зарцуулах 
хөрөнгө  

оруулалтаар 
тодорхойлогдоно. 
/хувийн хэвшил/ 

Газрын тосны 
олборлолтын 

тогтвортой байдал 

Газрын тосны 
олборлолт 400.0 

мянган тонн 

 ГТ-ны олборлолт 
836.4 мян.тн 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

8.2. Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрийг түүхий эдээр 
хангах, дамжуулах хоолой 
барих санхүүгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлэж, 
бүтээн байгуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэнэ. 

 
 

176,700.0 
Хувийн хэвшил 

Дамжуулах хоолой 
барих олон улсын 
нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт, 

газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах 
тухай шийдвэр,  

ТЭЗҮ 

 
 
 

0 % 

Дамжуулах хоолой 
барих олон улсын 
нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтыг 
явуулж, трассын 

дагуух газрыг улсын 
тусгай хэрэгцээнд 
авах ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулах 

гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулж, ТЭЗҮ-ийг 
хүлээн авсан байна. 

10% 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 



УУХҮЯ-ны 2021 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

Хуудас | 14 
 

8.2.1 Дамжуулах хоолой барих 
төслийн  санхүүжилтийг эх  
үүсвэрийг шийдвэрлэж,   
трассын дагуух газрыг улсын 
тусгай хэрэгцээнд авах 
ажлыг зохион байгуулна. 

- 

Дамжуулах хоолой 
барих олон улсын 
нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт,  

газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах 
тухай шийдвэр 

0 % 

Дамжуулах хоолой 
барих олон улсын 
нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтыг 
явуулж, трассын 

дагуух газрыг улсын 
тусгай хэрэгцээнд 
авах ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

100% 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

8.2.2 Дамжуулах хоолой барих 
төслийн ТЭЗҮ, инженер 
техникийн зураг төслийг 
боловсруулах, батлах, 
барилга угсралт, бүтээн 
байгуулалтын ажлыг зохион 
байгуулна. 

176,700.0 
Хувийн хэвшил 

 
Батлагдсан ТЭЗҮ 

0 % 

ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулах 

гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулж, ТЭЗҮ-ийг 
хүлээн авсан байна. 

50% 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

8.3 Дорноговь аймгийн 
Алтанширээ сумын нутагт 
дотоодын түүхий эдэд 
тулгуурласан газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийг 
барьж байгуулна. 

652,796.9 
/БНЭУ-ын ЗГ-ын 

хөнгөлөлттэй зээл/   

 

Үйлдвэрийн 
барилга угсралт, 

бүтээн 
байгуулалтын 

ажлын гүйцэтгэл, 
хөрөнгө оруулалт 

387.04 тэрбум, 
10%   

Үйлдвэрийн 
технологийн бус 

барилга, 
байгууламжийн 

бүтээн байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлсэн 

байна. Мөн Лицензит 
байгууламжийн 

гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан байна. 

25% 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

8.3.1 Үйлдвэрийн барилга угсралт, 
бүтээн байгуулалтын ажлыг 
төлөвлөгөөний дагуу 
гүйцэтгэх ажлыг зохион 
байгуулж, дэмжлэг үзүүлнэ. 

652,796.9 
/БНЭУ-ын ЗГ-ын 

хөнгөлөлттэй зээл/ 

Үйлдвэрийн 
барилга угсралт, 

бүтээн 
байгуулалтын 

ажлын гүйцэтгэл, 
хөрөнгө оруулалт 

Хөрөнгө оруулалт, 
387.04 тэрбум,  

10% 

Үйлдвэрийн 
технологийн бус 

барилга, 
байгууламжийн 

бүтээн байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлсэн 

байна. Мөн Лицензит 
байгууламжийн 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 
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шалгаруулсан байна. 
25%  

8.4. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний хангамжийн 
тогтвортой байдлыг хангах 
ажлыг зохион байгуулна. 

2,834,500.0 
Хувийн хэвшил 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 

хангамжийн 
тогтвортой байдал 

2.0 сая тонн 

Шатахууны хангамж 
тогтвортой байна. 

хэрэглээ 2.1 сая тонн 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

8.5. Экологийн өндөр ангилал 
бүхий Евро-5 стандартын 
шатахууны хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 
Хувийн хэвшил 

Евро-5 стандартын 
шатахууны 
хэрэглээ 13% 

Евро-5 стандартын 
шатахууны хэрэглээ 

15 хувьд хүрсэн 
байна.  

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

8.6 Баруун бүсийн шатахууны 
хэрэглээний тодорхой хувийг 
хангах зорилгоор Ховд 
аймагт бага оврын газрын 
тосны бүтээгдэхүүний 
үйлдвэр байгуулна. 

ТЭЗҮ-ээр 
тодорхойлогдоно. 

