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  ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД 
ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛААР ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТЭД 2021 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ БАЙДЛААР 

ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 

№ 
ЗГҮАХ-т 

тусгагдсан 
зорилт 

Зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 

Хэрэгжи
х 

хугацаа 

Үндсэн 
хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Зарцуулсан хөрөнгийн 
хэмжээ, эх үүсвэр (сая 

төгрөг) 

Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт 
Хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр 

Хэрэгж
илтийн 

хувь 
2021 оны зорилтот 
түвшин, үр дүнгийн 

үзүүлэлт 
Хүрсэн түвшин, үр дүн 

   4 5 6 7 8 9 

НЭГ. КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО 
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1.1.6. Нүүрс, 
бусад уул, 
уурхайн 
бүтээгдэхүүни
й экспортыг 
эрчимжүүлэх 
хүрээнд 
"Ногоон гарц" 
түр журмыг 
хэрэгжүүлнэ. 
Худалдааны 
түнш 
орнуудтай 
эдийн засгийн 
хамтын 
ажиллагааг 
идэвхжүүлж 
экспортыг 
нэмэгдүүлнэ. 

1. Нүүрс, уул, 
уурхайн бусад 
бүтээгдэхүүни
й экспортыг 
эрчимжүүлэх 
хүрээнд 
"Ногоон гарц" 
түр журмыг 
хэрэгжүүлнэ. 
Худалдааны 
түнш 
орнуудтай 
эдийн засгийн 
хамтын 
ажиллагааг 
идэвхжүүлж 
экспортыг 
нэмэгдүүлнэ. 

2021 - 
2024 

ГХЯ, ЗТХЯ, 
УУХҮЯ, ЭТТ 

- Худалдааны түнш 
орнуудтай эдийн 
засгийн хамтын 
ажиллагааг 
идэвхжүүлж 
экспортыг 
нэмэгдүүлнэ. 
Нүүрс тээврийн 
жолооч нарыг 
БНХАУ-ын талын 
тусгаарлалтын 
бүсэд байршуулж, 
хонуулах ажлыг 
зохион байгуулж, 
нүүрс тээврийн 
жолооч нарыг 
дархлаажуулалты
н вакцинд 
хамруулах 

-Монгол-Хятадын хилийн бүсийн “Ногоон гарц” 
түр журмын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх саналыг 
боловсруулж 2021.02.16-ны өдрийн 01/373 
дугаар албан бичгээр Гадаад харилцааны 
яаманд хүргүүлсэн. Мөн нүүрсний тээврийн 
жолооч нарыг  коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-ын цар тахлын эсрэг дархлаажуулалт болох 
вакцинжуулалтад хамруулах ажлыг 2021.03.18-
ны өдрөөс эхлүүлсэн. 
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын тээврийн 
жолооч нарыг нэн түрүүнд вакцинд хамруулах 
шийдвэрийг Эрүүл мэндийн яамнаас гаргуулан 
Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газарт 11000 
вакцины тун хүргүүлснээр Гашуун сухайт 
боомтын 5449, Оюутолгойн тээврийн 200, Шивээ 
хүрэн боомтын 1658, нийт 7307 тээврийн жолооч, 
тээвэр хариуцсан ажилчдыг Өмнөговь аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаалаар 
томилогдсон ажлын хэсэг вакцинд хамруулаад 
байна.  
-БНЭУ-ийн талтай 2021.03.25-нд цахим хурал 
зохион байгуулсан. 2021.02.25, 2021.04.25-ны 
БНЭУ руу хийсэн тусгай үүргийн нислэгээр нийт 
1.2 тн коксжих нүүрсний дээжийг 3 компанид 
илгээсэн. Техникийн шинжилгээг хийсний дараа 
үр дүнд үндэслэн энэ ондоо 50-75 мян.тн коксжих 
нүүрсний баяжмалыг БНЭУ-ын талд хүргэх 
туршилтын тээвэрлэлтийн ажлыг зохион 
байгуулахаар ажиллаж байна. 2021.04.30-ны 
байдлаар Уурхайн амнаас 4.8 сая тонн нүүрсийг 
борлуулж, үүнээс 2.5 сая тонн нүүрсийг 
экспортлоод байна. ТУЗ-аас баталсан 
төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 32%-тай байна. 
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-Ногоон гарц хөтөлбөр хэрэгжсэнээр Өмнөговь 
аймгийг “Ногоон бүс” болгон хамгаалж, ялангуяа 
Гашуунсухайт боомт, Цагаанхадны гаалийн 
бүсүүдийг улсын хамгаалалтанд авч 
вакуумжуулж хилээр нэвтрэх тээврийн 
хэрэгслийн эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалтын 
тал дээр онцгой анхаарч ажилласан. Ингэснээр 
аливаа эрсдэлээс сэргийлж хилийн нэвтрэн 
өнгөрүүлэх хүчин чадлыг сайжруулах тал дээр 
анхаарч ажилласан. 

ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО 

2 

3.2.1. 
Стратегийн ач 
холбогдол 
бүхий 
ордуудын 
эдийн засгийн 
үр өгөөжийг 
дээшлүүлнэ: 

1. Оюу 
Толгойн 
төслийг 
Монгол Улсын 
хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлж, 
далд уурхайг 
ашиглалтад 
оруулна. 

2021 - 
2024 

“Оюу Толгой” 
ХХК 

2008-2020 он хүртэлх 
далд уурхайд 4,044.0 
сая ам.долларын 
санхүүжилт хийсэн 
байна.  2021-2021 оны 
5-р сарын 31-хүртэл 
243 сая ам.доллар                                  
/Гадаадын хөрөнгө 
оруулалт, олон улсын 
банк, санхүүгийн 
байгууллагын 
зээлээр/ 

Далд уурхайн 
бүтээн байгуулалт 
54 хувь. 

 
Далд уурхайн 
нэвтрэлт 43,222 
экв.метр, газрын 
гадарга руу гарах 
туузан дамжуурга 
14,981 экв.метр, 
далд уурхайн 
бүтээн 
байгуулалт 54 
хувьд хүргэнэ. 

 
 

“Оюу толгойн ордын ашиглалтад Монгол улсын 
эрх ашгийг хангуулах тухай” Монгол Улсын Их 
хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын 2019 оны 174 дүгээр 
захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт 
дэмжлэг үзүүлэх, Монгол Улсын сайд, Засгийн 
газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 23 
дугаар тушаалаар байгуулагдсан дэд ажлын 
хэсэг ажиллаж байна. Дээрх ажлын хэсгүүдийн 
бүрэлдэхүүнийг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 
2021.02.09-ний өдрийн 45 дугаар захирамжаар, 
ажлын дэд хэсгийг ХЗДХ-ийн Сайдын 2021.02.24-
ний өдрийн А/29 дүгээр тушаалаар шинэчлэн 
байгуулсан. Дээр дурдсан чиг үүрэг бүхий Ажлын 
хэсэг болон Ажлын дэд хэсгүүд нь ажлын 
төлөвлөгөө, удирдамжид тусгагдсан чиглэлээр 
санал дүгнэлт гарган ажиллаж байгаа бөгөөд тус 
яамнаас Техникийн хамтарсан хэсэгт ажиллаж, 
холбогдох саналуудыг хүргүүлэн ажиллаж байна. 
Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын 
ашиглалтад орох хугацаа хойшилж, зардал 
нэмэгдсэн асуудлаар мэргэшсэн шинжээч сонгон 
хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулж, тайлагнах үүрэг 
бүхий “Тусгай хороо”-г “Оюу Толгой" ХХК-ийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд Монголын 
талын санаачилгаар 2020.11.30-ны өдрийн 253 
дугаар тогтоолоор байгуулсан. Тус хороонд ТУЗ 
дахь Монголын талын төлөөлөл хоёр гишүүн 
болон Туркойз Хилл Ресурс компани (ТРК)-ийн 
төлөөлөл хоёр гишүүн, нийт 4 гишүүнтэй байхаар 
тогтсон. Тусгай хорооны 2021.03.15-ны өдрийн 7 
дугаар хурлаар Оюу Толгой төслийн гүний 
уурхайн бүтээн байгуулалтын зардал хэтэрсэн, 
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гүний уурхай ашиглалтад орох хугацаа 
хойшилсон асуудлаар хөндлөнгийн шинжээчдийн 
багийг сонгон ажиллуулсан. Тус багийн зүгээс 
2021.06.18-ны өдөр үйл ажиллагааны явцын 
тайланг танилцуулж, 2021.08. 03-ны өдөр 
шинжээчийн дүгнэлтийг хүлээлгэн өгсөн болно. 
Мөн Тусгай хорооны 2021.06.25-ны өдрийн 13 
дугаар хурлаар Шинжээчдийн дүгнэлтэд 
хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах 
багийг ажиллуулахаар шийдвэрлэж, “Peer review” 
дүгнэлтийг гаргаж, ирүүлээд байна. Дүгнэлтээр 
Оюу толгойн менежментийн багаас зардал 
хэтэрсэн, хугацаа хойшилсон шалтгааныг 
геотехникийн нөхцөлөөс болсон гэдэг тайлбарыг 
өнгөрсөн хугацаанд өгч байсан боловч дэлхийн 
нэр хүндтэй шинжээчийн баг зардал хэтэрсэн, 
хугацаа хойшилсон нь геотехникийн хүндрэлээс 
болоогүй гэж дүгнээд байна. Оюу толгойн далд 
уурхайн төслийн барилгын ажлын гүйцэтгэл-89%, 
материал зөөвөрлөх системийн гүйцэтгэл-85%, 
далд уурхайн хөндлөн малталтын гүйцэтгэл-
49,943 экв.м, туузан дамжуургын малталт-13,851 
экв.м, далд уурхайн бүтээн байгуулалт 70 хувьд 
хүрсэн. 

3 

2. "Эрдэнэт 
үйлдвэр" 
төрийн өмчит 
үйлдвэрийн 
газрын 
өмчлөлтэй 
холбоотой 
асуудлыг 
эцэслэн 
шийдвэрлэж, 
ил уурхай, 
баяжуулах 
үйлдвэр, 
засвар 
механикийн 
заводод 
өргөтгөл, 
шинэчлэлийг 
хийж, 
үйлдвэрлэлий
н хүчин чадал, 

2020 - 
2024 

"Эрдэнэт 
Үйлдвэр" 

ТӨҮГ 

131.45 сая.$ буюу 
371055.6 сая.төг 

Хүдрийн ил 
уурхайд мөчлөгт 
урсгалт тээврийн 
технологи 
нэвтрүүлэлт 100 
хувьд, баяжуулах 
үйлдвэрийн 
өргөтгөл, 
шинэчлэл 34 
хувьд, засварын 
механикийн 
заводын өргөтгөл, 
шинэчлэл 39 
хувьд хүргэнэ. 
Хүдрийн ил 
уурхайд мөчлөгт 
урсгалт тээврийн 
технологи 
нэвтрүүлэлт 52 
хувьд, баяжуулах 
үйлдвэрийн 

Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн 
технологи нэвтрүүлэлт 40 хувьд хүрсэн. 
Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн бүтээн 
байгуулалт 65 хувьтай. Баяжуулах үйлдвэрийн 
өргөтгөл, шинэчлэл 30 хувьд хүрсэн. Засварын 
механикийн заводын өргөтгөл, шинэчлэл 20 
хувьд хүрсэн. 
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өгөөжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

өргөтгөл, 
шинэчлэл 34 
хувьд, засварын 
механикийн 
заводын өргөтгөл, 
шинэчлэл 39 
хувьд хүргэнэ. 

4 

2.1. Мөчлөгт 
урсгалт 
тээврийн 
технологи 

2020 - 
2021 

"Эрдэнэт 
Үйлдвэр" 

ТӨҮГ,                                    
туслан 

гүйцэтгэгч                   
“3B TEC 

AUFBEREITU
NGSSYSTEM

E” GmbH 
компани 

29.30 сая.$ буюу 
83,362.1 сая.төг 

Хүдрийн ил 
уурхайд мөчлөгт 
урсгалт тээврийн 
технологи 
нэвтрүүлэлт 100 
хувьд хүрнэ. 

 
Хүдрийн ил 
уурхайд 
мөчлөгт урсгалт 
тээврийн 
технологи 
нэвтрүүлэлт 52 
хувьд хүргэнэ. 
Олборлолтын 
зардлыг 
бууруулна. 

Металл хийц үйлдвэрлэлийн ажлын явц 
бутлуурын байгууламж 100%, Туузан 
дамжуургын систем 100% дууссан. Нийт металл 
хийцийн тээвэрлэлтийн ажлын явц 40%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байна. Механик тоног 
төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн явц Бутлуурын 
байгууламж 90%, Туузан дамжуургын систем 85% 
байна. Нийт механик тоног төхөөрөмжийн 
тээвэрлэлтийн ажлын явц 17%-ийн гүйцэтгэлтэй. 50 
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2.3. 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
өргөтгөл, 
шинэчлэл 

2020 - 
2023 

"Эрдэнэт 
Үйлдвэр" 

ТӨҮГ,                                
туслан 

гүйцэтгэгч 
"Jiangxi Naipu 

mining 
machinery and 
new materials" 

Co.ltd, 
"FLSmidth 

Mongolia" ХХК  

100.71 сая.$ буюу 
283,584.7 сая.төг 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
өргөтгөл, 
шинэчлэл 34 
хувьд хүрнэ. 

 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
өргөтгөл, 
шинэчлэл 34 
хувьд хүргэнэ. 
Жилийн хүдэр 
боловсруулах 
хүчин чадал 35 
сая тонн хүртэл 
өсгөнө. 

2021.08.31-ний байдлаар бүтээн байгуулалтын 
газар шорооны ажлын явц 95%, барилгын бетон 
цутгалт 93%, төмөр хийцийн нийлүүлэлт 100% 
байна. Тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 99%-тай 
байгаа ба тоног төхөөрөмжүүдийн нийлүүлэлт 
хийгдэж байна. БНХАУ-аас эхний ээлжид ирэх 22 
хүний бүрэлдэхүүнтэй мэргэжилтнүүдийн МУ-д 
нэвтрэх визний зөвшөөрөл гарсан. Мөн хүдрийн 
агуулах угсрах 61 ажилтны виз гарсан. Төслийг 
2022 оны 1-р улиралд ашиглалтад оруулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна. Өөрөө нунтаглах 
хэсгийн өргөтгөлийн 4-р шугамыг байгуулах 
тендерт Jiangxi Naipu mining machinery and new 
materials Co.ltd компани гүйцэтгэгчээр шалгарсан. 
"Erdenet light", "Эрчим төсөл" компаниуд туслан 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. 
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2.4. Засварын 
механикийн 
заводын 
өргөтгөл, 
шинэчлэл 

2020 - 
2024 “Эрдэнэт 

үйлдвэр” 
ТӨҮГ 

- Засварын 
механикийн 
заводын өргөтгөл, 
шинэчлэл 39 
хувьд хүрнэ. 

Цутгуурын цехийн Илчийн боловсруулалтын 
хэсэг, Механик цехийн барилга байгууламжийн 
өргөтгөлийн ажлын зураг төсөв боловсруулах 
ажил "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Зураг төслийн 
хүрээлэнд хийгдэж байна. Цутгуурын цехийн 

50 
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Засварын 
механикийн 
заводын өргөтгөл, 
шинэчлэл 39 
хувьд хүргэнэ. Уул 
уурхай, хүнд 
үйлдвэр болон 
бусад салбарын 
шаардлагатай 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэн, бүс 
нутгийн болон 
Монгол улсын 
металл 
бүтээгдэхүүний 
зохих түвшний 
хэрэгцээг 
хангахуйц 
үндэсний машин 
үйлдвэрлэлийн 
суурь болох. 

Илчийн боловсруулалтын хэсгийн өргөтгөл 
шинэчлэлийн зураг төсөл боловсруулах ажил-
45% тай. Үндсэн шалтгаан нь Баяжуулах 
үйлдвэрийн өргөтгөл шинэчлэлийн зураг төсөл 
боловсруулах ажлын хүрээнд болон Ковид-19 
цар тахлын өвчлөлтэй холбоотой хүн хүчний 
дутагдал үүссэн шалтгаанаар дараалал хүлээж 
хойшлогдож байгаа ч 2021 онд дуусгахаар 
төлөвлөж байна. Механик цехийн өргөтгөлийн 
ажлын зураг төсөл боловсруулах ажил дээрх 
үндсэн шалтгаанаас хамаарч эхлээгүй байна. 
Засвар, механикийн заводыг (2020-2024 он)  
үндэсний машин үйлдвэрийн суурь болгон 
хөгжүүлэх өргөтгөл, шинэчлэлийн нарийвчилсан 
ТЭЗҮ боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулалт явагдаж дуусан. Гүйцэтгэгчээр Ди 
Ди Эй Жи ХХК шалгарч 2021.08.24-ний өдрийн 
5/196-21 тоот гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
Засвар, механикийн заводыг (2020-2024 он)  
үндэсний машин үйлдвэрийн суурь болгон 
хөгжүүлэх өргөтгөл, шинэчлэлийн нарийвчилсан 
ТЭЗҮ боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан Ди Ди Эй Жи ХХК гэрээний дагуу 
ажлаа эхлүүлсэн. Тус компани гэрээний 
холбогдох заалтууд болон гүйцэтгэгчийн 
графикийн дагуу хэлэлцүүлэг хийх,  уулзалт 
зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг төлөвлөсөн 
байна. Гүйцэтгэгч Ди Ди Эй Жи ХХК-ийн төслийн 
багын голлох төлөөлөл 2021 оны 09 дүгээр сарын 
06-09-ны хооронд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 
Ерөнхий механикийн хэлтэс болон Засвар, 
механикийн заводын Инженер техникийн 
ажилтнуудын төлөөлөлтэй  уулзалт хийж, 
Заводын үйлдвэрлэлийн талбайд ажилласан 
байна. 
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3. Цагаан 
суваргын зэс, 
молибденийн 
ордыг 
ашиглалтад 
оруулна. 