Хувийн хэвшил 

Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын 

нарийвчилсан 
үнэлгээ 0% 

БОНБНҮ-г 
боловсруулж, 

батлуулсан байна. 
10% 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

8.7 Газрын тосны төрийн өмчит 
болон төрийн өмчийн 
оролцоотой компани 
байгуулах эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, Газрын тосны 
судалгаа, шинжилгээ, 
хайгуул, ашиглалт, 
боловсруулалт, хангамжийн 
цогц үйл ажиллагаа явуулах 
төрийн өмчит Үндэсний 
компани байгуулна. 

- 

Эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх 
чиглэлээр 

холбогдох хууль 
тогтоомжид нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах 

санал 

"Монгол газрын 
тос боловсруулах 
үйлдвэр" ТӨХХК, 
"Эрчис ойл" ХХК, 
"Эрдэнэс Метан" 

ХХК, "Шингэн түлш 
шилжүүлэн ачих 

байгууламж" ТӨҮГ  

Газрын тосны төрийн 
өмчит болон төрийн 
өмчийн оролцоотой 
компани байгуулах 

эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх чиглэлээр 

холбогдох хууль 
тогтоомжид өөрчлөлт 

оруулах санал 
боловсруулж, УИХ-д 

хүргүүлэх 10%.   

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

Зорилго 2.  Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, газрын тосны салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож  яамны үйл ажиллагааны 
үнэлгээний түвшинг 2018 онд 75 хувь байгааг 2021 онд 81 хувьд хүргэнэ. 

1 Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, газрын тосны салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож сайжруулна. 
 

1.1 Геологийн салбарт 
баримтлах хууль, эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох 
ажлын хүрээнд зарим 

- Үзэл баримтлалыг 
боловсруулсан эсэх 
0-боловсруулаагүй 
1-боловсруулсан 

0 Хуулийн төслийн үзэл 
баримтлалын төслийг 

Засгийн газарт 
хүргүүлсэн байна 

I-IV 
улирал 

ГБГ, 
ТЗУГ, 

ХХ 
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хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах, шинэчлэх хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалыг 
боловсруулан Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлнэ. 

1.2. Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулга талаар нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулахтай 
холбоотой судалгаа хийх, 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөл 
болон холбогдох бусад 
хуулийн төслийг 
боловсруулна. 

- 

Боловсруулсан 
эсэх 

0-боловсруулаагүй 
1-боловсруулсан 

0 1 

IV 
улирал 

УУБГ,  
ГБГ, 

ТЗУГ, ХХ 

1.3 Эрдэс баялгийн салбарын ил 
тод байдлын тухай хуулийн 
төслийг боловсруулна. 

- 

Боловсруулсан 
эсэх 

0-боловсруулаагүй 
1-боловсруулсан 

0 1 

IV 
улирал 

УУБГ,  
ТЗУГ, ХХ 

1.4 Үйлдвэрлэл, технологийн 
паркийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг УИХ-ын 
чуулганаар хэлэлцүүлж, 
батлуулна. 

- 

Гүйцэтгэл хувь 

70% 100% 
IV 

улирал 
ХҮБГ,  

ТЗУГ, ХХ 

1.5 Хүнд үйлдвэрийг дэмжих 
тухай хуулийн төсөл 
боловсруулна. 

50.0 сая 

Гүйцэтгэл хувь 

20% 100% 
IV 

улирал 
ХҮБГ,  

ТЗУГ, ХХ 

1.6 Газрын тосны тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төслийг 
боловсруулна. 

- 

Боловсруулсан 
эсэх 

0-боловсруулаагүй 
1-боловсруулсан 

2014 оны Газрын 
тосны тухай хууль 

1 IV 
улирал 

ГТБГ,  
ТЗУГ, ХХ 

1.7 Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

- 

Боловсруулсан 
эсэх 

0-боловсруулаагүй 
1-боловсруулсан 

2005 оны  Газрын 
тосны 

бүтээгдэхүүний 
тухай хууль 

1 IV 
улирал 

ГТБГ,  
ТЗУГ, ХХ 
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тухай хуулийн төслийг 
боловсруулна. 

1.8 Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрийг дэмжих тухай 
хуулийн төсөл боловсруулж, 
батлуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 

Батлуулсан эсэх 
0-батлуулаагүй 
1-батлуулсан 

80% 1 I-IV 
улирал 

ГТБГ 

1.9 Геологи, уул уурхай, хүнд 
үйлдвэр, газрын тосны 
салбарын дүрэм, журам, 
заавар, норм норматив, 
стандарт, аргачлал, маягтыг 
боловсруулах, нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулж батлуулна. 

- Боловсруулж, 
нэмэлт өөрчлөлт, 
оруулсан дүрэм, 
журам, заавар, 
норм норматив, 
стандартын тоо 

0 10 I-IV 
улирал 

ГБГ, 
УУБГ, 
ХҮБГ, 
ГТБГ 

Зорилго 3.   Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, газрын тосны салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, дүн шинжилгээ хийх, 
тайлагнах,  тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах эсэх асуудлыг хүнд сурталгүй, ил тод, хөнгөн шуурхай шийдвэрлэж, яамны үйл ажиллагааны 
үнэлгээний түвшинг 2018 онд 75 хувь байгааг 2021 онд 81 хувьд хүргэнэ. 

1 Ковид-19 цар тахлын эсрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 
 

1.1 Цар тахлын үед салбарын 
үйлдвэрүүдийн хэвийн үйл 
ажиллагааг  тасралтгүй 
хангах зорилгоор  халдвар 
хамгааллын дэглэмийг хатуу 
чанд мөрдөж ажиллах 
талаар зөвлөмж хүргүүлнэ. 

- Зөвлөмж 
хүргүүлсэн эсэх 

0-хүргүүлээгүй 
1-хүргүүлсэн 

0 1 I улирал ХҮБГ 

1.2 

Валютын нөөцийг 
нэмэгдүүлж, төгрөгийн 
ханшийг тогтворжуулах 
хүрээнд алтны үйлдвэрлэлд 
шаардлагатай 
санхүүжилтийг шийдвэрлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

- 

УУХҮ-сайд, Монгол 
Банкны 

Ерөнхийлөгчийн 
2020 оны А/102, A-
177 тоот хамтарсан 

тушаалаар 
батлагдсан журмын 

хэрэгжилтийг 
хангасан эсэх 
0-Хангаагүй, 
1-Хангасан 

110.0 тэрбум 
төгрөг 

150.0 тэрбум төгрөг 
IV 

улирал 
УУБГ 
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1.3 

Нүүрсний экспортыг 
эрчимжүүлэх хүрээнд 
Монгол Улс, БНХАУ-ын 
“Ногоон гарц журам”-ын 
хэрэгжилтийг хангах хүрээнд  
ажлыг зохион байгуулна. 
 

- 

Нүүрс тээврийн 
жолооч нарыг 

БНХАУ-ын талын 
тусгаарлалтын 

бүсэд байршуулж, 
хонуулах ажлыг 

зохион байгуулсан 
эсэх 

0-Зохион 
байгуулаагүй 

1-Зохион 
байгуулсан 

0 1 
IV 

улирал 
УУБГ 

1.4 

Нүүрсний экспортыг 
нэмэгдүүлэх хүрээнд хилийн 
Шивээхүрэн боомтод 
чингэлэгт тээврийг 
нэвтрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

 

Шивээхүрэн 
боомтод чингэлэгт 

тээврийг 
нэвтрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулсэн 

эсэх 
0-Зохион 

байгуулаагүй 
1-Зохион 

байгуулсан 

0 1 
IV 

улирал 
УУБГ 

1.5 Уурхайн ажилчдын ээлж 
солилцох түр журмыг 
боловсруулж Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам, Эрүүл 
мэндийн яамдуудтай 
хамтран баталж, 
хэрэгжилтийг хангана. 

- Уурхайн ажилчдын 
ээлж солилцох түр 

журмыг 
боловсруулж 

батлуулсан эсэх 
0-Батлуулаагүй 
1-Батлуулсан. 

0 1 
IV 

улирал 
УУБГ, 

ТЗУГ, ХХ 

1.6 Тавантолгой, 
Нарийнсухайт, Айлбаян, 
Ерөө-Хүдрийн бүлэг ордод 
нэгдсэн байдлаар, 
Оюутолгой, Эрдэнэт, Бор-
Өндөр, Хөшөөт, Таяннуур, 
Улаан, Төмөртийн овоо, 
Багануур, Шивээ-
Овоо, Адуунчулуун, Шарын 
голын уурхай, газрын тосны 

 
 
 
 
 

20.0 сая төгрөг 

Хөдөө орон нутагт 
томилолтоор 

ажилласан эсэх 
0-Ажиллаагүй 
1-Ажилласан 

 0 1 
IV 

улирал 
УУБГ, 

ТЗУГ, ХХ 



УУХҮЯ-ны 2021 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

Хуудас | 19 
 

Зүүнбаян, Тосон 
уул, Тамсагийн орд 
тус бүрт халдвар 
хамгааллын дэглэмийг чанд 
сахиулах Аюулгүйн тусгай 
бүсийг байгуулах ажлыг 
зохион байгуулах хүрээнд 
хөдөө, орон нутагт 
томилолтоор ажиллаж, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгнө. 

2. Геологийн салбарын  хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна. 
 

2.1. Стратегийн ач холбогдол 
бүхий ашигт малтмалын 
ордын талбайн хил, заагийг 
тогтоох асуудлыг 
боловсруулж, Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр төслийг 
хүргүүлнэ. 

- Ордуудын хил 
заагийг тогтоож 
хүргүүлсэн эсэх. 
0-хүргүүлээгүй 
1-хүргүүлсэн 

8 Ордуудын хил заагийг 
тогтоож Засгийн 

газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр 

төслийг хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

2.2. Төрөөс тогтоосон газарт 
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
олгох талбайн хил, заагийг 
тогтоох асуудлыг 
боловсруулж Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр төслийг 
хүргүүлнэ. 