2021 - 
2024 

"Эрдэнэ 
цагаан 

суварга" ХХК 

3.0 сая.сая.$ буюу 
8,535.84                            

/Өөрийн хөрөнгөөр/ 

Бүтээн 
байгуулалтын 
ажил 69 хувьтай. 
Уулын баяжуулах 
үйлдвэрийн 
барилгын 
угсралтын ажлыг 
хийх, тоног 
төхөрөөмжийн 
тээвэрлэх, 

Цагаан суваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглах 
ТЭЗҮ-ийн тодотголыг боловсруулж Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх 
зорилгоор уулзалт хэлэлцээрүүд хийгдэж байна. 
Өнөөдрийн байдлаар бүтээн байгуулалтын ажил 
69 хувьд хүрсэн. Уулын баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжийн угсралт,  туршилт, 
тохируулгын ажлыг 2023 онд хийж баяжуулах 

50 
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төслийн 
санхүүжилтийн 
гэрээ 
хэлэлцээрийг 
хийнэ. 

үйлдвэрийг ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж 
байна. 
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4. Багануур, 
Шивээ-
Овоогийн 
нүүрсний 
уурхайд 
өргөтгөл 
хийж, 
олборлолтын 
хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлж 
өртөг, 
зардлыг 
бууруулна. 

2020 - 
2024 

"Эрдэнэс 
Монгол" ХХК                 
"Багануур" 

ХК,                              
"Шивээ-Овоо" 

ХК 

Урьдчилгаа төлбөрт 
3,500.0 сая.төг 

Зээлийн шимтгэлд 416.0 
сая.төг тус тус төлсөн.                       

Гадаадын зээл тусламж 
/JBIC/ 

"Багануур" ХК-ийн 
ил уурхайн үндсэн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 100 
хувь, "Шивээ 
овоо" ХК-ийн ил 
уурхайн үндсэн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 52 
хувьд хүргэнэ. 

 
"Багануур" ХК-ийн 
ил уурхайн үндсэн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 100 
хувьд хүрнэ. 
Шивээ-Овоогийн 
нүүрсний уурхайн 
үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 36 
хувьд хүргэнэ. 

Багануурын нүүрсний уурхай үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэлт 50 хувьд. Шивээ-
Овоогийн нүүрсний уурхайн үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэлт 34 хувьд хүрсэн. 

50 
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4.1. 
"Багануур" ХК-
ийн ил 
уурхайн 
үндсэн тоног 
төхөөрөмжий
н шинэчлэл 

2020 - 
2021 

"Эрдэнэс 
Монгол" ХХК               
"Багануур" ХК 

Урьдчилгаа төлбөрт 
3,916.0 сая.төг 

/Зээлийн шимтгэл, 
даатгал орсон дүнгээр/ 

"Багануур" ХК-ийн 
ил уурхайн үндсэн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 100 
хувьд хүрнэ. 

 
 
"Багануур" ХК-ийн 
ил уурхайн үндсэн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 100 
хувьд хүрнэ. 
Уурхайн жилийн 

Засгийн газрын 2018 оны 132-р тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд эрчим 
хүчний нүүрс олборлогч “Багануур” ХК, “Шивээ-
Овоо” ХК-ийн зардал бууруулах, үйлдвэрлэлийн 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, уурхайн найдвартай 
хэвийн үйл ажиллагааг хангуулахад техникийн 
шинэчлэл хийх түүнд шаардлагатай хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг  Эрдэнэс Монгол ХХК,  Японы олон 
улсын хамтын ажиллагааны банкны экспортын 
зээлийн шугамаар шийдвэрлэсэн. "Багануур" ХК-
н экскаватор 6,7 мᶾ 1 ш, хөрс тээврийн 100 тн-ийн 
даацтай автосамосвал 6 ш, нүүрс тээврийн 60 тн-
ийн даацтай автосамосвал 3 ш,  бульдозер 2 ш. 
Нийт зээлийн хэмжээ 29.78 тэрбум төгрөг. 

50 
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олборлолтын 
хүчин чадлыг 5.7 
сая тонн-д 
хүргэнэ. 

2021 онд 2 дахь шатны техникийн шинэчлэлийг 
хийх шаардлагатай тул нэмэлт санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг судалж байна.  Багануурын нүүрсний 
уурхай үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 50 
хувьд хүрсэн. 

10 

4.2. Шивээ-
овоогийн 
нүүрсний 
уурхайн 
өргөтгөлийн 
үлдэгдэл 
хөрөнгө 
оруулалт. 

2020 - 
2024 

"Эрдэнэс 
Монгол" ХХК 
"Шивээ-Овоо" 

ХК 

Урьдчилгаа төлбөрт  
3,062.0 сая.төг 

/Зээлийн шимтгэл, 
даатгал орсон дүнгээр/ 

"Шивээ овоо" ХК-
ийн ил уурхайн 
үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 52 
хувьд хүргэнэ. 

 
Үндсэн тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлт 36 
хувьд хүргэнэ. 
Парк шинэчлэлт 
хийж уурхайн 
жилийн 
олборлолтын 
хүчин чадлыг 2.04 
сая тонн-д 
хүргэнэ. 

Засгийн газрын 2018 оны 132-р тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд эрчим 
хүчний нүүрс олборлогч “Багануур” ХК, “Шивээ-
Овоо” ХК-ийн зардал бууруулах, үйлдвэрлэлийн 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, уурхайн найдвартай 
хэвийн үйл ажиллагааг хангуулахад техникийн 
шинэчлэл хийх түүнд шаардлагатай хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг  Эрдэнэс Монгол ХХК,  Японы олон 
улсын хамтын ажиллагааны банкны экспортын 
зээлийн шугамаар шийдвэрлэсэн. "Шивээ-Овоо" 
ХК-н 6,7 мᶾ утгуурын багтаамжтай экскаватор 2 ш, 
нүүрс тээврийн 60 тн-ийн даацтай автосамосвал 
5 ш. Нийт зээлийн хэмжээ  14.78 тэрбум төгрөг. 
2021 онд 2 дахь шатны техникийн шинэчлэлийг 
хийх шаардлагатай тул нэмэлт санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг судалж байна. 

50 
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5. Асгатын 
мөнгөний 
ордыг эдийн 
засгийн 
эргэлтэд 
оруулахад 
шаардлагатай 
туршилт, 
судалгаа 
хийж, хөрөнгө 
оруулалтын 
асуудлыг 
шийдвэрлэнэ. 

2020 - 
2024 

"Эрдэнэс 
Монгол" ХХК 

894.0 сая.төг  

Асгатын мөнгөний 
ордыг эдийн 
засгийн эргэлтэд 
оруулахад 
шаардлагатай 
туршилт, судалгаа 
хийж, хөрөнгө 
оруулалтын 
асуудлыг 
шийдвэрлэх ажил 
10 хувь хүргэнэ. 

Туршилт судалгааны ажил 10 хувьд, Зөвлөх 
үйлчилгээний хөрөнгө оруулалтыг 60 хувьд, дэд 
бүтэц, бэлтгэл ажлын хөрөнгө оруулалтын 
гүйцэтгэл 0.6 хувьд хүрсэн. 

30 
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5.1. 
3.2.1.5.1.Асгат
ын мөнгөний 
ордын 
туршилт 
судалгааны 
хөрөнгө 
оруулалт. 

2020 - 
2021 

"Эрдэнэс 
Монгол" ХХК 

- Лабораторийн 
туршилт хийлгэх 
ажил 100 хувь. 

Асгатын мөнгөний ордын хүдрийн дээжид 
лабораторийн туршилтын ажлыг гүйцэтгэж 
байгаа SGSIMME MONGOLIA ХХК-нь 3/15(Mon)-
ны байдлаар Гэрээний хэрэгжилт явцын тайланг 
ирүүлсэн. Энэ хугацаанд Асгатын ордоос 
авчруулсан дээж нь тус ордыг төлөөлөхүйц байж 
чадахгүй гэж үзэн тус ажлыг тодорхойгүй 
хугацаагаар хойшлуулах мэдэгдлийг SGSIMME 
MONGOLIA ХХК-д 2021/01/21-ний өдөр цахим 

30 
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шуудангаар өгсөн. Тайлбар: (Асгатын мөнгөний 
ордын ашиглалтын үйл ажиллагааг эхлүүлэх 
бэлтгэл ажлын хүрээнд тус уурхайн хэвтээ 
амнуудыг нээх, нэвтрэх, далд малталтуудаас 
технологийн дээж бэлтгэх тендерт “Асгат Кент” 
ХХК шалгаран 2019.11.06~2019.12.25-ны 
хооронд дээж бэлтгэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
Ажлын даалгаварт тусгасан ажил үүргийн 
хуваарь, ажил гүйцэтгэлийн тайлан зэрэгтэй 
танилцахад Штольня 1~5 амнуудыг нээж 
чадаагүйн улмаас ордыг төлөөлөхүйц дээд авч 
чадаагүй, ажлын даалгаврын дагуу ажлууд бүрэн 
хийгдээгүй байна. Эндээс харахад Штольня 1~5 
амнуудыг нээх, түүнд нэвтрэн дотор нь ажиллах 
орчин бүрдүүлэх, хүдрийн дээж бэлтгэх зам 
талбайг засах нээх зэрэг ажлуудад шаардлагатай 
ТӨСӨВ ТООЦОО-г судалгаагүй хийсэн. Мөн 
уулын геологи техникийн нөхцөл нэн хүндрэлтэйн 
дээр цаг уурын нөхцөл байдлыг тооцоолоогүй 
зэрэг шалтгаанаас үүдэн ордыг бүрэн 
төлөөлөхүйц дээж бэлтгэхэд ихээхэн хүндрэлтэй 
нөхцөл байдал үүссэн байна) Асгатын мөнгөний 
ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд “Эрдэнэс 
Монгол” ХХК-д шилжсэнээс хойш Асгатын ордын 
өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж эхний ээлжинд 
техник эдийн засгийн үнэлгээг хийх суурь 
судалгааны ажлуудыг хийх нь зүйтэй гэж үзэн 
2019.11.06-аас 25-ны өдрийн хооронд тус ордын 
уурхайн хэвтээ амнуудыг нээх, нэвтрэх, далд 
малталтуудаас технологийн дээж бэлтгэх ажлыг 
эхлүүлсэн байна. Асгатын мөнгөний ордын 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд “Эрдэнэс 
Монгол” ХХК-д шилжсэнээс хойш Асгатын ордын 
өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж эхний ээлжинд 
техник эдийн засгийн үнэлгээг хийх суурь 
судалгааны ажлуудыг хийх нь зүйтэй гэж үзэн 
2019.11.06-аас 2019.12.25-ны өдрийн хооронд 
тус ордын уурхайн хэвтээ амнуудыг нээх, 
нэвтрэх, далд малталтуудаас технологийн дээж 
бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн байна. 
Цаашид далд уурхайд 3-н хэмжээст зураглал 
хийхэд уурхай хэвтээ амыг нээж ажиллах орчин 
бүрдүүлэх, хагас үйлдвэрлэлийн туршилтад 
хэрэглэх 150 тонн дээж бэлдэх зэрэг ажилд 
зарцуулахаар 2022 оны төсвийн төсөлд 1.5 
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тэрбум төгрөгийг төсөвлөн холбогдох саналыг 
Сангийн яаманд хүргүүлээд байна. 

13 

5.2. 
3.2.1.5.1.Асгат
ын мөнгөний 
ордын зөвлөх 
үйлчилгээний 
хөрөнгө 
оруулалт. 

2020 - 
2022 

"Эрдэнэс 
Монгол" ХХК 

Ордын хэмжээнд 5000 
га талбайд М 1:2000 

гадаргын бүрэн 
зураглал хийх гэрээний 

дүн 865.00 сая.төг. 
Гэрээ байгуулсны дараа 

40% 346.00 сая.төг 
төлөгдсөн. 

Явцын тайлан 
хүргүүлсний дараа. 30% 

259.50 сая.төг. 
Лабораторийн 

туршилтын тайлан 
хүлээлгэж өгсний дараа. 
30% 259.50 сая.төг тус 

тус төлөгдөөгүй. 
Асгатын нөөцийн 

тодотголын тайланг 
боловсруулах гэрээний 

дүн: 59.0 сая.төг. 
Гэрээ байгуулсны дараа 

80% 48.0 сая.төг 
төлөгдсөн. 

Гүйцэтгэлийн тайлан 
хүлээлгэж өгсний 

дараа:20% 11.0 сая.төг 
төлөгдөнө. 

/Компанийн хөрөнгө/. 
 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 
хөрөнгө оруулалт 
61 хувь. 

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуй нэгжийг сонгон 
шалгаруулж нөөцийн категорийг өнөөгийн 
нөөцийн ангилалд нийцүүлэх ажил 
боловсруулагдаж байна. Зөвлөх үйлчилгээний 
хөрөнгө оруулалтыг 60 хувьд хүрсэн. Ордын 
хэмжээнд 5000 га талбайд М 1:2000 гадаргын 
бүрэн зураглал хийх, тусгай зөвшөөрлийн хил 
хязгаар тогтоох шав тэмдэг тавих тендерийн 
баримт бичиг, техникийн даалгаврыг 
боловсруулж  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
ажиллагааг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 

70 
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6. 
Тавантолгойн 
нүүрсний 
бүлэг ордын 
дэд бүтцийг 
бүрдүүлж, 
үйлдвэрлэл, 
технологийн 
парк 
байгуулах 
ажлын 
хүрээнд нүүрс 
баяжуулах 
үйлдвэрийг 

2021 - 
2024 

"Эрдэнэс-
Тавантолгой" 

ХК 

1,205,468.8                             
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр/ 

Тавантолгойн 
нүүрсний бүлэг 
ордын дэд 
бүтцийг бүрдүүлж, 
үйлдвэрлэл, 
технологийн парк 
байгуулах ажлын 
хүрээнд нүүрс 
баяжуулах 
үйлдвэрийг 
ашиглалтад 
оруулах ажил 32 
хувь. 

Уурхайд 86 тэрбум төгрөг бүхий 23 ш техник, 
тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан. Нүүрс, хөрс 
тээврийн техник, тоног төхөөрөмжийн 
нэвтрүүлэлт 5 хувьд хүрсэн. Конвейерийн 
системийн ТЭЗҮ боловсруулах гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулалтыг зарласан. Нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг батлагдсан, 
FEED-ийн ажил 100 хувь дууссан. Барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулалт явагдаж байна. 

50 
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ашиглалтад 
оруулна. 

Нүүрс, хөрс 
тээврийн техник, 
тоног 
төхөөрөмжийн 
нэвтрүүлэлт 5 
хувьд хүргэнэ. 
Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрийн 1-р 
модулийн бүтээн 
байгуулалтын 
ажил 34 хувьд 
хүргэнэ. Ачилтын 
нэгдсэн төв 
байгуулах ажил 40 
хувьд хүргэнэ. 
2021 онд нүүрс 
баяжуулах 
үйлдвэрийн усан 
хангамжийн ажил 
20 хувьд хүргэнэ. 

15 

6.1. 3.2.1.6.1. 
Техник, тоног 
төхөөрөмжий
н хөрөнгө 
оруулалт. 

2020 - 
2024 

"Эрдэнэс-
Тавантолгой" 

ХК 

11,241.2                            
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр/ 

Нүүрс, хөрс 
тээврийн техник, 
тоног 
төхөөрөмжийн 
нэвтрүүлэлт 5 
хувь. 

2021 онд нийт 86 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 
130 тн даацтай автосамосвал 12 ш , 12 м3 
утгуурын багтаамжтай экскаватор 2 ш, 7-8 м3 
утгуурын багтаамжтай экскаватор 2 ш, 13.7 м3 
хутганы багтаамжтай бульдозер 1 ш, 10 м3 
хутганы багтаамжтай дугуйт түрэгч 1 ш, 8.5м3 
хутганы багтаамжтай бульдозер 1 ш, 4.3 м3 
хутганы урттай автогрейдер 1ш, тус бүр 20м3 
ёмкостой усны болон түлшний автоцистерн зэрэг 
техник тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авах 
гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу техник тоног 
төхөөрөмжийн нийлүүлэлт хийгдэж байгаа 
бөгөөд нийлүүлэлт хийгдсэн техникүүд уурхайд 
ажиллаж байна. 

70 
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6.2. 3.2.1.6.2. 
Конвейерийн 
системийн 
хөрөнгө 
оруулалт. 

2021 - 
2024 

"Эрдэнэс-
Тавантолгой" 

ХК 

3,500.0                             
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр/ 

Конвейерийн 
систем 
нэвтрүүлэлт 0 
хувь. 

2021.09.10-ны өдөр "Конвейерийн системийн олон 
улсын шаардлагад нийцсэн ТЭЗҮ, FEED 
боловсруулах" ЭТТ/202102014 дугаартай нийт 
3,500,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй  Зөвлөх 
үйлчилгээний  тендер шалгаруулалтыг зарласан 
байна. 

30 
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6.3. 3.2.1.6.3. 
Нүүрс 
баяжуулах 
үйлдвэр 

2021 - 
2023 "Эрдэнэс-

Тавантолгой" 
ХК 

973,227.6                              
(10 сая.тн/жил хүчин 

чадалтай эхний блокийн 
хөрөнгө оруулалт) 

Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрийн 1-р 
модулын бүтээн 
байгуулалтын 
ажил 34 хувь. 

Тавантолгой ордыг түшиглэн жилд 30 сая тонн 
нүүрс баяжуулах хүчин чадалтай үйлдвэрийн 
ТЭЗҮ-ийг БНХАУ-ын “Чайна металлуржикал 
инженеринг компани” /CMEC/, Уул уурхайн 
хүрээлэнтэй хамтран боловсруулж  ЭБМЗ-ийн 

50 
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өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлсэн. СМЕС компанитай байгуулсан 
гэрээний дагуу 2 дугаар шатны ажил болох нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрийн FEED буюу урьдчилсан 
зураг төсөл боловсруулах ажлыг 2021.07 дугаар 
сард багтаан дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж 
байна. Засгийн газрын 2021.04.28-ны өдөр Нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын 
тухай 113 дугаар тогтоол батлагдсан бөгөөд уг 
тогтоолд Тавантолгойн ордод түшиглэсэн нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын 
ажлыг ТЭЗҮ-ийн дагуу 2021 оны III улиралд 
багтаан эхлүүлж, 2023 онд ашиглалтад 
оруулахыг УУХҮСайд болон Эрдэнэс 
Тавантолгой ХК-ийн ТУЗ-д даалгасан. “Эрдэнэс 
Тавантолгой” ХК-ийн зүгээс “Чайна 
металлуржикал инженеринг” компанитай 
байгуулсан гэрээний дагуу 2 дугаар шатны ажил 
болох нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн FEED буюу 
урьдчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлыг 
2021.08 дугаар сард дуусган хүлээж авсан. 
2021.08.13-ны өдөр Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн 
барилгын зураг төсөв боловсруулах, барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах 956,447,866,100 төгрөгийн өртөг 
бүхий тендерийг зарласан бөгөөд 2021.09.27-ны 
өдөр хааж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна. 

18 

6.4. 3.2.1.6.4. 
Ачилтын 
нэгдсэн төв 
байгуулах. 

2021 - 
2022 

"Эрдэнэс-
Тавантолгой" 

ХК 

 217,500                             
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр/  

Ачилтын нэгдсэн 
төв байгуулах 
ажил 40 хувьд 
хүрэх. 

Тавантолгойн нүүрс ачих логистикий төвийн 
талаар авах арга хэмжээний тухай 2021.04.07-ны 
өдөр батлагдсан 89 дүгээр тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Компанийн 
ТУЗ-өөс 2021.05.17-ны өдөр 20 дугаар тогтоолыг 
баталсан. Уг  тогтоолд заасны дагуу 
Тавантолгойн нүүрс ачих логистикийн төв 
/салбар төмөр зам, ачих байгууламж/-ийн техник, 
эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг 
боловсруулах, хянан баталгаажуулах, 
магадлуулах,  барилгын ажлыг гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах, хүлээлгэн өгөх ажлыг төмөр 
замын тусгай зөвшөөрөл бүхий өөрийн охин 
компани болох “Тавантолгой төмөр зам” ХХК-аар 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэхтэй холбоотой 
“Тавантолгойн нүүрс ачих логистикийн төвийн 
санхүүжилтийн гэрээг 2021.07.09-ний өдөр 
байгуулсан. ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх түүнийг 
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магадлуулах, барилгын ажлын ерөнхий 
гүйцэтгэгчтэй гэрээ хийх зэрэг бэлтгэл ажлын 
хүрээнд 2,221,652,670 төгрөгийг “Тавантолгой 
төмөр зам” ХХК-д шилжүүлсэн. Төслийн ТЭЗҮ 
боловсруулах ажил дуусч УУХҮЯ-ны ЭБМЗ-ийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж 
байна. Мөн ЭТТ бондын 2-р транчаар татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс төслийн ажлыг 
эрчимжүүлэх, үндсэн байгууламжийн урьдчилгаа 
төлбөрт шаардлагатай 63 тэрбум төгрөгийг 
2021.09.06-ны өдрийн нэмэлт гэрээний дагуу 
шилжүүлсэн. 

19 

6.5. 3.2.1.6.5. 
Усан хангамж 
шийдвэрлэх. 

2021 - 
2023 

"Эрдэнэс-
Тавантолгой" 

ХК 

71,931.4                              
/Төрийн өмчит 

компанийн 
санхүүжилтээр/ 

Усан хангамжийн 
ажил 20 хувь. 

Загийн усны хоолойн гүний усны ордоос 
Тавантолгой уурхай хүртэл 70 км шугам хоолой 
татах трассыг баталгаажуулан захирамж 
гаргасан. Тус усан хангамжийн системийг 
цахилгаанаар хангах техникийн нөхцөлийг ЭХЯ 
болон Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ 
ТӨХК-аар гаргуулсан. Ус хангамжийн системийн 
зураг төсөл боловсруулах ажил дууссан. 
Баталгаажуулах гарын үсэг зурах, экспертизээр 
хянуулах шатанд хүлээгдэж байна. Зураг төсөл, 
холбогдох шийдвэр гаргах ажлууд 95 хувьтай. 

50 
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3.2.2. 
Томоохон 
ордуудыг 
ашиглалтад 
оруулж, 
экспортын 
хэмжээг 
нэмэгдүүлнэ: 

1. Салхитын 
мөнгөний 
ордыг 
төслийн хүчин 
чадалд хүргэж 
ашиглана. 

2021 - 
2024 

"Эрдэнэс 
силвер 

ресурс" ХХК 

 Салхитын 
мөнгөний ордын 
баяжуулах 
үйлдвэрийн 
өргөтгөлийн ажил 
20 хувь, нэмэлт 
хайгуулын ажил 
100 хувь. 

 
2021 оны 6-р сард 
жилд 600 мян.тн 
хүдэр 
боловсруулах 
хүчин чадалтай 
шинээр 
баяжуулах 
үйлдвэр-II барьж 
ашиглалтад 
оруулах. 7-р 
сараас Салхит 
төслийн хүчин 

Үнэт цаас гаргагч “Эрдэнэс Монгол” ХХК нь үнэт 
цаас гаргах замаар татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгийг “Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан 
зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай 
хууль”-ийн хүрээнд зарцуулалт хийж, арилжааны 
банкнуудтай гэрээ хийж 228,493.0 иргэн 6 сая 
төгрөг, түүнээс  доош дүнтэй зээлийн төлбөрөөс 
бүрэн чөлөөлөгдөж (үүний 43,892.0 иргэн 1 сая 
төгрөг хүртэлх зээлтэй), 194,807 иргэн 1 сая 
төгрөгийн 2021 оны 5 сарын 21-ний өдөр 
мөнгөжүүлсэн үнэт цаас эзэмшүүлэх замаар 
байгалийн баялгийн өгөөжөөс хүртээсэн. (Нийт 
423,300 тэтгэвэр авагч иргэн). 
Жилд 600 мянган тонн хүдэр боловсруулах хүчин 
чадалтай баяжуулах үйлдвэр-II төслийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмж, барилгын материалын захиалгыг 
хийсэн. Салхитын мөнгөний ордын баяжуулах 
үйлдвэрийн өргөтгөлийн ажил 20 хувь, нэмэлт 
хайгуулын ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 
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чадалд хүргэж 
ажиллах. 

21 

2. Зүүн цагаан 
дэлийн 
жоншны далд 
уурхайг 
ашиглалтад 
оруулна. 

2021 - 
2024 

Монголросцв
етмет ТӨҮГ 

Төсөв тусгагдаагүй 

Зүүн цагаан 
дэлийн жоншны 
далд уурхайг 
ашиглалтад 
оруулах бэлтгэл 
ажил 10 хувь. 

 
2021 онд бүтээн 
байгуулалтын 
ажил 
төлөвлөгдөөгүй. 

Зүүн Цагаан Дэлийн орд газрыг далд аргаар 
ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг 
(тодотгол) боловсруулж ЭБМЗ-ийн 2021 оны 4-р 
сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлсэн. Төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийг 
байгуулсан бөгөөд уулын ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж,  АМГТГ-т хүргүүлсэн байна. 2021 
оны 9-р сард уулын ажлын бэлтгэл ажлыг 
эхлүүлэх зорилтоттой ажиллаж байна. 

50 
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3.2.3. Улсын 
төсвийн 
хөрөнгөөр 
хийгдэх 
геологи, 
судалгааны 
ажлыг 
эрчимжүүлж, 
эрдэс 
баялгийн 
нөөцийг 
нэмэгдүүлнэ. 

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

2021 - 
2024 

 

Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

3,008 
Санхүүжилт: 

2,223 

Нутаг дэвсгэрийн 
43%-ийг 
хамруулах, ашигт 
малтмалын 
хэтийн төлөвтэй 
15 талбай ялгана 

- Дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын 
дэгдэлтээс шалтгаалан төслүүдийн үр дүнгийн 
тайлан боловсруулах ажил удааширсан тул 
Сүүжийн говь-50, Цайлангийн нуруу-50, Шүтээн 
улаан уул-50, Норовлин-50, Олон гол-50, Их 
Өлзийт-50 төслүүдийн хугацааг УУХҮС-ын 
2021.02.04-ний өдрийн А/20 дугаар тушаалаар 3-
6 сарын хугацаатай сунгасан. Төслүүдийн үр 
дүнгийн тайланг ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх ажил 
дээрх шалтгаантай холбоотойгоор хойшлогдсон. 
Цахир мушгиа уул-50 төслийн 4118 км2  талбайд 
хийж гүйцэтгэсэн 1:50000-ны ГЗЕЭА-ын үр 
дүнгийн тайланг 2021.06.24-ний өдрийн ЭБМЗ-
ийн хуралдаанаар хэлэлцэж, УУХҮСайдын 2021 
оны А/218 дугаар тушаалаар хүлээж авсан.    
- Төлөвлөгөөт онд үргэлжлэн хэрэгжих 23 
төслийн 2021 оны төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 
2020 оны А/322 дугаар тушаалаар баталсан. 23 
төслийн 2021 оны хээрийн болон суурин 
боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, 
аргачлалыг 2021.03.24, 2021.03.25, 2021.03.26, 
2021.03.29-ний өдөр хэлэлцсэн ЭБМЗ-ийн 
хуралдааны дүгнэлтийг үндэслэн УУХҮС-ын 
2021.05.20-ны өдрийн А/104-А/120, А/125-А/135, 
А/141 дүгээр тушаалаар баталсан. 
- Улсын тусгай хэрэгцээний газар болон хилийн 
бүсэд хэрэгжүүлэх төслүүдийн гүйцэтгэгч нарт 
дэмжлэг үзүүлэх талаар БОАЖЯ-нд 01/620 
дугаар, ХХЕГ-т 03/634 дүгээр албан бичгийг 
2021.03.18-ны өдөр хүргүүлсэн.  

90 
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- 2021 онд хэрэгжих 23 төслийн хээрийн болон 
суурин боловсруулалтын ажилд хээрийн шуурхай 
хяналт хийх төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулан 
ТНБД-ын 2021.04.30-ны өдрийн А/41 дүгээр 
тушаалаар батлуулсан. Үргэлжлэн хэрэгжих 
төслүүдийн хээрийн судалгааны ажил цар 
тахлын хөл хорио, вакцинжуулалттай 
холбоотойгоор 5-р сарын 20-оос эхэлсэн. 
- Шинээр хэрэгжүүлэх Бөөн хөх уул-50, Буйлст 
хүрэн уул-50, Ямаат уул-50, Загал уул-50, нийт 4 
төслийн геологийн даалгаврыг 2021.03.15-ны 
өдөр УУХҮ-ийн дэд сайд баталсан.  
- Нутаг дэвсгэрийн 0.8% буюу 12,912.9 км2 
талбайд хэрэгжүүлэх Бөөн хөх уул-50, Буйлст 
хүрэн уул-50, Ямаат уул-50, Загал уул-50 төслийн 
гүйцэтгэгчээр шалгарсан хуулийн этгээдүүдтэй 
2021.06.11-ны өдрийн 14, 15, 16 дугаартай, 
2021.07.22-ны өдрийн 25 дугаартай зөвлөх 
үйлчилгээний гэрээг байгуулан ажлыг эхлүүлсэн. 

23 

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

2021 - 
2023 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

540 
Санхүүжилт: 372 

L, M /N/ хавтгай 
буюу нутаг 
дэвсгэрийн 40%-
ийг хамруулна. 

- Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 14.1%-ийг 
хамарсан К хавтгайн хэмжээнд Улсын геологийн 
1:200000-ны масштабын иж бүрдэл зургийг 
нэгтгэх УГЗ-200-К-нэгтгэл төслийн үр дүнгийн 
тайланг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх 
бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар төслийн үр дүнг хүлээн авснаар 
нутаг дэвсгэрийн 14.1% бүрэн хамрагдана.  
- Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын 
зургийг L, М (N) хавтгайн хэмжээнд нэгтгэх 2 
төслийн 2021 оны хээрийн болон суурин 
боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, 
аргачлалыг 2021.03.25-ны өдөр хэлэлцсэн 
ЭБМЗ-ийн хуралдааны дүгнэлтийг үндэслэн 
УУХҮС-ын 2021.05.20-ны өдрийн А/121, А/123 
дугаар тушаалаар баталсан. 
-Улсын тусгай хэрэгцээний газар болон хилийн 
бүсэд судалгаа хийх төслийн гүйцэтгэгчид 
дэмжлэг үзүүлэх талаар БОАЖЯ-нд хандан 
2021.03.18-ны өдрийн 01/620, ХХЕГ-т хандан 
2021.03.18-ны өдрийн 03/634 дүгээр албан 
бичгийг хүргүүлсэн. 
- 2021 онд үргэлжлэн хэрэгжих 2 төслийн хээрийн 
болон суурин боловсруулалтын ажилд хээрийн 
шуурхай хяналт хийх төлөвлөгөө, төсвийг 
боловсруулан ТНБД-ын 2021.04.30-ны өдрийн 
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А/41 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Үргэлжлэн 
хэрэгжих төслүүдийн хээрийн судалгааны ажил 
цар тахлын хөл хорио, вакцинжуулалттай 
холбоотойгоор 6-р сарын 10-аас эхэлснээр L, M 
/N/ хавтгай буюу нутаг дэвсгэрийн 40%-ийг 
хамруулахаар ажиллаж байна.  

24 

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

2021 - 
2024 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

825 
Санхүүжилт: 

825 

Ховд-2020 
төслийг 
үргэлжлүүлэх, 
нутаг дэвсгэрийн 
63.1%-ийг 
судалгааны 
ажилд хамруулна. 

- Монгол Улсын баруун, баруун өмнөд хэсгийг 
хамарсан талбайд 1:200000-ны масштабтай 
агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны 
ажлыг төлөвлөгөөт онд эхлүүлэхээр Ховд-2020 
төслийн төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 2020 оны 
А/322 дугаар тушаалаар баталсан. 
- Ховд-2020 төслийн 2021 оны хээрийн болон 
суурин боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, 
аргачлалыг 2021.03.25-ны өдөр хэлэлцсэн 
ЭБМЗ-ийн хуралдааны дүгнэлтийг үндэслэн 
УУХҮС-ын 2021.05.20-ны өдрийн А/122 дугаар 
тушаалаар баталсан. 
- Төлөвлөгөөт онд нийт 104,044.0 кв.км буюу 
нутаг дэвсгэрийн 6.6%-д агаарын геофизикийн 
хэмжилт хийх нислэгийг хийж дуусгахаар 
төлөвлөсөн. Өөрөөр хэлбэл нийт 58960 тууш км 
нислэг үйлдэхээс 2020 онд 30283 тууш км 
нислэгийг үйлдсэн ба 2021 онд үлдсэн 28677 
тууш км-т судалгааг хийх бэлтгэл ажлын хүрээнд 
БОАЖЯ-нд хандан 2021.03.18-ны өдрийн 01/620, 
ХХЕГ-т хандан 2021.03.18-ны өдрийн 03/634 
дүгээр албан бичгийг хүргүүлсэн.  
- 2020 онд 30283 тууш км нислэг хийсэн ажлы 
анхдагч мэдээллийг боловсруулснаар нутаг 
дэвсгэрийн 63.4%-ийг судалгаанд хамруулаад 
байна. 