- Засгийн газрын 
хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэхээр 
төслийг хүргүүлсэн 

эсэх 
0-хүргүүлээгүй 
1-хүргүүлсэн 

0 Засгийн газрын 
хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэхээр 
төслийг хүргүүлсэн 

байна. 

III-IV 
улирал 

ГБГ 

2.3. Үндэсний геомэдээллийн сан 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллана. 

- Хөтөлбөрийн 
биелэлт 50%-д 
хүрсэн байна. 

30% Хөтөлбөрийн биелэлт 
50%-д хүрсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ГБГ 

2.4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэх бүх төрлийн 
геологийн судалгааны ажлын 
хэрэгжилтийг хангах, үйл 
ажиллагааг зохицуулах, 

- Геологийн 
судалгааны ажлын 

хэрэгжилт 
0-Хэрэгжүүлээгүй 
1-Хэрэгжүүлсэн 

0 Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 

гүйцэтгэхээр 
төлөвлөсөн арга 

I-IV 
улирал 

ГБГ 
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хяналт тавих, дүн шинжилгээ 
хийж тайлагнана. 

хэмжээг хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна. 

3. Уул уурхайн салбарын  хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна.  
 

3.1. 1. УУХҮЯ-ны дэргэдэх Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн орд ашиглах 
техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг хэлэлцэх 
салбар зөвлөлийн 
хуралдааныг зохион 
байгуулна. 
2. ЭБМЗ-ийн боловсруулах 
үйлдвэрийн салбар 
хуралдааныг зохион 
байгуулах 

- 

 
 
 

Зохион байгуулсан 
хурлын тоо 

 
2020 онд 13 

удаагийн хурлыг 
зохион 

байгуулсан. 

16 удаагийн хурлыг 
зохион байгуулах 

IV 
улирал 

УУБГ, 
ГБГ, ХҮБГ 

3.2. “Монголын далд уурхайн 
музей, сургалт судалгаа, 
аялал жуулчлалын төв”-ийн 
барилгын засвар, газрын 
доорх малталт нэвтрэлтийн 
ажлыг гүйцэтгэнэ.  
 
 

1.7 тэрбум төг 

Барилгын засвар, 
газрын доорх 

малталт 
нэвтрэлтийн ажлыг 

гүйцэтгэсэн эсэх 
0 – Гүйцэтгээгүй 
1 – Гүйцэтгэсэн 

3.2 тэрбум төг 4.9 тэрбум төгрөг 
IV 

улирал 
УУБГ 

3.3 Уурхай, уулын болон 
баяжуулах 20 үйлдвэрүүдийг 
байнгын ашиглалтад хүлээн 
авах ажлыг зохион байгуулж 
уурхай үйлдвэрийг 
ашиглалтад оруулна. 

- 

Уурхай, уулын 
болон баяжуулах 

үйлдвэрүүдийг 
байнгын 

ашиглалтад хүлээн 
авсан тоо 

2020 онд 104 144 (20) 
II, IV 

улирал 
УУБГ 

4 Газрын тосны салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна. 
 

4.1 Газрын тостой холбогдсон 
үйл ажиллагаанд холбогдох 
байгууллагатай хамтран 
шалгалт хийнэ. 

- Хяналт, шалгалтын 
тоо 

 
1 

 
2 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 
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4.2 Газрын тосны хайгуулын 
талбайд нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт зарлана.  

 
- 

Нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт 

зарласан талбайн 
тоо 

0 1 I-IV 
улирал 

ГТБГ, 
ТЗУГ 

4.3 Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний компанийн 
нөөцийн бүрдүүлэлтэд  
хяналт тавина. 
 

- 

Засгийн газрын 
2020.10.07-ны 

өдрийн 136 дугаар 
тогтоол 

120350 тонн 120350 тонн 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

4.4 Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл 
ашиглан шатахууны 
жижиглэн борлуулалтын 
үнийг тогтворжуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

- 

Шатахууны үнийн 
хэлбэлзлийн хувь 

3 % 10 % I-IV 
улирал 

ГТБГ 

5 Хүнд үйлдвэрийн салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна. 
 

5.1 Гадаргын усыг ашиглах 
төсөл хэрэгжих хүртэл Таван 
толгойн нүүрсний ордыг 
газар доорх усаар хангах 
ажлыг зохион байгуулна. 

- Зохион байгуулсан 
эсэх 

0-зохион 
байгуулаагүй 

1-зохион 
байгуулсан 

0 1 IV 
улирал 

ХҮБГ 

5.2 Салбарын үйлдвэрүүдэд 
шаардлагатай мэргэжлийн 
инженер техникийн 
ажилтнууд, мэргэжилтэй 
ажиллах хүчний судалгааг 
гаргана. 

- Судалгаа хийгдсэн 
эсэх 

0-хийгдээгүй 
1-хийгдсэн 

0 1 II 
улирал 

ХҮБГ 

6 Геологи, уул уурхай хүнд үйлдвэр, газрын тосны салбарын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах эсэх асуудлыг ил тод, хөнгөн шуурхай 
шийдвэрлэнэ. 

 

6.1 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
тусгай зөвшөөрлийг  хуулийн 
этгээдэд олгох, сунгах эсэх 
асуудлыг шийдвэрлнэ. 

- Олгосон тусгай 
зөвшөөрлийн тоо 

33 40 I-IV 
улирал 

УУБГ 
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6.2 Хүнд үйлдвэрийн салбарын 
хуулийн этгээдэд тусгай 
зөвшөөрөл олгох, сунгах эсэх 
асуудлыг хүнд сурталгүй, ил 
тод, хөнгөн шуурхай 
шийдвэрлэнэ. 

- Олгосон тусгай 
зөвшөөрлийн тоо 

(өсөлт) 

45 49 (4) I-IV 
улирал 

ХҮБГ 

6.3 Газрын тосны салбарын 
хуулийн этгээдэд тусгай 
зөвшөөрөл олгох, сунгах эсэх 
асуудлыг хүнд сурталгүй, ил 
тод, хөнгөн шуурхай 
шийдвэрлэнэ. 

- Олгосон тусгай 
зөвшөөрлийн тоо  

2020 оны 131 
тусгай 

зөвшөөрлийг 
сунгах болон 

шинээр олгосон. 

2021 онд 131 
Өнгөрсөн оны 

түвшинд хадгалах 

I-IV 
улирал 

ГТБГ 

6.4 Сонгон шалгаруулалтын 
журмаар хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох 

- Олгосон тусгай 
зөвшөөрлийн тоо 

27 77 I-IV 
улирал 

ГБГ 
АМГТГ 

Зорилго 4.  Салбарын хөрөнгө оруулалтын орчин, хэрэгцээ шаардлагыг судлах, хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийг төлөвлөх, судалгаа шинжилгээ хийх, зохицуулах, тайлагнах, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2020 оны түвшингээс бууруулахгүй байх арга хэмжээ авна. 

1. Салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх,  статистикийн мэдээлэл, судалгаа шинжилгээний ажлын чанар, хүртээмжийг сайжруулна. 

1.1. Салбарын төрийн болон 
төрийн өмчийн оролцоотой 
компаниудын үр ашиг, ашигт 
ажиллагааны түвшинг 
дээшлүүлэх талаар 
холбогдох судалгаа хийж, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

- 
Хамрагдсан аж 

ахуйн нэгж 
/компани/-ийн тоо 

3 18 
I-IV 

улирал 
СХОГ 

1.2. Экспортод гаргаж буй ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр тооцох жишиг үнэ 
зарлаж ажиллана. 

- Зарласан тоо 12 удаа 12 удаа 
I-IV 

улирал 
СХОГ 

1.3. Экспортын голлох ашигт 
малтмалын зах зээлийн 
судалгаа хийж, удирдлага 
мэдээллээр түргэн шуурхай 
хангаж ажиллана.  

- Судалгааны тоо 3 5 
I-IV 

улирал 
СХОГ 
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1.4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
2021 онд хэрэгжүүлэх эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны 
ажлын гүйцэтгэлд хяналт 
тавих, үр дүнг тайлагнана. 

- 
Судалгааны 

тайлангийн тоо 
3 3 

I-IV 
улирал 

СХОГ 

1.5. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил 
тод байдлын санаачилгын 
Үндэсний зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохицуулах, 
зохион байгуулж ажиллана. 

- 

Үндэсний зөвлөл, 
Ажлын хэсгээс 

холбогдох шийдвэр 
гарсан байх 

4 6 
I-IV 

улирал 
СХОГ 

1.6. Эрдэс баялгийн салбарын 
статистикийн мэдээллийг 
нэгтгэн боловсруулах, 
тайлагнах, удирдлагыг 
шуурхай мэдээллээр 
хангана. 

- Мэдээллийн тоо 12 16 
I-IV 

улирал 
СХОГ 

1.7. Стратегийн ач холбогдол 
бүхий ашигт малтмалын 
ордуудыг эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулах ажлыг 
эрчимжүүлж, хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

- Ашиглах ордын тоо 9 10 
I-IV 

улирал 
СХОГ 

Зорилго 5.  Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангаж, эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, салбарын 
гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөн зохицуулж  иргэд хуулийн этгээдэд үзүүлж 
байгаа үйлчилгээний дундаж хугацаа 2019 онд 47.5 хоног байгааг 2021 онд 30 хоногт хүргэнэ. 

1. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. 
 

1.1 Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэр, бодлогын баримт 
бичиг, байгууллагын үйл 
ажиллагаа, төсөл, 
хөтөлбөртэй уялдуулан 2021 
оны үйл ажиллагааны болон 
холбогдох бусад төлөвлөгөөг 
нэгтгэн боловсруулах, 

- 

Арга хэмжээг 
хуулийн хугацаанд 
хэрэгжүүлсэн эсэх 
0-хэрэгжүүлээгүй 
1-хэрэгжүүлсэн 0 1 

I-IV 
улирал 

ТЗУГ, бүх 
газар 

хэлтэс 
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тайлагнах ажлын зохион 
байгуулна. 