90 
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5. Геохимийн 
1:1000000-ын 
масштабын 
зураг зохиох 
ажлыг 
хэрэгжүүлэх, 
нутаг 
дэвсгэрийг 
100 хувь 
хамруулна 

2021 - 
2022 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

488 
Санхүүжилт: 

306 

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

-Монгол орны нутаг дэвсгэрийг 1:1000000-ын 
масштабын геохимийн судалгааны ажилд 
хамруулж зураг зохиох төслийн хүрээнд 2009-
2011 онд МУ, БНХАУ-ын хилийн дагуу 501,909 
км2 талбайд хийсэн ажлыг үргэлжлүүлэн 2019 
оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Геохими-2019 
судалгааны талбайн нь 1,062,197.0 км2 буюу 
нутаг дэвсгэрийн 67.9%-ийг эзлэх бөгөөд 2019, 
2020 оны хээрийн судалгаагаар 60.9%-д 
дээжлэлтийн ажлыг хийсэн. Төлөвлөгөөт онд 
үлдсэн 7%-ийг хээрийн судалгааны ажилд 
хамруулахаар төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 
2020 оны А/322 дугаар тушаалаар баталсан. 

90 
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Төлөвлөгөөт оны хээрийн судалгааны ажлыг 
гүйцэтгэснээр нутаг дэвсгэрийг бүрэн хээрийн 
ажилд хамруулна. 
-Төслийн 2021 оны хээрийн болон суурин 
боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, 
аргачлалыг 2021.03.29-ний өдөр хэлэлцсэн 
ЭБМЗ-ийн хуралдааны дүгнэлтийг үндэслэн 
УУХҮС-ын 2021.05.20-ны өдрийн А/139 дугаар 
тушаалаар баталсан. 
- Улсын тусгай хэрэгцээний газар болон хилийн 
бүсэд судалгаа хийх Геохими-2019 төслийн 
гүйцэтгэгчид дэмжлэг үзүүлэх талаар БОАЖЯ-нд 
хандан 2021.03.18-ны өдрийн 01/620, ХХЕГ-т 
хандан 2021.03.18-ны өдрийн 03/634 дүгээр 
албан бичгийг хүргүүлсэн. 

26 

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

2021 - 
2024 

 

Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

155 
Санхүүжилт: 

127 

Эрдэнэт, Дархан 
хотын суурьшлын 
бүсэд судалгааны 
ажлыг хийх, Ховд 
хотод шинээр 
судалгааны ажлыг 
эхлэнэ. 

- Төлөвлөгөөт онд үргэлжлэх Эрдэнэт, Дархан 
хотын геоэкологи, гидрогеологийн судалгааны 
ажлыг хэрэгжүүлэхээр ЭР геоэкологи-2019, ДА 
геоэкологи-2020 төслийн төсөв, төлөвлөгөөг 
УУХҮС-ын 2020 оны А/322 дугаар тушаалаар 
баталсан. 
- Төслүүдийн 2021 оны хээрийн болон суурин 
боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, 
аргачлалыг 2021.03.25, 03.29-ний өдөр 
хэлэлцсэн ЭБМЗ-ийн хуралдааны дүгнэлтийг 
үндэслэн УУХҮС-ын 2021.05.20-ны өдрийн А/124, 
140 дүгээр тушаалаар баталсан. 
- Шинээр хэрэгжүүлэх Ховд геоэкологи-2021, 
Гүний хагарал-1 /геотерм/ төслийн геологийн 
даалгаврыг 2021.03.15-ны өдөр УУХҮ-ийн дэд 
сайд баталсан. Гүний хагарал-1, Ховд 
геоэкологи-2021 төслийн гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан хуулийн этгээдтэй 2021.06.11-ны 
өдрийн 17 дугаартай, 2021.07.21-ний өдрийн 24 
дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээг байгуулж 
ажлыг эхэлсэн. 

90 
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7. Геологийн 
өв, тулгуур 
зүсэлт, онцлог 
тогтоц, 
тектоник, 
минерагенийн 
болон 
геохими, 
геофизик, 

2021 - 
2024 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

0 
Санхүүжилт: 

0 
Санхүүжилтээ бичих 

Тектоник, 
минерагенийн 
зураг зохиох /Тек-
2021/ болон 
геологийн өв, 
тулгуур зүсэлт, 
онцлог тогтоц /ТЗ-
2021/ сэдэвчилсэн 

- Монгол орны нутаг дэвсгэрийг хамарсан 
металлогений зураг зохиох Мета-2014 төслийн үр 
дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн салбар зөвлөлийн 
2021.06.22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, 
УУХҮСайдын 2021 оны А/225 дугаар тушаалаар 
хүлээж авсан.  
- Төлөвлөгөөт онд Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд тархсан Мезозой, Кайнозойн насны 
хурдас чулуулгийн тархалт, тогтоц, түүнтэй 
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энергийн 
түүхий эдийн 
хэтийн 
төлөвийн 
сэдэвчилсэн 
судалгааны 
ажил хийнэ 

судалгааны ажлыг 
эхлүүлнэ. 

холбоотой үүсэн ашигт малтмалын минерагений 
судалгааны Мезо-Кайнозой-2021 болон босоо 
тэнхлэгийн дагуух нутгийг хамарсан геологийн 
орчин, тогтоцын судалгааны Гео орчин-2021 
төслийг хэрэгжүүлэхээр 2021 оны төсөв, 
төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 2020 оны А/322 дугаар 
тушаалаар, геологийн даалгаврыг 2021.03.15-ны 
өдөр УУХҮ-ийн дэд сайд баталсан. 
- Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
1:500000-ны масштабын тектоникийн зураг 
зохиох ажлын бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2021 
онд тектоникийн схемийг боловсруулахаар 
ТНБД-ын 2021.04.30-ны өдрийн А/41 дүгээр 
тушаалаар баталж Үндэсний геологийн алба 
хариуцан хийхээр ажиллаж байна. 
- Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 
үнэлгээний хороог ТНБД-ын 2021.03.15-ны 
өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар байгуулсан. Мезо-
Кайнозой-2021 болон Гео орчин-2021 төслийн 
гүйцэтгэгчээр шалгарсан хуулийн этгээдтэй 
2021.07.07-ны өдрийн 21 дугаартай, 2021.06.11-
ний өдрийн 17 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний 
гэрээг байгуулж ажлыг эхэлсэн. 

28 

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

2021 - 
2024 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

0 
Санхүүжилт: 

0 
 

ОХУ, БНХАУ, 
БНСУ, БНКазУ-
тай хамтарсан 
геологийн 
судалгааны 
ажлын 5-р үе 
шатны ажлыг 
эхлүүлнэ. 

- МУ, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, БНКазУ-ын хамтарсан 
төслийн 5-р үе шатны ажлыг хэрэгжүүлэхээр 2021 
оны төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 2020 оны 
А/322 дугаар тушаалаар, геологийн даалгаврыг 
2021.03.15-ны өдөр УУХҮ-ийн дэд сайд баталсан.  

- Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 
үнэлгээний хороог ТНБД-ын 2021.03.15-ны өдрийн 
А/24 дүгээр тушаалаар байгуулсан. МУ, ОХУ, 
БНХАУ, БНСУ, БНКазУ-ын хамтарсан төслийн 5-р 
үе шатны төслийн ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан 
хуулийн этгээдтэй 2021.07.21-ний өдрийн 23 
дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээг байгуулж 
ажлыг эхэлсэн. 

90 
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3.2.4. 
Үндэсний 
геомэдээллий
н нэгдсэн санг 
хөгжүүлж, 
цахим 
системийг 

1. Үндэсний 
геомэдээллий
н нэгдсэн сан 
төслийг 
магматизм, 
стратиграф 
болон бусад 

2021 - 
2024 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

0 
Санхүүжилт: 

0 
 

Үндэсний 
геомэдээллийн 
нэгдсэн сан 
хөтөлбөрийн 
төрөлжсөн 
мэдээллийн сан 

- Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн сан 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2019-2020 онд 
хэрэгжүүлсэн Геомэдээлэл-2019 төслийн үр 
дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн салбар зөвлөлийн 
2021.06.24-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, 
УУХҮСайдын 2021 оны А/216 дугаар тушаалаар 
хүлээж авсан. 

50 
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нэвтрүүлж, 
төрийн 
үйлчилгээг 
түргэн 
шуурхай 
үзүүлнэ. 

геологийн 
мэдээллээр 
бүрдүүлэх, 
баяжуулах, 
мэдээлэл 
түгээх 
үйлчилгээг 
хялбаршуулн
а 

төслийг эхлүүлэх, 
ажлын явц 30%. 

- Төлөвлөгөөт оноос хэрэгжүүлж эхлэх Геологийн 
баримт-1 төслийн 2021 оны төсөв, төлөвлөгөөг 
УУХҮС-ын 2020 оны А/322 дугаар тушаалаар, 
геологийн даалгаврыг 2021.03.15-ны өдөр УУХҮ-
ийн дэд сайд баталсан. 
- Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 
үнэлгээний хороог ТНБД-ын 2021.03.15-ны 
өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар байгуулан 
ажилласан. ТЕГ-ын 2021 оны 488 дугаар албан 
бичгээр ҮГА-д өгсөн зөвлөмжийн дагуу дээрх 
төслийг хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийг сонгон, 
ТЕГ-аас ирэх чиглэлийг хүлээж байна.  
- Төрийн цахим мэдээллийн сан, өгөгдлийн бүрэн 
бүтэн, нэгдмэл, аюулгүй байдлыг хангаж нэг эх 
сурвалж бүхий мэдээлэл, нээлттэй өгөгдлийг бий 
болгож, хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд 
байгууллагын хэмжээнд ашиглаж байгаа 
геологийн чиглэлээр хийсэн 21 салангид 
мэдээллийн сангуудыг нэгтгэн, Геомэдээллийн 
нэгдсэн сангийн байгууллагын дотоодод болон 
олон нийтэд мэдээлэл түгээх портал хөгжүүлэх 
ажил хийгдэж байна. 

30 

2. Геологийн 
чулуун 
дээжийн сан 
болон цахим 
архивыг 
бүрдүүлэх, 
баяжуулах, 
мэдээлэл 
түгээх 
үйлчилгээг 
хялбаршуулн
а 

2021 - 
2024 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

0 
Санхүүжилт: 

0 
 

Геологийн чулуун 
дээжийн сан 
болон цахим 
архив бүрдүүлэх 
төслийг эхлүүлэх, 
ажлын явц 30%. 

- Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн сан 
хөтөлбөрийн хүрээнд Чулуун дээжийн сан-1 
болон Цахим архив-1 төслийг хэрэгжүүлж 
эхлэхээр 2021 оны төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 
2020 оны А/322 дугаар тушаалаар, геологийн 
даалгаврыг 2021.03.15-ны өдөр УУХҮ-ийн дэд 
сайд баталсан. 
- Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 
үнэлгээний хороог ТНБД-ын 2021.03.15-ны 
өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар байгуулан 
ажилласан. ТЕГ-ын 2021 оны 488 дугаар албан 
бичгээр ҮГА-д өгсөн зөвлөмжийн дагуу дээрх 
төслийг хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийг сонгон, 
ТЕГ-аас ирэх чиглэлийг хүлээж байна. 

30 
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3.2.5. Өндөр 
технологийн 
түүхий эд 
болох газрын 
ховор 
элемент, үнэт, 
өнгөт, хар, 
холимог 
металл, 

1. Газрын 
ховор 
элемент 
болон өндөр 
технологийн 
түүхий эдийн 
суурь 
судалгааны 
ажил хийх, 

2021 - 
2024 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

72.6 
Санхүүжилт: 

56.7 
 

ГАСАМ төслийн 
үр дүнгийн 
тайланг хүлээн 
авах, ГХЭ-ийн 
хэтийн төлөвийн 
судалгааг эхлэнэ. 

- Стратегийн ашигт малтмал (ГАСАМ)-ын 
судалгааны ажлын төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 
2020 оны А/322 дугаар тушаалаар баталсан. 
Төслийн 2021 оны суурин боловсруулалтын 
ажлын хэмжээ, арга, аргачлалыг 03.29-ний өдөр 
хэлэлцсэн ЭБМЗ-ийн хуралдааны дүгнэлтийг 
үндэслэн УУХҮС-ын 2021.05.20-ны өдрийн А/137 
дугаар тушаалаар батлан суурин судалгааны 
ажлын бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн. Стратегийн 

50 



19 
 

металл бус 
ашигт малтмал 
болон газрын 
тосны эрэл, 
хайгуулын 
ажлын хөрөнгө 
оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх 
замаар эрдэс 
баялгийн 
нөөцийг 
арвижуулна. 

хэтийн 
төлөвийн 
үнэлгээ өгнө 

ашигт малтмалын төрлүүдийг тектоник, 
металлогени болон бусад геологийн хүчин зүйлс, 
дэд бүтэц зэрэг нийгэм-эдийн засгийн хүчин 
зүйлүүдтэй хамтатган судалж, өнөөдрийн 
нөхцөлд стратегийн ашигт малтмал гэж авч үзэх 
төрлүүдийг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд 
нийцүүлэн тодорхойлох, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, 
энэхүү судалгааны үр дүнд дэлхийн түүхий эдийн 
зах зээл дээр эрэлт ихтэй өндөр технологийн 
болон энергийн түүхий эдийг нарийвчлан судалж, 
Монгол Улсын экспортын чиг хандлагыг 
тодорхойлох суурь судалгааныг 2021 онд 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж үр дүнг хүлээн авна. 
- Төлөвлөгөөт оноос хэрэгжүүлж эхлэх өндөр 
технологийн түүхий эдийн ӨТТЭ-1-2021 төслийн 
2021 оны төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 2020 оны 
А/322 дугаар тушаалаар, геологийн даалгаврыг 
2021.03.15-ны өдөр УУХҮ-ийн дэд сайд баталсан. 
Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 
үнэлгээний хороог ТНБД-ын 2021.03.15-ны 
өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар байгуулан 
ажилласан. ӨТТЭ-1-2021 төслийн гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан хуулийн этгээдтэй 2021.07.07-ны 
өдрийн 22 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 
байгуулж ажлыг эхэлсэн. 
- “Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн 
ангиллыг хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж"-ийг 
газрын ховор элемент, литий-цезийн төрлөөр 
боловсруулах ажлыг АМЕР-2 төслийн 
санхүүжилтээр ШУТИС-ийн ГУУС-ийн харьяа 
Эрдэс баялгийн судалгаа, геомэдээллийн 
сургалтын төвөөр гүйцэтгүүлэн ЭБМЗ-ийн 
2021.06.03-ны өдрийн ХХ-07 дугаар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. УУХҮСайдын 2021 
оны А/190 дугаар тушаалаар аргачилсан 
зөвлөмжийг хүлээн авч, олон нийтийн хүртээл 
болж байна.   

32 

2. Үнэт, өнгөт, 
хар, ховор, 
холимог 
металл болон 
металл бус 
ашигт 
малтмалын 
нарийвчилсан

2021 - 
2024 

 Улсын төсөв 
Гүйцэтгэл: 

973.1 
Санхүүжилт: 

308.3 
 

Үнэт, ховор, 
холимог 
металлын 
чиглэлээр эрэл, 
үнэлгээний ажлыг 
үргэлжлүүлэх, 
хэтийн төлөвийн 
үнэлгээ өгнө. 

- ЭҮ-1-2020 болон БӨМ-Алт-2019 төслийн 2021 
оны төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 2020 оны 
А/322 дугаар тушаалаар, 2021 оны хээрийн болон 
суурин боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, 
аргачлалыг ЭБМЗ-ийн 2021.03.29-ний өдөр 
хэлэлцсэн хуралдааны дүгнэлтийг үндэслэн 
УУХҮС-ын 2021.05.20-ны өдрийн А/124, А/138 
дугаар тушаалаар батлаж ажлыг эхлүүлсэн.  

50 
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, эрэл, 
үнэлгээний 
ажил хийх, 
хэтийн 
төлөвийн 
үнэлгээ өгнө 

- Төлөвлөгөөт онд шинээр хэрэгжүүлэх ЭҮ-2-
2021, ЭҮ-3-2021 төслийн төсөв, төлөвлөгөөг 
УУХҮС-ын 2020 оны А/322 дугаар тушаалаар, 
геологийн даалгаврыг 2021.03.15-ны өдөр УУХҮ-
ийн дэд сайд баталсан. Төслийн гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулахаар үнэлгээний хороог ТНБД-
ын 2021.03.15-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар 
байгуулан ажилласан.  
ЭҮ-2-2021, ЭҮ-3-2021 төслийн гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан хуулийн этгээдтэй 2021.07.07-ны 
өдрийн 19, 20 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний 
гэрээг байгуулж ажлыг эхэлсэн. 
Нэмэлтээр: 
- Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн 
ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд 
хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж (мөнгө, цагаан 
тугалга, хар тугалга-цайр, вольфрам, молибден)-
ийг ХБНГУлсын Геошинжлэх ухаан, байгалийн 
нөөцийн холбооны хүрээлэн буюу BGR-ийн 
“Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбар дахь 
институцын болон боловсон хүчний чадавхийг 
хөгжүүлэх - II” төслийн санхүүжилтээр ШУТИС-
ийн ГУУС-ийн Эрдэс баялгийн судалгаа, 
геомэдээлэл, сургалтын төвийн эрдэмтэн, 
судлаачдаар гүйцэтгүүлсэн. ЭБМЗ-ийн 
2021.04.30-ны өдрийн ХХ-05 дугаар 
хуралдаанаар мөнгө, цагаан тугалга, хар тугалга-
цайр, вольфрам, молибденийн аргачилсан 
зөвлөмжийг хэлэлцүүлж ХХ-05-01-ээс ХХ-05-05 
дугаар зөвлөмж гарсан. УУХҮС-ын 2021.06.11-
ний өдрийн А/153 дугаар тушаалаар Аргачилсан 
зөвлөмжийг хүлээн авсан. 
- Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын 
хамтын ажиллагааны хөтөлбөр АМЕР-II-ын 
санхүүжилтээр бал чулуу, давс, карбонат 
чулуулаг, хөнгөн цагаан, лити-цези, элс хайрга, 
газрын ховор элементийн аргачилсан 
зөвлөмжийг Эрдэс баялгийн судалгаа, 
геомэдээлэл, сургалтын төвийн эрдэмтэн, 
судлаачдаар гүйцэтгүүлсэн. Олон нийтийн 
хэлэлцүүлгийг цахимаар 2021.04.07-ны өдөр 
геологичдын дунд зохион байгуулсан. Бал чулуу, 
давс, карбонат чулуулаг, хөнгөн цагаан, лити-
цези, элс хайрга, газрын ховор элементийн 
аргачилсан зөвлөмжийг Эрдэс баялгийн 



21 
 

мэргэжлийн зөвлөлийн 2021.06.03-ны өдрийн ХХ-
07 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
УУХҮСайдын 2021 оны А/190 дугаар тушаалаар 
аргачилсан зөвлөмжийг хүлээн авч, олон нийтийн 
хүртээл болж байна.  
Мөн шинээр фосфорит, манган, никель-кобальт, 
берилли, хромын төрлөөр аргачилсан зөвлөмж 
боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн.        

33 

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

2021 - 
2024 

УУХҮЯ, 
АМГТГ 

73,700.0 Ашигт малтмалын 
хайгуулын 50-70 
тусгай  зөвшөөрөл 
шинээр олгон, 
хайгуулын ажлыг 
эрчимжүүлж 
геологийн нөөцийг 
өсгөнө. 

- УУХҮС-ын 2018 оны 2 дугаар сарын 13-ны 
өдрийн А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Сонгон шалгаруулалтаар хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох журам”-ын дагуу 2020-2021 онд 
17 багцаар 983,943.42 га бүхий 219 талбайд 
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон 
шалгаруулалт явуулж, нийт 127 хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж, 
2020-2021 онд улсын төсөвт 26.5 тэрбум 
(26,520,108,574.0) төгрөг төвлөрүүлсэн. 2021 онд 
91 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгож, 
22.25 тэрбус төргөгийг улсын төсөвт 
төвлөрүүлсэн байна.  
- Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын 108 
тайланг ЭБМЗ-ийн салбар зөвлөлийн 11 
удаагийн хуралдаанаар хэлэлцэн алтны /үндсэн/ 
73,600.95 кг металлаар, алт /шороо/ 2,907.6 кг 
металлаар, мөнгө 862.01 тн металлаар, зэс 
65,749.25 тн металлаар, төмөр 1,366.17 мян.тн 
хүдрээр, никель 15,918.09 тн металлаар, кобальт 
1,501.36 тн металлаар, гянтболд 1,801.39 тн 
металлаар, хайлуур жонш 851.47 мян.тн 
эрдэсээр, манган 97.06 мян.тн металлаар, нүүрс 
195,06 сая.тн, газрын тос 1.04 сая баррель 
нөөцийг хэлэлцэн хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. 

90 
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3.2.6. Уул 
уурхайн 
салбарын 
институцийг 
бэхжүүлж, 
хариуцлагатай 
уул уурхайг 
хөгжүүлж, 
лиценз 
олголтыг олон 
нийтэд 
нээлттэй 

1. Ашигт 
малтмалын 
тусгай 
зөвшөөрөл 
олголтыг 
цэгцэлж, олон 
нийтэд 
нээлттэй 
болгоно. 

2020 - 
2022 

УУХҮЯ, 
УУБГ, ГБГ 

Төсөв тусгагдаагүй 

Ашигт малтмалын 
тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай 
хуулийн төсөл 
боловсруулах 
ажил 100 хувь. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020.12.25-
ны өдрийн А-332 дугаар тушаалаар Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийн холбогдох судалгааг хийх, 
хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн 
төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг 
байгуулсан. Ажлын хэсэг Хууль тогтоомжийн 
тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.6-д 
“хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлэх 
аргачлал”, Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй 
холбоотой болон бусад судалгааны тайлан, 
Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 25 дугаар 

 70 
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болгож, хууль 
зөрчиж 
олгосон 
зөвшөөрлийг 
хүчингүй 
болгоно. 

зүйлийн 25.1-д заасны дагуу Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, 
хуулийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж 
дуусгаад байна.  
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2. Уул уурхайн 
салбарын 
судалгаа 
шинжилгээни
й 
байгууллагыг 
нэгдсэн 
зохион 
байгуулалтад 
оруулах 
асуудлын 
хүрээнд 
яамны 
харьяанд аж 
ахуйн тооцоот 
газрыг бий 
болгоно. 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 
УУБГ 

Төсөв тусгагдаагүй 

Уул уурхайн 
салбарын 
судалгаа 
шинжилгээний 
байгууллага 
байгуулах 
асуудлыг   
шийдвэрлүүлнэ. 
50 хувь. 

Уул уурхайн судалгаа, хөгжлийн төв байгуулах 
талаар Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон 
төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот газрын дүрмийн 
төслийг боловсруулсан бөгөөд холбогдох тооцоо, 
судалгааг яамны удирдлагад танилцуулсан. 

30 
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3. Орон нутагт 
эрдэс 
баялгийн 
асуудал 
хариуцсан 
нэгж 
байгуулна. 

2021 - 
2024 

УУХҮЯ, 
УУБГ 

Төсөв тусгагдаагүй 

Орон нутагт эрдэс 
баялгийн асуудал 
хариуцсан нэгж 
байгуулах 
асуудлыг Засгийн 
газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, 
шийдвэрлүүлнэ. 
50 хувь. 

Орон нутагт эрдэс баялгийн нэгж байгуулах 
ажлын хүрээнд эхний ээлжинд Өмнөговь, 
Дорноговь, Дорнод, Ховд, Орхон аймгуудад 
байгуулахаар "Зарим аймагт Эрдэс баялгийн 
нэгж байгуулах тухай" Засгийн газрын тогтоолын 
төсөл боловсруулан Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн бөгөөд 
Санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагын саналыг заавал авсны дараа 
хэлэлцүүлэхээр буцаасан. 

30 

37 

4. Шинэ 
бүтээн 
байгуулалтын 
ажилд 
зайлшгүй 
шаардлагатай 
хүний нөөцийг 

2021 - 
2024 

УУХҮЯ, 
УУБГ, ГБГ 

Төсөв тусгагдаагүй 

Шинэ бүтээн 
байгуулалтын 
ажилд зайлшгүй 
шаардлагатай 
хүний нөөцийн 
судалгаа гаргана. 
Мэргэжилтэй 

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 
Алсын хараа-2050 болон түүнээс Засгийн газрын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 2021 оны ажиллах 
хүчний мэдээлэл болон уул уурхай, хүнд үйлдвэр, 
газрын тосны салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж 
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бэлтгэх, 
мэргэшүүлэх 
ажлыг хамтын 
ажиллагааны 
хүрээнд 
холбогдох 
яам, 
байгууллагата
й зохион 
байгуулна. 

ажилчин, инженер 
техникийн 
ажилтан бэлтгэх 
санал 
боловсруулна. 

ахуйн нэгжүүдэд тухайн төслийн техник, 
технологийн шаардлагаас хамаараад зарим 
мэргэжлийн инженер, техникийн гадаад ажиллах 
хүч, мэргэжилтэн шаардлагатай байдаг бөгөөд 
тус яамнаас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яаманд хүргүүлсэн. 

38 

3.2.7. Хүнд 
үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, 
эрдэс түүхий 
эдийн 
боловсруулалт
ын түвшинг 
ахиулан, нэмүү 
өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэнэ: 

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

2021 - 
2024 

УУХҮЯ, 
"Кью эс си" 
ХХК, 
"Дархан 
төмөрлөгий
н үйлдвэр" 
ХК 

 Төслийн 
удирдлага, 
инженеринг, тоног 
төхөөрөмжийн 
худалдан авалт. 
8.9% 

2020-2024 оны ЗГҮАХХАХТ-нд тусгуулах төслийн 
саналаа “Кью Эс Си” ХХК нь 2020 оны 08 дугаар 
сарын 14-ний өдрийн 79/20  тоот албан бичгээр 
тус яаманд ирүүлсэн. 
Уг төлөвлөгөөг үндэслэн ЗГҮАХХАХТ-ний төсөлд  
саналыг оруулж батлуулсан. 
Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК-ийн 
хэрэгжүүлж байгаа төслийн технологи 
өөрчлөгдөх нөхцөл байдал үүсч өмнө сонгосон 
технологиос хөрөнгө оруулалт 3 дахин бага, 
цахилгаан эрчим хүчний зарцуулалт мөн 3-4 
дахин бага байх “Мини домен зуух бүхий гангийн 
үйлдвэр байгуулах” ТЭЗҮ-ийг шинээр 
боловсруулах ажлыг БНХАУ-ын “МСС-СERI” 
компаниар /712.5 сая төгрөг/ гүйцэтгүүлж,  2021 
оны  5 дугаар сард хүлээн авсан.  
Төслийн ТЭЗҮ-ийг монгол хэлнээ хөрвүүлэх, 
холбогдох засвар хийх ажлыг төслийн зөвлөх 
компани “Кью Эм Си” ХХК гүйцэтгэсэн ба 2021 
оны 9 дүгээр сард багтаан ЭБМЗ-ийн өргөтгөсөн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллаж байна.    
Урьдчилсан  төлөвлөгөөгөөр нийт 480 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалтаар 350 мянган 
тонн ган бүтээгдэхүүн /жилд арматур-200 мян.тн, 
круг-80 мян.тн, булан төмөр-40 мян.тн, төмөр 
утас-30 мян.тн/ үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 
үйлдвэрийг 2024 онд ашиглалтад оруулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна. 
Төслийн бүтээн байгуулалтыг EPC гэрээгээр 
хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэгчийг энэ оны 4-р улиралд 
багтаан сонгон шалгаруулах, дараагийн шатны 
нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулах ажлыг 
эхлүүлэхээр төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд 
тусган ажиллаж байна. 
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Мөн Монгол Улсын Шадар сайдын 2021 оны 7 
дугаар сарын 24-ний өдрийн 72 дугаар 
тушаалаар Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн 
Концессын гэрээний хэрэгжилтийг шалгах, санал 
дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг 
байгуулагдан ажиллаж байна. 

39 

2. Орхон 
аймагт   
Эрдэнэтийн 
төмөрлөгийн 
үйлдвэрийг 
ашиглалтад 
оруулна. 

2020 - 
2022 

УУХҮЯ, 
"Бэрэн 
групп" ХХК 

 Барилга, дэд 
бүтцийн ажлыг 
дуусгаж тоног 
төхөөрөмжийн 
худалдан авалт, 
угсралт, 
суурилуулалтын 
ажлыг гүйцэтгэнэ. 
100% 

Бэрэн групп ХХК-ийн захирал Б.Мөнхтөртэй 
төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн 
асуудлаар яамны удирдлага 2021 оны 1 сарын 
11, 2 дугаар сарын 19-ны өдрүүдэд 2 удаагийн 
уулзалт зохион байгуулсан.  
Тус групп нь Хөгжлийн банкнаас 2014 онд 17.5 
сая ам.доллар,  2015-2016 онд 4.5 сая ам.доллар, 
нийт 22 сая ам.долларын зээлийн санхүүжилт 
авсан ба үйлдвэр ашиглалтад орж үйл ажиллагаа 
эхлүүлээгүйн улмаас зээлийн эргэн төлөлт 
хийгдээгүй байна.  
Иймээс цаашид үйлдвэрийг ашиглалтанд 
оруулахад шаардагдах 30.7 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг босгоход хүндрэл учирч байна.  
Одоогийн байдлаар зээлийн хүүг төлж байгаа ба 
үндсэн  зээлийн эргэн төлөлтийг 2022 онд хийх 
графиктай ажиллаж байна. 
Мөн ковид-19 цар тахлын улмаас гадаад хөрөнгө 
оруулалт авах талаар төлөвлөсөн гадаад 
хэлэлцээр, айлчлал, БНХАУ-аас мэргэжилтэн 
оруулж ирэх асуудал хойшилж байгаа нь төслийн 
бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэхэд 
сөргөөр нөлөөлж байна. 

30 
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3. Дорноговь 
аймагт   хар 
төмөрлөгийн 
цогцолбор 
үйлдвэр 
байгуулна. 

2020 - 
2023 

УУХҮЯ, 
"МДМУ" 
ХХК 

 Өртөөнөөс 
үйлдвэрийн 
талбай хүрэх авто 
зам, дотор авто 
зам барих,  домен 
зуухны угсралтын 
ажлыг гүйцэтгэнэ. 
56% 

Тус компанийн хэрэгжүүлж байгаа төслийн ажил 
ковид-19 цар тахлын улмаас 2020-2021 оны 6 
сарын байдлаар зогсонги байдалд байна. 
Төслийн санхүүжилт толгой компани /“Монзол 
групп“ ХХК /-ийн хөрөнгө оруулалтаар 
шийдэгдсэн. Цутгуурын цех, дулаан 
боловсруулах цехийн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжүүдийн захиалга хийгдэж, 3.567 
тэрбум төгрөгийн   урьдчилгааг төхөөрөмж 
нийлүүлэгч компанид төлсөн боловч 
төлөвлөгөөний дагуу БНХАУ /“Qianxi ADI 
Machanical Casting” Co.Ltd компани/-д очиж газар 
дээр нь тоног төхөөрөмжийн сонголт хийн оруулж 
ирэх, мөн мэргэжилтэн оруулж ирэх асуудал 
хилийн хөл хорионы улмаас шийдэгдэхгүй байна. 
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4. "Эрдэнэт 
үйлдвэр" 
ТӨҮГ-ыг 
түшиглэн "Уул 
уурхай-
металлурги-
химийн 
үйлдвэрийн 
цогцолбор" 
үйлдвэрлэл, 
технологийн 
парк 
байгуулна. 

2020 - 
2022 

УУХҮЯ, 
"Эрдэнэт 
үйлдвэр" 
ТӨҮГ 

 Зураг төсөл 
боловсруулах, 
ҮТП-ийн авто зам, 
дулаан, ус 
хангамж, 
цахилгаан 
хангамж, төмөр 
зам, ариутгах 
татуургын сүлжээг 
барих ажлыг 
эхлүүлнэ. 30% 

Засгийн газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн 129 дүгээр тогтоолоор Орхон аймгийн 
Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт уул уурхай-
металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор 
байгуулах зориулалтаар Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-
т үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон. 
УУХҮЯ-ны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн боловсруулах үйлдвэрийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн паркийн техник, 
эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу дэд бүтцийн 
нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулах, барьж 
байгуулах ажилд нийт 134.0 тэрбум төгрөг 
шаардлагатай тооцоо гарсан. Үүнээс 2021 оны 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 4.8 тэрбум 
төгрөг тусгагдсан. Одоогоор авто зам, төмөр зам, 
ус хангамж, ариутгах татуургын системийн зураг, 
төсөл боловсруулах, цахилгаан хангамжийн 
ТЭЗҮ боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах ажил явагдаж байна. Паркийн 
газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг 
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2021.06.30-ны өдрийн 2-р 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлж, нийт 
1217,4 га газарт байгуулахаар тогтсон. УУХҮ-ийн 
сайдын 2021.05.19-ний өдрийн А/99 тоот 
тушаалаар дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг 
дэмжих үүрэг бүхий ажлын хэсгийг УУХҮЯ, ЭХЯ, 
ХХААХҮЯ, БХБЯ, ЗТХЯ, ТӨБЗГ, Эрдэнэт 
үйлдвэр” ТӨҮГ-ын төлөөллийг оролцуулан 
байгуулж ажиллаж эхний ээлжид газар дээр нь 
очиж ажиллан зөвлөмж, дүгнэлт өгөөд байна. 
Түүнчлэн Үйлдвэрлэл технологийн паркийн 
удирдлагатай байгуулах гэрээг “Эрдэнэт 
үйлдвэр” ТӨҮГ-ын удирдлагатай 2021.06.18-ны 
өдөр байгуулав. 