1.2 Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас  яаманд 
ирүүлсэн санал, хүсэлт, 
өргөдөл, гомдлыг судалж, 
шийдвэрлүүлэх,  хариуг 
хүргүүлэх арга хэмжээ авах, 
холбогдох журмын дагуу 
хэрэгжилтийн байдлыг 
нэгтгэн холбогдох газарт 
хүргүүлнэ. 

- 

Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтэнд 

хяналт тавих 
0-шийдвэрлэлтийн 
хувь нэмэгдээгүй 

1-нэмэгдсэн 2020 онд 99 % 100% 
I-IV 

улирал 

ТЗУГ, бүх 
газар 

хэлтэс 

1.3 
УУХҮЯ-ны дэргэдэх Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах, 
хэрэгжилтийг хангуулж 
тайлагнана. 

- 

Салбар зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг 

зохион байгуулсан 
эсэх 

0-зохион 
байгуулсан 

1-зохион 
байгуулаагүй 

2020 онд 94% 95% 
I-IV 

улирал 

ТЗУГ, 
Салбар 

зөвлөлийн 
гишүүд 

1.4 

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 
Авилгатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
зохион байгуулах, 
хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ 
хийх, тайлагнана. 

- 

Авлигтай тэмцэх 
үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа зохион 
байгуулсан эсэх 
0-Үйл ажиллагаа 

зохион байгуулсан 
1-Зохион 

байгуулаагүй 

2020 онд нээлттэй 
байдлын үнэлгээ 

58 % 
60% 

I-IV 
улирал 

ТЗУГ 

1.5 Салбарын төрийн албан 
хаагчдийн сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулах, 
салбарын мэргэжлийн 
сургалтын байгууллага их, 
дээд сургууль, салбарын 
мэргэжлийн холбоо, төрийн 
бус байгууллагууд, гадаад 
дотоодын төсөл хөтөлбөртэй 

Сайдын багцийн 
холбогдох зардал 

болон бусад эх 
үүсвэрээс 

Сургалт 
0-зохион 
байгуулсан 

1-зохион 
байгуулаагүй 

2020 онд 10 
төрлийн 

сургалтанд нийт 
72 /давхардсан 
тоогоор/ албан 

хаагчийг 
сургалтанд 
хамруулсан. 

Сургалтийн төрлийг 
нэмэгдүүлж 10-аас 
дээш.  

Албан хаагчидыг 
хамруулах байдал 75 

I-IV 
улирал 

ТЗУГ 
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хамтран мэдлэг, ур чадвар, 
мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт зохион байгуулна. 

1.6 Албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт, заавруудын 
хэрэгжилтийг хангуулж 
хяналт тавьж ажиллана. 

Сайдын багцийн 
холбогдох зардал 

Холбогдох журмын 
дагуу хэрэгжилтийг 

хангуулсан эсэх 

 Бичиг хэргийн 
шийдвэрлэлт 2020 

онд 91 % 
92% 

I-IV 
улирал 

ТЗУГ, Бүх 
газар 

хэлтэс 

2 Салбарын хууль, эрх зүйн орчны давхардал хийдлийг арилгах, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг боловсронгуй болгоно. 
 

2.1 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргыг шүүхэд итгэмжлэлийн 
үндсэн дээр төлөөлөн 
оролцоно. 

- 
Төлөөлсөн эсэх 
0– төлөөлөөгүй 

1-төлөөлсөн 
2020 онд 34 34-өөс бага 

I-IV 
улирал 

ТЗУГ-ХХ 

2.2 

Салбарын  хууль тогтоомж, 
эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох 
чиглэлээр боловсруулсан 
төсөлд санал зөвлөмж өгөх, 
хуульд нийцүүлэх, холбогдох 
байгууллагад хүргүүлнэ. 

- 

Боловсруулж, 
хүргүүлсэн эсэх 
0– Боловсруулж, 

хүргүүлээгүй 
1-боловсруулж, 

хүргүүлсэн 

0 1 
I-IV 

улирал 
ТЗУГ-ХХ 

2.3 

Салбарын хууль тогтоомж, 
эрх зүйн актын мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, иргэд, аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг 
лавлагаа мэдээллээр 
үйлчилнэ. 

- 

Мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх эсэх 

0-Мэдээллийн сан 
бүрдүүлж  

ажиллаагүй 
1-Мэдээллийн сан 

бүрдүүлсэн 

2020 онд 28 эрх 
зүйн акт  

бүртгэгдсэн. 
1 

I-IV 
улирал 

ТЗУГ-ХХ 

3 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцын төсвийн гүйцэтгэл 2020 онд 95,7 хувь байсныг 2021 онд 2.0 хувиар нэмэгдүүлж, 
төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлнэ. 

3.1. Салбарын сайд /Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч/-ын 
2021 оны батлагдсан 
төсвийн хуваарь, 2022 оны 
дунд хугацааны төсвийн 
хүрээний мэдэгдэл, төсвийн 
хязгаарын санал, төсвийн 

Сайдын багцийн 
холбогдох зардал 

Шийдвэрлүүлсэн 
эсэх: 

0-
шийдвэрлүүлээгүй, 
1 - шийдвэрлүүлсэн 

0 1 

Улирал 
бүр 

ТЗУГ, СХ 
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төслийг боловсруулж 
батлуулна.  

3.2. Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхлэх 
асуудлын хүрээний харьяа 
байгууллагуудын худалдан 
авах ажиллагааг зохион 
байгуулах, Төсвийн тухай 
хууль, Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн ил тод 
байдлыг хангаж ажиллана. 

Батлагдсан 
төсөв-  

40,118,265,400.0 

Хөрөнгө 
оруулалт-

29,157,100,000.0 

Хуулийн хугацаанд 
зохион байгуулж ил 
тод байдлыг хангах 

0-Хангаагүй 
1-Ил тод байдлыг 

хангасан 

 0 1 

Улирал 
бүр 

ТЗУГ, СХ 

3.3 Салбарын сайд /Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч/-ын 
төсвийн багцын зардлыг 
батлагдсан төвийн хүрээнд 
хуваарийн дагуу 
санхүүжүүлж гүйлгээг хянан 
баталгаажуулах,  төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайланг 
холбогдох газарт хүргүүлнэ. 

Улсын төсөв- 
40,118,265,400.0 

Бэлтгэл хангагдсан 
эсэх 

0-хангагдаагүй 
1-хангагдсан 

0 1 

Улирал 
бүр 

ТЗУГ, СХ 

3.4 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдын багцын хөрөнгө 
оруулалт, улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хийгдэх геологийн 
судалгааны ажлын 
санхүүгийн анхан шатны 
баримтыг бүрдүүлэх, 
Санхүүгийн тайланг 
холбогдох газарт хүргүүлнэ. 

Геологи- 
27,430,000,000.0 

Хөрөнгө 
оруулалт-

1,727,100,000.0 

Тайланг хугацаанд 
нь гаргаж, 

дүгнүүлсэн эсэх 
0 - зөрчилтэй, 
1 - зөрчилгүй 

0 1 

Улирал 
бүр 

ТЗУГ, СХ 

4 Салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 
 

4.1 Салбарын гадаад харилцааг 
өргөжүүлэх чиглэлээр бусад 
улс, оронтой  хоёр болон 

0 

Төсөл 
боловсуулсан эсэх 

0-Төсөл 
боловсруулаагүй 

0 1 

I-IV 
улиралд 

ТЗУГ-
ГХАХ 
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олон талт хамтын 
ажиллагааны гэрээ 
хэлэлцээрийн төсөл, санамж 
бичгийн төслийг 
боловсруулах, орчуулах, 
гэрээ үзэглэх ёслолыг зохион 
байгуулах, бүртгүүлнэ. 

1-Төсөл 
боловсруулсан 

 

4.2 Яамны удирдлага, албан 
хаагчдыг 2 орны Засгийн 
газар хоорондын болон олон 
улсын хурал чуулга, 
уулзалтад оролцуулах, 
гадаад айлчлал, арга 
хэмжээг зохион байгуулна.. 

219,000,000 төг 

Зохион байгуулж 
оролцсон эсэх 
0-Оролцоогүй 
1-Оролцсон 

 
0 1 

I-IV 
улиралд 

ТЗУГ-
ГХАХ 

4.3 Яамны удирдлагуудыг 
гадаад орны дипломат 
төлөөлөгчийн газар (ЭСЯ, 
Олон улсын байгууллага, 
бусад байгууллага)-ын 
тэргүүнүүд, гадаад орны 
төлөөлөгчидтэй хийх 
уулзалтыг зохион байгуулах, 
аман болон бичгийн орчуулга 
хийнэ. 

0 

Зохион байгуулсан 
эсэх 

0-Зохион 
байгуулаагүй 

1-Зохион 
байгуулсан 

 
0 1 

I-IV 
улиралд 

ТЗУГ-
ГХАХ 

Зорилго 6.  Хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн 
удирдлагаар хангаж хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичиг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн ЗГХЭГ-ын хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээгээр 2018 оны зорилтот түвшин, хүрсэн түвшин хоорондын зөрүү 3.4 байсныг 2021 онд 1.5 болгон бууруулна. 

6.1. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, байгууллагын үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн  хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийнэ. 

 

6.1.1 Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэр, бодлогын баримт 
бичиг, байгууллагын үйл 
ажиллагаа, төсөл 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 
хийсэн хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний тайланг 

- 

ЗГ-ын 206 тоот 
тогтоолоор 

батлагдсан журмын 
дагуу тухай бүр 

хүргүүлсэн байна. 
0-Боловсруулж, 

хүргүүлээгүй 

0 1 
/I-IV 

улирал/ 
ХШҮДАГ 
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Удирдлагын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн, 
холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлнэ. 