50 
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5. "Эрдэнэт 
үйлдвэр" 
ТӨҮГ-ын ҮТП 
байгуулах 
ажлын 
хүрээнд 
Зэсийн 
баяжмал 
боловсруулах 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 
"Эрдэнэт 
үйлдвэр" 
ТӨҮГ, 
Төрийн 
өмчийн 
бодлого, 
зохицуулал
тын газар 

 ТЭЗҮ-ийн 
тодотгол хийх, дэд 
бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлнэ.  
7.5% 

Засгийн газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн 129 дүгээр тогтоолоор Орхон аймгийн 
Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт уул уурхай-
металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор 
байгуулах зориулалтаар Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-
т үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон. Уг 
тогтоолын 2 дахь хэсэгт паркийн хүрээнд 
баригдах Зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэрийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 
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үйлдвэрийг 
барина. 

хөрөнгөөр санхүүжүүлж, ашиглалтад оруулах 
арга хэмжээ авч ажиллахыг холбогдох албан 
тушаалтнуудад даалгасан. ТЭЗҮ-ийн тодотгол 
хийх ажлыг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ хариуцан 
гүйцэтгэж байна. Мөн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь 
БНХАУ-ын “China ENFI Engineering” компанитай 
хамтран элементийн хүхэр үйлдвэрлэх 
“үйлдвэрлэлийн туршилт”-ын ажлыг гүйцэтгэх 
тухай 6/005-21 дугаартай “Техник, технологийн 
туршилт боловсруулалтын хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-г 2020.05.10-ны өдөр байгуулсан. 
Туршилтын ажлын хүрээнд технологийн үндсэн 
горимыг тодорхойлох, хүчин зүйлүүдийн 
нөлөөлөл, тогтвортой  ажиллагааг  
баталгаажуулах зорилгоор БНХАУ-ын “Xinjiang 
Nonferrous Metal Industry (Group) Co., Ltd” 
компанийн Karatungk зэс-никелийн хайлах 
үйлдвэрийн цэвэршүүлсэн (дулаан солилцуураас 
гарах технологийн хий) хүхэрлэг хийн шугамаас 
хийг соруулан авч шинээр баригдах 
үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжид туршилтын түүхий 
эд болгон ашиглахаар ажиллаж байна. ЗББҮ-ээс 
гарах хүхрийн давхар исэл агуулсан хийг 
боловсруулах технологийн сонголтыг хийсний 
дараа тус ТЭЗҮ-д тодотгол хийнэ. 
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6. "Эрдэнэт 
үйлдвэр" 
ТӨҮГ-ын ҮТП 
байгуулах 
ажлын 
хүрээнд 
Исэлдсэн 
хүдрийг 
нуруулдан 
уусгах 
үйлдвэр 
байгуулна 

2020 - 
2022 

УУХҮЯ, 
"Эрдэнэт 
үйлдвэр" 
ТӨҮГ, 
Төрийн 
өмчийн 
бодлого, 
зохицуулал
тын газар 

 Үйлдвэр, дэд 
бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлэх, 
тусгай зөвшөөрөл 
авах. 50% 

Засгийн газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн 129 дүгээр тогтоолоор Орхон аймгийн 
Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт уул уурхай-
металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор 
байгуулах зориулалтаар Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-
т үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон. Уг 
тогтоолын 2 дахь хэсэгт исэлдсэн хүдрээс 
нуруулдан уусгах SX/EW технологиор катодын 
зэс үйлдвэрлэх үйлдвэрийг “Эрдэнэт үйлдвэр” 
ТӨҮГ-ын хөрөнгөөр 100% санхүүжүүлж, 
ашиглалтад оруулах арга хэмжээ авч ажиллахыг 
холбогдох албан тушаалтнуудад даалгасан тул  
бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Тухайн 
үйлдвэрийн ТЭЗҮ –ийг 2016 онд боловсруулан 
Аж үйлдвэрийн яамны ЭБМЗ-өөр батлуулсан.  
SX/EW технологиор катодын зэс боловсруулах 
үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төсөл 
боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендерт “Майнинг шорт лонг терм” 
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ХХК шалгарч, 2021.09.17- ны өдөр 6/006-21 тоот 
гэрээ байгуулсан. 
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7. Үнэт 
металл 
цэвэршүүлэх 
үйлдвэрийг 
барьж 
байгуулна. 

2021 - 
2024 

УУХҮЯ, 
"Эрдэнэс 
Алт ресурс" 
ХХК 

 Төслийн хөрөнгө 
оруулалтыг 
шийдвэрлэнэ. 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 06 
дугаар сарын 01-ний өдрийн 212 тоот тогтоолоор 
ашигт малтмал хайх эрх олгогдсон ба тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд АМГТГ-ын 
Кадастрын хэлтсийн даргын 2020 оны 08 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн 308 тоот шийдвэрээр 
Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинэжинст 
сумдын нутагт орших Хүрэнцав нэртэй 1704.51 
гектар, Мухар хар толгой нэртэй 4313.57 гектар, 
Довжоот нэртэй 1393.37 гектар, Халзан нэртэй 
453.89 гектар талбай нийт 7865.34 гектар талбай 
бүхий 4 тусгай зөвшөөрлийг олгосон бөгөөд 
эдгээр талбайг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах 
замаар төслийн тодорхой хэсгийг өөрийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх зорилгоор Хүрэнцав 
нэртэй талбайд геологийн эрэл 
хайгуул,геофизикийн ажил гүйцэтгэх тендер 
зарлан ажиллаж байна. 
Компанийн эзэмшлийн хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийг барьцаалан зээл олгох боломжын 
талаар арилжааны банкуудад хандсан бөгөөд  
арилжааны банкуудаас хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл барьцаалан зээл олгох боломжгүй 
тухай хариу ирүүлсэн. Иймд ҮМЦҮ-ийн 
санхүүжилтийг хувьцаагаар болон бонд буюу 
зээлээр санхүүжүүлэхэд хамтран ажиллах 
боломжийн талаар  Монгол Улсад үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа Олон улсын санхүүгийн 
компаниудад хандан үнийн санал аваад байна. 
Хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу  Эрдэнэс 
Монгол ХХК-аас батлагдсан төсвийн хүрээнд 
Эрдэнэс-Алт ХХК-ийн ТУЗ-аар төсөв, 
төлөвлөгөө, зардлын хэмжээг батлуулан  2021 
онд хайгуулын ажил гүйцэтгэх сонгон 
шалгаруулалт хийгдэж байна. Дэлхий дахинд 
тархсан цар тахлын улмаас Гадаад хөрөнгө 
оруулалт татахад хүндрэлтэй нөхцөл байдал 
үүссэн тул Эрдэнэс алт ресурс ХХК-ийн зүгээс 
үнэт металл цэвэршүүлэх үйлдвэрийн хүчин 
чадлыг бууруулж, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, 
технологийн цехийн хүчин чадал тоо хэмжээг 
багасгах стратеги баримтлан ажиллаж байна. 
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Засгийн газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн 14 дүгээр тэмдэглэлд алт цэвэршүүлэх 
үйлдвэр байгуулах техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийг дахин хянаад дүгнэлт гарган 
танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдад даалгасаны дагуу Төслийн ТЭЗҮ-ээр 
тодорхойлсон хүчин чадал, хөрөнгө оруулалтын 
болон бүтээгдэхүүний өртөг, зардлыг бусад ижил 
төстэй үйлдвэрийн төсөлтэй харьцуулан судлах 
ажил хийгдэж байгаа бөгөөд урьчилсан дүнгээр 
төслийн ТЭЗҮ-ээр тодорхойлсон хөрөнгө 
оруулалтын зардал нь бусад улсын ижил төстэй 
үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын зардлаас 
харьцангуй өндөр, мөн 1 унц алт цэвэршүүлэх 
өөрийн өртөг зардал нь Монголбанкнаас алтыг  
Швейцар улсын Argor Heraues SA үйлдвэрт 
хүргэж цэвэршүүлэх зардлаас 4-6 дахин өндөр 
байгаа юм.   
УУХҮ-ийн сайд Бүгд Найрамдах Казахстан 
Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд 
Ж.Адылбаевыг 2021 оны 8 дугаар сарын 6-ны 
өдөр хүлээн авч уулзсан уулзалтын үеэр БНКазУ-
ын “Сымбат инженеринг” компанийн 
боловсруулсан “Алт, мөнгө (үнэт металл) 
боловсруулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн 
үндэслэл”-ээр тодорхойлсон төслийн хүчин 
чадал, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бууруулах 
боломжийн талаар санал солилцож БНКазУ-ын 
тал судалж үзэхээ илэрхийлсэн. 
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9. Оюутолгойн 
ордыг 
түшиглэн 
зэсийн 
баяжмалыг 
боловсруулах 
үйлдвэр 
байгуулах 
ажлыг 
эхлүүлнэ. 

2021 - 
2028 

УУХҮЯ  Хөрөнгө 
оруулагчийг 
сонгон 
шалгаруулж, 
хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ 
байгуулах. Төмөр 
зам, эрчим хүч, ус 
хангамж, гадаад 
бүтцийн ТЭЗҮ, 
техникийн 
нөхцлийн бэлтгэл 
ажлыг хангана.  
0.5% 

Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх 
үйлдвэр барих төслийн нэгж нь Монгол 
Өмгөөлөл” ХХН болон “Таван Лекс” ХХН-ын 
зөвлөх үйлчилгээний тусламжтайгаар 1). Зэсийн 
баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төслийн 
хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах 
тендерийн баримт бичиг, аргачлал 2). Хөрөнгө 
оруулагчтай байгуулах гэрээний төсөл 3). Баримт 
бичиг боловсруулах тендерийн баримт бичгийн 
төслийг Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай 
хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид 
үндэслэн Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн 
банкнаас гаргасан Төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн талаарх зөвлөмж, урьдчилсан 
сонгон шалгаруулалтын талаарх жишиг баримт 
бичигт нийцүүлэн боловсруулж Уул Уурхай, хүнд 
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үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 04-р сарын 02-ны 
өдрийн А/64 дугаар тушаалаар байгуулагдсан  
Хөрөнгө оруулагчид тавигдах шаардлага, 
шалгуур үзүүлэлт, хөрөнгө оруулагчтай хийх 
хөрөнгө оруулалтын гэрээний төсөл, хөрөнгө 
оруулагчийг сонгон шалгаруулах тендерийн 
баримт бичгийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлыг 
хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. 
Хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах Ажлын 
хэсгийг байгуулах саналыг УУХҮЯ-ны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 
11-ний өдрийн 03/1980 тоот  албан бичгээр  
Сангийн яаманд, УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 13-ны 
өдрийн 03/2010 тоот албан бичгээр ҮХГ-т тус тус 
хүргүүлээд байна. 
Төмөр зам, цахилгаан эрчим хүч, ус хангамжийн 
ТЭЗҮ, техникийн даалгавар боловсруулахад 
шаардлагатай судалгааны ажлыг хийж байна. 
Дээрх асуудлаар ЭХЯ, ЗТХЯ болон холбогдох 
бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай зөвлөлдөх,  
уулзалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна 
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3.2.8. 
Дотоодын 
түүхий эдэд 
тулгуурласан 
газрын тос 
боловсруулах 
үйлдвэрийг 
барьж 
байгуулна: 

1.1. Газрын 
тос, 
уламжлалт 
бус газрын 
тосны эрэл, 
хайгуул, 
ашиглалтыг 
эрчимжүүлж 
нөөцийг 
өсгөнө. 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 

АМГТГ 

 Шинээр 2 талбайд 
БХГ байгуулсан 
байна. ГТ-ны 
олборлолт 836.4 
мян.тн 

-Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 203 дугаар тогтоолоор эрх олгосны дагуу 
Газрын тосны хайгуулын “Гурвантэс XXXV” 
талбайд уламжлалт бус газрын тосны (нүүрсний 
давхаргын метан хий) үйл ажиллагаа явуулах 
талаарх Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг Ашигт 
малтмал, газрын тосны газар болон “Тэлмэн 
ресурс” ХК хооронд 2021.07.27-ны өдөр 
байгуулсан. 
-Газрын тосны хайгуулын Матад XX талбайд 
“Петроматад” ХХК-ийн хайгуулын ажлын үр дүнд 
Цэнтогоруу блокийг ялгасан. Цэн Тогоруу ордын 
баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланг 
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн, зөвлөлийн 2020 оны 12-р сарын 25-ны 
өдрийн СТР-02-01 дүгээр дүгнэлтийг үндэслэн, 
УУХҮ-ийн сайдын 2021 оны 03-р сарын 02-ны 
өдрийн “Матад-ХХ талбайн нөөц бүртгэх тухай” 
А/36 дугаар тушаалаар газрын тосны нөөцийг 
“баталгаат (1P)” зэрэглэлээр 1 151 194.0 тонн 
(8.68 сая баррель)-оор, үүнээс ашиглалтын 
баталгаат нөөцийг 137 931.0 тонн (1.04 сая 
баррель)-оор, “баталгаат+магадлалтай (2P)” 
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зэрэглэлээр 3 051 724.0 тонн (23.01 сая баррель)-
оор, “баталгаат+магадлалтай+боломжтой (3P)” 
зэрэглэлээр 5 385 942.0 тонн (40.61 сая баррель)-
оор  ашигт малтмалын нөөцийн Улсын нэгдсэн 
тоо бүртгэлд бүртгэсэн.  
-Газрын тосны хайгуулын талбайдад БХГ-ний 
дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй “Метан газ 
ресурс” ХХК, “Жи Өү Эйч” ХХК, “Түмэн ойл” ХХК, 
“Смарт-ойл монголиа” ХХК, “Зон Хэн Юу Тиан” 
ХХК, “Монголын Алт” ХХК болон “Петровис 
ресурс” ХХК-иудын 2021 оны жилийн хайгуулын 
ажлын хөтөлбөр төсвийг баталсан ба эдгээр 
гэрээлэгчид 2021 онд хайгуулын ажилд нийт 
40,676,116.37 ам.доллар зарцуулахаар 
төлөвлөсөн. 
-2021 оны 09 дугаар сарын 08-ны өдрийн 
байдлаар 533.5 мян тонн газрын тос олборлож, 
492.8 мянган тонн газрын тос экспортлоод байгаа 
нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 81.2 хувиар өссөн 
байна. 
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1.2. Газрын 
тос, 
уламжлалт 
бус газрын 
тосны эрэл,  
хайгуул 
судалгааны 
ажил, хөрөнгө 
оруулалтыг 
нэмэгдүүлж, 
хэтийн төлөв 
тодорхойлно 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 

АМГТГ 

 Хайгуулын ажил, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
хэмжээ нэмэгдсэн 
байна. 

Газрын тосны хайгуулын талбайдад БХГ-ний 
дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй “Метан газ 
ресурс” ХХК, “Жи Өү Эйч” ХХК, “Түмэн ойл” ХХК, 
“Смарт-ойл монголиа” ХХК, “Зон Хэн Юу Тиан” 
ХХК, “Монголын Алт” ХХК болон “Петровис 
ресурс” ХХК, “Тэлмэн ресурс” ХХК-иудын 2021 
оны жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, 
төсвийг баталсан ба эдгээр гэрээлэгчид 2021 онд 
хайгуулын ажилд нийт 43,342,018.37 ам.доллар 
зарцуулахаар төлөвлөсөн.  
Ковид цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас хил, 
гааль нээгдээгүй байгаатай холбоотойгоор хүн 
хүч, техник тоног төхөөрөмж орж ирэх боломжгүй 
тул ихэнх гэрээлэгчдийн хайгуулын ажил 
эхлээгүй байна.  
Харин “Жи Өү Эйч” ХХК дотоод нөөц бололцоог 
ашиглан хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг 
2021.03.08-ны өдрөөс эхлүүлсэн ба 2021.09.01-
ны өдрийн байдлаар 10 цооногийн өрөмдлөгийн 
ажил дууссан, 2 цооногийн өрөмдлөгийн ажил 
явагдаж байна. Өрөмдлөгийн ажлыг “Эрдэнэ 
дриллинг” ХХК, “Топ даймонд дриллинг” ХХК-иуд 
гүйцэтгэж байгаа болно. Мөн 2 хэмжээст 
чичирхийллийн судалгааны ажлыг 2021.04.13-ны 
өдрөөс Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 
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нутагт эхлүүлсэн ба туслан гүйцэтгэгчээр “Бичил 
сейсм” ХХК ажиллаж, 2021.06.10-ны өдрийг 
хүртэл гүйцэтгэж, 219.22 тууш.км 2 хэмжээст 
чичирхийллийн судалгааны ажлыг хийж 
дуусгасан ба тайлал, боловсруулалтын ажил 
хийгдэж байна. Мөн нэмэлтээр хийх 300 тууш.км 
2 хэмжээст чичирхийллийн судалгааны ажлыг 
2021.09.20-ноос эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хийж 
байна. 
Газрын тосны хайгуулын Матад-XX талбайн 
гэрээлэгч “Петроматад” ХХК, Онги-V талбайн 
гэрээлэгч “Капкорп Монголиа” ХХК, Тариач-XV 
талбайн гэрээлэгч “Чайна Голден Сий Петролиум 
Эксплорэйшн Корпорэйшн” ХХК, Сүхбаатар-
XXVII талбайн гэрээлэгч “Вульф петролиум” ХХК, 
Сулинхээр-XXIII талбайн гэрээлэгч “Шунхлай 
Энержи Арбулаг-XXIX талбайн гэрээлэгч “Макс 
ойл” ХХК-иудаас ирүүлсэн 2021 оны хайгуулын 
ажлын төлөвлөгөө, төсвийг батлуулахаар 
ирүүлээгүй байна. 
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1.3. Газрын 
тосны 
хайгуулын 
талбайнуудад 
шинээр 
Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээ 
байгуулж, 
хайгуулын 
ажлын 
хөрөнгө 
оруулалтыг 
нэмэгдүүлнэ 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 

АМГТГ 

 Шинээр 2 талбайд 
БХГ байгуулсан 
байна. 

Газрын тосны хайгуулын Гурвантэс-XXXV 
талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуул, 
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах талаар 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах асуудлыг 
Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Засгийн 
газрын 2021.07.07-ны өдрийн 203 дугаар 
тогтоолоор газрын тосны хайгуулын “Гурвантэс 
XXXV” талбайд уламжлалт бус газрын тосны 
(нүүрсний давхаргын метан хий) үйл ажиллагаа 
явуулах Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг “Тэлмэн 
ресурс” ХК-тай холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу байгуулах эрхийг Ашигт малтмал, газрын 
тосны газар (Х.Хэрлэн)-т олгосон. Газрын тосны 
хайгуулын “Гурвантэс XXXV” талбайд уламжлалт 
бус газрын тосны (нүүрсний давхаргын метан 
хий) үйл ажиллагаа явуулах талаарх 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг Ашигт малтмал, 
газрын тосны газар болон “Тэлмэн ресурс” ХК 
хооронд 2021.07.27-ны өдөр байгуулсан.   
2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр батлагдсан 
Газрын боловсруулах үйлдвэрийн дэмжих тухай 
хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-т “Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр түүхий эдийн тогтвортой 
нөөцтэй байх зорилгоор газрын тосны хайгуул, 
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ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж болно.”, 5.2-т 
Энэ хуулийн 5.1-д заасан газрын тосны хайгуул, 
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах талбайг 
давуу эрхээр олгох асуудлыг Засгийн газар 
шийдвэрлэнэ.” гэж заасан. Энэ хүрээнд газрын 
тосны хайгуулын Давст XXXI талбайг “Монгол 
газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК-д 
газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл 
ажиллагаа явуулах зориулалтаар олгох асуудлыг 
Засгийн газрын 2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлсэн. 
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1.4. Газрын 
тосны 
хайгуулын 
талбайд 
шинээр 
газрын тосны 
орд нээж, 
нөөц тогтоох 
ажлыг зохион 
байгуулна 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 

АМГТГ 

 Хайгуулын 1 
талбайд нөөц 
тогтоосон байна. 

Газрын тосны хайгуулын Матад XX талбайн Цэн 
Тогоруу ордын баялгийн үнэлгээ, нөөцийн 
тооцооны тайланг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, зөвлөлийн 2020 оны 12-
р сарын 25-ны өдрийн СТР-02-01 дүгээр 
дүгнэлтийг үндэслэн, УУХҮ-ийн сайдын 2021 оны 
03-р сарын 02-ны өдрийн “Матад-ХХ талбайн 
нөөц бүртгэх тухай” А/36 дугаар тушаалаар 
газрын тосны нөөцийг “баталгаат (1P)” 
зэрэглэлээр 1 151 194.0 тонн (8.68 сая баррель)-
оор, үүнээс ашиглалтын баталгаат нөөцийг 137 
931.0 тонн (1.04 сая баррель)-оор, 
“баталгаат+магадлалтай (2P)” зэрэглэлээр 3 051 
724.0 тонн (23.01 сая баррель)-оор, 
“баталгаат+магадлалтай+боломжтой (3P)” 
зэрэглэлээр 5 385 942.0 тонн (40.61 сая баррель)-
оор  ашигт малтмалын нөөцийн Улсын нэгдсэн 
сан, тоо бүртгэлд бүртгэсэн. Газрын тосны 
хайгуулын Матад XX талбайн Цэн Тогоруу ордыг 
ашиглалтад шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж 
байна. 
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1.5. Газрын 
тосны ордын 
ашиглалт, 
олборлолтыг 
урт хугацаанд 
тогтвортой 
хадгалж, 
боломжит 
хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулж, 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 

АМГТГ 

 ГТ-ны олборлолт 
836.4 мян.тн 

Монгол Улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулиар 
энэ онд 812 мянган тонн газрын тос олборлон 
экспортолж, улсын төсөвт 183,2 тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлэх даалгавартай. 2021 оны 09 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн байдлаар 533.5 мян тонн 
газрын тос олборлож, 492.8 мянган тонн газрын 
тос экспортлоод байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 
81.2 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Улсын төсөвт 
143.7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлээд байгаа ба 
гүйцэтгэл 67.4 хувьтай байна.  
БХГ-ний дагуу газрын тосны ашиглалт, 
олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй 
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дэмжлэг 
үзүүлнэ 

гэрээлэгч компаниуд газрын тосны ордын 
ашиглалт, олборлолтыг урт хугацаанд тогтвортой 
хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
ажлын хүрээнд 2021 онд тодорхой ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө, төсвийг ирүүлсэн. 
Газрын тосны ашиглалтын БХГ-97 талбайн 
гэрээлэгч Доншен Газрын тос (Монгол) ХХК-ийн  
2021 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 2021 оны 05 
дугаар сарын 12-ны өдөр, Тосон-Уул XIX, Тамсаг 
XXI талбайн гэрээлэгч Петрочайна Дачин Тамсаг 
ХХК-ийн 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 
2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр тус тус 
хэлэлцэн баталсан. Газрын тосны ашиглалт, 
олборлолтын үйл ажиллагаанд 2021 оны 3 
дугаар улирлын байдлаар 40.6 сая ам.доллар 
зарцуулаад байна. 
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2.1. Газрын 
тос 
боловсруулах 
үйлдвэрийг 
түүхий эдээр 
хангах, 
дамжуулах 
хоолой барих 
санхүүгийн эх 
үүсвэрийг 
шийдвэрлэж, 
бүтээн 
байгуулалтын 
ажлыг 
гүйцэтгэнэ. 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 

АМГТГ 

 Дамжуулах 
хоолой барих 
төслийн 
санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг 
шийдвэрлэж, 
Трассын дагуух 
газрын тусгай 
хэрэгцээнд авсан 
байна.ТЭЗҮ-ийг 
хүлээн авсан 
байна.10% 

Засгийн газрын 2020.02.19-ний өдрийн 
хуралдаанаар Дорноговь аймгийн Алтанширээ 
сумын нутагт баригдаж буй газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрт шаардлагатай дотоодын 
түүхий тосыг тээвэрлэх дамжуулах хоолойн дэд 
бүтцийн төслийн хөрөнгө оруулалт, 
санхүүжилтийн талаарх танилцуулга хийсэн ба 
Засгийн газрын хуралдааны 11 дүгээр 
тэмдэглэлээр төслийн сонгон шалгаруулалт 
зарлахыг холбогдох сайд нарт даалгасан. Үүнтэй 
холбогдуулан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2021.01.25-ны өдрийн А/08-р тушаалаар "Түүхий 
тос дамжуулах хоолойн төслийг санхүүжүүлж, 
барих гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулах" Үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. Мэргэжил, санхүүгийн 
чадавхитай олон улсын компаниудыг тендерт 
оролцуулах зорилгоор урьдчилсан сонголтын 
урилгын зарыг АНУ-ын “Gulf Publishing” 
компанийн “Pipeline and Gas Journal” сэтгүүл 
болон веб сайтад нийтэлсэн бөгөөд урьдчилсан 
сонголтонд 9 улсын 22 компани оролцох хүсэлтээ 
ирүүлсэн.  
Эдгээрээс шалгуур хангасан 15 компанид 
тендерийн баримт бичгийг 2021.04.23-ны өдөр 
хүргүүлж, тендерийг 2021.05.23-ны өдрийн дотор 
ирүүлэх мэдэгдлийг явуулсан. Тендерийн 
урьдчилсан сонголтоор тендерт оролцох нөхцөл 
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хангасан нэр бүхий 6 компаниас 2021.04.30-ны 
өдрийг хүртэлх хугацаанд техник, технологийн 
шийдлийг тооцоолох, санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд нэг сар хангалтгүй гэсэн 
шалтгаанаар тендер ирүүлэх хугацааг сунгах 
хүсэлт гаргасан. Тендерийн үнэлгээний хороо нь 
хүсэлтийг харгалзан үзэж тендер хүлээн авах 
хугацааг 2021.06.23 болгож 1 сараар сунгаад 
байна. Гэвч Ковид-19 цар тахлын нөхцөл 
байдалтай холбоотойгоор тендерт оролцох 
нөхцөл шаардлага хангасан нэр бүхий 6 
компаниуд дамжуулах хоолойн трасс, Монгол 
орны цаг уурын нөхцөл байдал болон бусад 
асуудлуудтай биечлэн танилцах боломжгүй 
байгаа тул тендер хүлээн авах хугацааг дахин 
сунгах хүсэлт ирүүлсэн. Тендерт оролцогчдоос 
удаа дараа ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан 
тендерийг 2021 оны 09 дүгээр 30-ний өдөр 
нээхээр хугацааг товлоод байна. Мөн тендерт 
оролцогчдоос дамжуулах хоолойн төслийн 
санхүүжилтийн эргэн төлөлтөд Монгол Улсын 
Засгийн газраас баталгаа гаргах хүсэлтийг удаа 
дараа ирүүлсэнтэй холбогдуулан Сангийн яам, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Хөгжлийн 
банк, “Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” 
ТӨХХК-ийн төлөөллүүд 2021 оны 09 дүгээр 
сарын 01-ний өдөр оролцогч талуудтай цахим 
уулзалт хийсэн. 
Уулзалтын үеэр тендерт оролцогчид 
Захиалагчийн зүгээс ямар төрлийн баталгааг 
хэдийд гаргах талаар албан ёсны хариулт 
өгөхийг хүссэн ба тус төслийн санхүүжилтийн 
эргэн төлөлтөд Монгол Улсын Засгийн газраас 
баталгаа гаргаснаар санхүүжилтэд 
шаардлагатай зээл нь урт хугацаатай, бага 
хүүтэй, эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй 
байх боломжтойгоос гадна тендерийн үнийн 
санал нь уг баталгаатай шууд хамааралтай байх 
талаар мэдэгдсэн. Иймд газрын тос дамжуулах 
хоолойн санхүүжилтийн эргэн төлөлтөд Монгол 
Улсын  Засгийн газрын аль нэг төрлийн баталгаа 
гаргах асуудлыг шийдвэрлэх талаар холбогдох 
арга хэмжээ авч ажиллах тухай 2021.09.13-ны 
өдрийн 01/2222 дугаар албан бичгийг СЯ-нд 
явуулсан. 
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Тос дамжуулах хоолойн ТЭЗҮ нь 2018 онд 
УУХҮЯ-ны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаанаар баталсан 
ГТБҮ-ийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-д туссан, 
судлагдсан байдаг бөгөөд тендерт шалгарсан 
гүйцэтгэгч компани энэ өгөгдлийн дагуу 
нарийвчилсан инженерингийн зураг төсөл 
хийхийг ажлын даалгаварт тусгасан. 
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2.3. 
Дамжуулах 
хоолой барих 
төслийн ТЭЗҮ, 
инженер 
техникийн 
зураг төслийг 
боловсруулах 
батлах, 
барилга 
угсралт, 
бүтээн 
байгуулалтын 
ажлыг зохион 
байгуулна 

2020 - 
2024 

  ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулах 
гүйцэтгэгчийг 
сонгон 
шалгаруулж, 
ТЭЗҮ-ийг хүлээн 
авсан байна. 10% 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2021.01.25-ны өдрийн 
А/08-р тушаалаар "Түүхий тос дамжуулах 
хоолойн төслийг санхүүжүүлж, барих 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион 
байгуулах" Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
Мэргэжил, санхүүгийн чадавхитай олон улсын 
компаниудыг тендерт оролцуулах зорилгоор 
урьдчилсан сонголтын урилгын зарыг АНУ-ын 
“Gulf Publishing” компанийн “Pipeline and Gas 
Journal” сэтгүүл болон веб сайтад нийтэлсэн 
бөгөөд урьдчилсан сонголтонд 9 улсын 22 
компани оролцох хүсэлтээ ирүүлсэн.  
Эдгээрээс шалгуур хангасан 15 компанид 
тендерийн баримт бичгийг 2021.04.23-ны өдөр 
хүргүүлсэн ба тендерийг 2021 оны 09 дүгээр 30-
ний өдөр нээхээр хугацааг товлоод байна .  
Газрын тос боловсруулах үйлдвэрт газрын тос 
тээвэрлэн хүргэх дамжуулах хоолойн трассыг 
Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь 3 аймгийн 9 
сумын нутаг дэвсгэрийг дайруулан 530 км-ээр 
тогтоон, дамжуулах хоолойн трассын дагуух 
газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах талаар 
холбогдох арга хэмжээг ажиллах хүсэлтийг 
2021.04.30-ны өдрийн 01/1154 дугаар албан 
бичгээр БХБЯ-нд хүргүүлсэн. 
Тос дамжуулах хоолойн ТЭЗҮ нь 2018 онд 
УУХҮЯ-ны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаанаар баталсан 
ГТБҮ-ийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-д туссан, 
судлагдсан байдаг бөгөөд тендерт шалгарсан 
гүйцэтгэгч компани энэ өгөгдлийн дагуу 
нарийвчилсан инженерингийн зураг төсөл 
хийхийг ажлын даалгаварт тусгасан. 
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53 
3.1. Дорноговь 
аймгийн 
Алтанширээ 

2020 - 
2024 

  Лицензгүй болон 
үйлдвэрийн 
хэрэглээний бус 

EPC-1 багц ажлын нарийвчилсан зураг төсөл 
боловсруулах ажил 89%, барилга угсралтад 
шаардлагатай бараа материалын захиалга 69%-
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сумын нутагт 
дотоодын 
түүхий эдэд 
тулгуурласан 
газрын тос 
боловсруулах 
үйлдвэрийг 
барьж 
байгуулна. 