1-Боловсруулж, 
хүргүүлсэн 

6.2. Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дотоод аудит хийж, эрсдэлийн удирдлагаар хангаж ажиллана. 
 

6.2.1. Яамны дотоод аудитын 
төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж, төлөвлөгөөний 
дагуу УУХҮС-ын эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд холбогдох 
чиглэлийн дотоод аудит 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулан 
яамны удирдлагад 
танилцуулна. 

- 

Төлөвлөгөөний 
дагуу дотоод аудит 

хийсэн эсэх 
0-үгүй 
1-тийм 

0 1 
/I-IV 

улирал/ 
ХШҮДАГ 

Зорилго 7. Цахим шилжилт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэх ажлыг салбарын хэмжээнд нэгдсэн бодлого, удирдлага, 
зохицуулалтаар хангаж e-mongolia төрийн нэгдсэн үйлчилгээнд 5 үйлчилгээг нэгтгэнэ. 
 

7.1. “Эрдэс баялгийн цахим засаглал” үндэсний арга хэмжээ холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд батлаж хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 

 

7.1.1 “Эрдэс баялгийн цахим 
засаглал” үндэсний арга 
хэмжээний төсөл 
боловсруулж батлуулах, 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана. 

- Хөтөлбөр 
батлагдсан эсэх 
0-батлагдаагүй 
1-батлагдсан 

0% Төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ нээлттэй ил 
тод, хүнд сурталгүй, 

шуурхай болно. 100% 

I-IV 
улирал 

ЦБМТХ 

7.1.2 УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-ны үйл 
ажиллагааны үндсэн 
чиглэлийн хүрээнд төрийн 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдэд чиглэсэн 
үйлчилгээнд ашиглагдаж 
байгаа мэдээллийн сангийн 

150 сая.төг Дүн шинжилгээ 
хийж нэгдсэн 

системийн талаарх 
дүгнэлт гарсан эсэх 

0-гараагүй 
1-гарсан 

УУХҮЯ, АМГТГ, 
ҮГА ашиглаж 

байгаа 
мэдээллийн 

сангууд. 

УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-
ны мэдээллийн 
сангуудын уялдаа 
сайжирсан байна.  

100% 

I-IV 
улирал 

ЦБМТХ 
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өнөөгийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, 
сайжруулалт хийх арга 
замуудыг тодорхойлон 
эдгээр системүүдийг 
уялдуулсан нэгдсэн систем 
бүрдүүлнэ. 

7.2. УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-ны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд чиглэсэн 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. 

 

7.2.1 УУХҮЯ-наас олгодог тусгай 
зөвшөөрлийн бүртгэлийн 
систем хөгжүүлнэ. 

Улсын төсөв, 
төсөл, 

хөтөлбөрүүд 

Тусгай зөвшөөрөл 
цахимаар олгогдож 

эхлэх 
0-Тусгай 

зөвшөөрөл 
цахимаар олгогдож 

эхлээгүй 
1-Тусгай 

зөвшөөрөл 
цахимаар олгогдож 

эхлэх 

80% 
 

100% I-IV 
улирал 

ЦБМТХ 

7.2.2 Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
цахим систем нэвтрүүлнэ. 

 Цахим систем 
нэвтрүүлсэн эсэх 
0-нэвтрүүлээгүй 
1-нэвтрүүлсэн 

 

80% 
 

100% I-IV 
улирал 

ЦБМТХ 

7.2.3 УУХҮЯ-ны удирдлагын 
мэдээллийн цахим сан, 
ухаалаг хэрэглээ /mobile 
application/ систем 
нэвтрүүлнэ. 

Улсын төсөв, 
төсөл, 

хөтөлбөрүүд 

Цахим систем 
нэвтрүүлсэн эсэх 
0-нэвтрүүлээгүй 
1-нэвтрүүлсэн 

 

90% 100% I-IV 
улирал 

ЦБМТХ 

7.2.4 УУХҮЯ-ны албан хэрэглээнд 
майкрософт 365 нэвтрүүлэх 

 365 систем 
нэвтрүүлсэн эсэх 
0-нэвтрүүлээгүй 
1-нэвтрүүлсэн 

 

90% 100, I-IV 
улирал 

ЦБМТХ 

7.2.5 УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-ны үйл 
ажиллагааны үндсэн 
чиглэлийн хүрээнд төрийн 

Улсын төсөв, 
төсөл, 

хөтөлбөрүүд 

E-mongolia 
үйлчилгээнд 

нэгтгэсэн эсэх 

0 5 I-IV 
улирал 

ЦБМТХ 
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байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээг 
E-Mongolia платформд 
нэгтгэнэ. 

0-нэгтгээгүй 
1-нэгтгэсэн 

 
 