байгууламж, 
үйлдвэрийн 
цахилгаан 
станцын барилга 
угсралтын 
ажлуудыг 
эхлүүлсэн байна.  
Мөн Лицензит 
байгууламжийн 
гүйцэтгэгчийг 
сонгон 
шалгаруулсан 
байна. 25% 

ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 2021.09.20-ны 
өдрийн байдлаар үйлдвэрийн талбайд 1802 тн 
арматур, 28446 м ган хоолой, 7164 м бетон 
хоолой, 30 тонн барилгын хэв хашмал болон 
шатны төмөр материалууд ирсэн бөгөөд 
Энэтхэгээс ачигдсан 34 чингэлэг БНХАУ-ын 
Тяньжин боомтод 2 сар гаруй хугацаагаар саатаж 
байна. Иргэний барилга байгууламжуудын суурь 
газар шорооны ажил дуусч, төмөр бетон 
цутгалтын ажил явагдаж байна. Мөн түүхий ус 
дамжуулах хоолой, үйлдвэрийн талбайн авто 
зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 
газар шорооны ажил болон замын ус зайуулах 
шугам хоолойн ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд 
одоогийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл 22%-
тай байна. 
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3.2. Газрын 
тос 
боловсруулах 
үйлдвэрийг 
дэмжих тухай 
хуулийн төсөл 
боловсруулж, 
батлуулах 
ажлыг зохион 
байгуулна 

2020 - 
2024 

  Хууль батлагдсан 
байна. 100% 

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Энэтхэг Улсын Эксим банк хооронд байгуулсан 
“Зээлийн ерөнхий хэлэлцээр”-ийн хүрээнд 
хэрэгжүүлж буй газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд багтаан барьж 
байгуулах, төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, 
төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг тодорхойлох, эрхзүйн 
зохицуулалтыг бий болгох зорилгоор “Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай” хуулийн 
төслийг боловсруулж УИХ-ын чуулганы 2021 оны 
01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлуулсан.  
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3.3. 
Үйлдвэрийн 
барилга 
угсралт, 
бүтээн 
байгуулалтын 
ажлыг 
төлөвлөгөөни
й дагуу 
гүйцэтгэх 
ажлыг зохион 
байгуулж, 
дэмжлэг 
үзүүлнэ 

2020 - 
2024 

  Лицензгүй болон 
үйлдвэрийн 
хэрэглээний бус 
байгууламж, 
үйлдвэрийн 
цахилгаан 
станцын барилга 
угсралтын 
ажлуудыг 
эхлүүлсэн байна.  
Мөн Лицензит 
байгууламжийн 
гүйцэтгэгчийг 
сонгон 
шалгаруулсан 
байна. 25% 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн 
байгуулалтыг БНЭУ-ын Гадаад хэргийн яам, 
Эксим банк, Төслийн менежментийн зөвлөх /ТМЗ/ 
компанитай зөвшилцсөний үндсэн дээр үндсэн 4 
хэсэгт хуваан хэрэгжүүлж байгаа ба эдгээрт  
EPC-1: Технологийн бус барилга байгууламж  
EPC-2: Анхдагч процессийн болон дагалдах 
байгууламж 
EPC-3: Үйлдвэрийн цахилгаан станц 
EPC-4: Лицензит технологийн байгууламж 
Тайлбар: (EPC: Инженерчлэл-худалдан авалт-
барилга-угсралт) 
EPC-1 буюу Технологийн бус барилга 
байгууламжийн ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч Жэй 
Эм Си Прожектс лимитед компани нь 2021.01.15-
ны өдөр төслийн талбайд ажлаа эхлүүлсэн.                                                                       
EPC-1 багц ажлын нарийвчилсан зураг төсөл 
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боловсруулах ажил 89%, барилга угсралтад 
шаардлагатай бараа материалын захиалга 69%-
ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 2021.09.20-ны 
өдрийн байдлаар үйлдвэрийн талбайд 1802 тн 
арматур, 28446 м ган хоолой, 7164 м бетон 
хоолой, 30 тонн барилгын хэв хашмал болон 
шатны төмөр материалууд ирсэн бөгөөд 
Энэтхэгээс ачигдсан 34 чингэлэг БНХАУ-ын 
Тяньжин боомтод 2 сар гаруй хугацаагаар саатаж 
байна. Иргэний барилга байгууламжуудын суурь 
газар шорооны ажил дуусч, төмөр бетон 
цутгалтын ажил явагдаж байна. Мөн түүхий ус 
дамжуулах хоолой, үйлдвэрийн талбайн авто 
зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 
газар шорооны ажил болон замын ус зайуулах 
шугам хоолойн ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд 
одоогийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл 22%-
тай байна. 
EPC-2 буюу үйлдвэрийн анхдагч процессийн 
болон дагалдах байгууламжийн Инженерчлэл- 
худалдан авалт-барилга угсралтын ажил, EPC-3 
буюу үйлдвэрийн цахилгаан станцын 
инженерчлэл, худалдан авалт, барилга 
угсралтын ажлын Ерөнхий гүйцэтгэгчийн 2 үе 
шаттай сонгон шалгаруулалтын 2 дахь шатны 
тендер шалгаруулалт тус тус явагдаж байна.  
EPC-4 буюу лиценз эзэмшигчдийг сонгон 
шалгаруулах тендерт оролцож буй  АНУ-ын UOP, 
Merichem болон Chevron Lummus Global, 
Францын Technip болон Axens, Данийн Haldor 
Topsoe, Голландын Shell, Италийн Kinetics 
Technology компаниудтай техникийн болон 
санхүүгийн хэсэгтэй холбогдсон асуудлуудыг 
шийдвэрлэхээр талаар яриа хэлэлцээ хийж, 
шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж 
байна. Лиценз эзэмшигчдээс ирүүлсэн тендерийн 
техникийн хэсгийг хянах, үнэлэх ажлыг гэрээний 
дагуу ТМЗ компани хариуцах бөгөөд энэ ажил 
эцсийн шатандаа орж, Техникийн шаардлага 
хангасан тендерийн үнийн саналыг нээх ажил 
эхэлсэн. Тухайлбал,  
- 2021.03.24-нд Хүхэр үйлдвэрлэх 
байгууламжийн тендерт оролцсон Axens 
компанийн үнийн саналыг,   
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- 2021.08.06-нд Устөрөгч үйлдвэрлэх 
байгууламжийн тендерт оролцсон KT, Technip 
зэрэг компаниудын үнийн саналыг тус тус нээсэн.  
Шингэрүүлсэн шатдаг хийн цэвэрлэгээ, бензин 
боловсруулах, висбрекинг, дизелийн 
гидроцэвэрлэгээний байгууламжуудын лиценз 
эзэмшигчдийн санал болгож буй төлбөрийн 
нөхцөл, банкны баталгаа, татвар, патентын 
эрхтэй холбоотой техникийн бус нэмэлт 
өөрчлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа 
бөгөөд үлдсэн 5 технологийн байгууламжийн 
үнийн саналыг ойрын хугацаанд нээхээр 
төлөвлөж байна.  
Ерөнхий сайдын 2020-ны өдрийн 32 дугаар 
захирамжаар байгуулсан Ажлын хэсэг, Шадар 
сайдын мөн 2020 оны 94 дүгээр тушаалаар 
баталсан арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 2021.08.03-ны өдөр Шадар сайдын 
хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулсан. Үүний дагуу Ерөнхий сайдын 2021 
оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн 122 дугаар 
Захирамжаар Дорноговь аймгийн Алтанширээ 
сумын нутагт баригдаж буй газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын 
ажлыг эрчимжүүлэх, тулгамдсан асуудлыг 
шуурхай шийдвэрлэх, үйлдвэрийг төлөвлөсөн 
хугацаанд нь ашиглалтад оруулах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авах, нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 
үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн байгуулаад байна. Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчилсэнтэй холбогдуулан 
Шадар сайдын 2021 оны 87 дугаар тушаалаар 
ажлын хэсгийн хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж байна. 
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3.4. Газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүни
й хангамжийн 
тогтвортой 
байдлыг 
хангах ажлыг 
зохион 
байгуулна 

2020 - 
2024 

  Шатахууны 
хангамж 
тогтвортой байна. 
2.1 сая тонн 

Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлох, бөөний 
болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл бүхий 175 аж ахуйн нэгж улсын 
хэмжээнд шатахууны 85 агуулах, 1419 шатахуун 
түгээх станцаар дамжуулан бүтээгдэхүүний 
хангамж, борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж 
байна. Энэ оны эхнээс 09 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн байдлаар 1,3 сая тонн ГТБ импортлон, 
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хэрэглэгчдийг газрын бүтээгдэхүүнээр 
тасралтгүй, тогтвортой ханган ажиллаж байна.  
Засгийн газрын 2020.10.07-ны 136 дугаар 
тогтоолоор 2021 онд газрын тосны бүтээгдэхүүн 
импортлох, бөөний худалдаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл бүхий нэр бүхий 24 аж ахуйн нэгж 
120,350.00 тонн компанийн нөөц бүрдүүлэхээр 
баталсан.  Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах 
хүрээнд АМГТГ нь эдгээр аж ахуйн нэгжүүдтэй 
гэрээ байгуулан, нөөцийн бүрдүүлэлтэд хяналт 
тавин ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд 2021 оны 
09 дугаар сарын 01-ны өдрийн байдлаар 
шатахууны ердийн хэрэглээний 30 хоногийн буюу 
124,1 мянган тонн нөөцтэй байна. 
Өнгөрсөн оны 11 дүгээр сараас эхлэн тодорхой 
хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр дэлхийн зах зээл 
дээрх газрын тосны тасралтгүй өссөн ба үүнийг 
дагаад ОХУ-аас манай улсад нийлүүлж буй 
газрын тосны бүтээгдэхүүний импортын үнэ сар 
бүр нэмэгдэж ирсэн. Иймд өргөн хэрэглээний АИ-
92 автобензиний үнийг тогтворжуулах, 
хангамжийн тогтвортой байдлыг хангах хүрээнд 
газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийг 
бүрдүүлэх, нэмэгдүүлэх, харилцааг зохицуулах 
“Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөц 
бүрдүүлэх журам”-ыг Засгийн газрын 2021 оны 03 
дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсэн ба 68 дугаар тогтоолоор журмыг 
баталсан.  
Журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд газрын 
тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийг сэлгэн 
хадгалах гэрээний үлгэрчилсэн загвар, мэдээ 
тайлангийн маягтын загварыг УУХҮ-ийн сайдын 
2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/91 
дүгээр тушаалаар баталсан. Тус тушаал, журмын 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг  зохион байгуулж 
ажиллах тухай 2021.04.30-ны өдрийн 01/1150 
тоот албан бичгийг  АМГТГ-т хүргүүлсэн ба 
журмын хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна.    
Мөн газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөц 
бүрдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаарх асуудлыг Засгийн газрын 
2021 оны  03 дугаар сарын 24-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн ба ЗГ-ын 74 дүгээр 
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тогтоолоор улсын нөөцийг 30000 тонноор 
нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ, 
бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах тухай хууль, 
тогтоомжийн дагуу улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх 
АИ-92 төрлийн автобензиний худалдан авалтын 
ажлыг зохион байгуулахыг төрийн өмчит “Монгол 
ГТБҮ” ТӨХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл 
болон “Эрчис ойл” ХХК-нд чиглэл болгосон. 
Үүний дагуу  улсын нөөцийн 30000 тонн АИ-92 
автобензинийг худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах үнэлгээний хороо байгуулагдан 
ажиллаж байна. 

57 

3.5. 
Экологийн 
өндөр 
ангилал бүхий 
Евро-5 
стандартын 
шатахууны 
хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулна 

2020 - 
2024 

  Евро-5 
стандартын 
шатахууны 
хэрэглээ 15 хувьд 
хүрсэн байна. 

Манай улс газрын тосны бүтээгдэхүүний 
хэрэглээг 100 хувь импортоор хангаж байгаа 
бөгөөд 2021.09.01-ны өдрийн байдлаар нийт 1.2 
сая тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлон 
хэрэглэсэн. Үүнээс дизелийн түлш 718.0 
мян.тонн, автобензин 346.5 мян.тонн, онгоцны 
түлш 19,9 мян.тонн, нийт 1,084.0 мян.тонн 
шатахуун байгаагаас К5 /Евро-5/ стандартын 
шаардлагад нийцсэн автобензин, дизелийн түлш 
136684 тонн буюу нийт шатахууны 10.7 хувийг 
эзэлж байна. ОХУ-ын Роснефть компаниас 
манай улсад нийлүүлж буй Евро-5 стандартын 
шатахууны импортын үнэ ердийн шатахууны 
үнээс тонн тутамдаа төрлөөс хамааран 25-60 
ам.доллараар өндөр байдгаас шалтгаалан Евро-
5 стандартын шатахууны жижиглэн 
борлуулалтын үнэ литр тутамдаа 60-100 
төгрөгөөр өндөр байна. Энэхүү үнийн зөрүүтэй 
холбоотойгоор Евро-5 стандартын шатахууны 
импорт, хэрэглээ дорвитой нэмэгдэхгүй байгаа 
болно. 
Иймд энэхүү үнийн зөрүүг арилгах зорилгоор 
автобензин, дизель түлшний Онцгой албан 
татварыг экологийн ангилал буюу чанар, 
стандарттай уялдуулан ялгавартай тогтоох, 
өөрөөр хэлбэл хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө 
багатай экологийн өндөр ангиллын Евро-5 
стандартын шатахуунд ногдох онцгой албан 
татварыг экологийн бага ангиллын стандартын 
шатахуунаас тодорхой хувиар бага тогтоох эрх 
зүй, татварын орчин бүрдүүлэх шаардлага 
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тулгарч ирсэн. Энэ хүрээнд Онцгой албан 
татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
санал, хуулийн төслийг боловсруулан 2021 оны 
02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/291 дугаар 
албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
Мөн Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангах хүрээнд 2021 онд Орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хороотой хамтран 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 
Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах замаар автобензин, дизель 
түлшний Онцгой албан татварыг экологийн 
ангилал буюу чанар, стандарттай уялдуулан 
ялгавартай тогтоох, чанар стандартын 
шаардлага хангахгүй шатахуун гарган авах 
зориулалтаар импортолж буй зарим төрлийн 
газрын тосны бүтээгдэхүүнд Онцгой албан татвар 
ногдуулах  эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, Агаарын 
тухай хуульд нэмэлт оруулах замаар агаарын 
чанар сайжруулах бүсэд Евро-5 стандартын 
шаардлагад нийцээгүй шатахууныг жижиглэнгээр 
худалдан, борлуулахыг хориглох эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх асуудлыг тусгуулахаар 2021 оны 01 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн 02/67 дугаар бичгээр 
ОББҮХ-нд хүргүүлсэн. Дээрх асуудал ОББҮХ-ны 
2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан батлагдсан ба 
тус чиглэлээр  ОББҮХ-ны ажлын албатай 
хамтран ажиллаж байна. 
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3.6. Баруун 
бүсийн 
шатахууны 
хэрэглээний 
тодорхой 
хувийг хангах 
зорилгоор 
Ховд аймагт 
хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 
оруулалтаар 
бага оврын 
газрын тосны 
бүтээгдэхүүни

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 

АМГТГ 

 БОНБНҮ-г 
боловсруулж, 
батлуулсан 
байна. 10% 

“Трансгейт интернэйшнл” ХХК төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Баруун бүсийн 
шатахууны хэрэглээний тодорхой хувийг хангах 
бага оврын газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэр 
байгуулах төслийг хэрэгжүүлэн, тодорхой 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.  
Үүнд: 
-Ховд аймгийн Жаргалант суманд үйлдвэрийн 
зориулалттай 6 га газар эзэмших зөвшөөрөл 
авсан. /15 жилийн хугацаатай 2019.09.27 А246 
тоот шийдвэр/ 
-Үйлдвэрийн агуулахын зураг төслийг Ховд 
аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон 
ОБЕГ, Барилгын хөгжлийн төвөөр тус тус хянан 
батлуулсан. 
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й үйлдвэр 
байгуулахад 
дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

-Геодезийн дэвсгэр зураг боловсруулсан ба 
геологи инженерийн дүгнэлт гаргуулсан. 
-Цахилгаан, эрчим хүчний зураг төслийг 
боловсруулсан.  
-Байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан 
үнэлгээний тайланг мэргэжлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэн, БОАЖЯ-ны Зөвлөлөөр хэлэлцүүлж 
батлуулсан.   
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3.7. Газрын 
тосны төрийн 
өмчит болон 
төрийн 
өмчийн 
оролцоотой 
компани 
байгуулах эрх 
зүйн орчин 
бүрдүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулж, 
Газрын тосны 
судалгаа, 
шинжилгээ, 
хайгуул, 
ашиглалт, 
боловсруулал
т, хангамжийн 
цогц үйл 
ажиллагаа 
явуулах 
төрийн өмчит 
Үндэсний 
компани 
байгуулна 

2020 - 
2024 

  Газрын тосны 
төрийн өмчит 
болон төрийн 
өмчийн 
оролцоотой 
компани 
байгуулах эрх 
зүйн орчин 
бүрдүүлэх 
хүрээнд 
холбогдох хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт оруулах 
санал 
боловсруулж, 
УИХ-д хүргүүлэх 
10%. 

ЗГХЭГ-ын дарга болон Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд нарын 2021 оны 2 дугаар сарын 
26-ны өдрийн 16-А/32 дугаар хамтарсан 
тушаалаар байгуулагдсан “Монгол газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК-ийн 2019-2020 
оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх ажлын 
хэсэгт ажилласан. Үүнтэй холбогдуулан газрын 
тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж буй  
төрийн өмчит “Эрчис Ойл” ХХК, “Шингэн түлш 
шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ, “Эрдэнэс 
метан” ХХК зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийг нэгтгэн 
зохион байгуулж, газрын тосны хайгуул, судалгаа 
ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн үйл 
ажиллагаа явуулах төрийн өмчит үндэсний 
компани байгуулах асуудлыг ажлын хэсгийн 
дүгнэлт болон Засгийн газрын шийдвэрийн 
төсөлд тусгуулах саналыг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
Мөн Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 
17-ны өдрийн хуралдааны 11 дүгээр 
тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгавартай 
холбогдуулан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
2021 оны 03 дугаар сард Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын удирдлагатай хийсэн 
уулзалтын ярианы сэдэвт газрын тосны салбарт 
үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчит 
компаниудыг нэгтгэн зохион байгуулж, төрийн 
өмчит үндэсний компани байгуулах асуудлыг 
тусгуулан, хэлэлцүүлсэн. 
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3.5.2. Монгол 
Улсын нутаг 
дэвсгэрээр 
дамжуулан 
Оросын 
Холбооны 
Улсаас Бүгд 
Найрамдах 
Хятад Ард Улс 

1. Монгол 
улсын газар 
нутгаар 
дайруулан 
татах хийн 
хоолойн 
судалгааг 
хийнэ. 

2021 - 
2024 

Эрдэнэс 
Монгол 
ХХК, 
УУХҮЯ 

 
ЭХЯ 

 Судалгааны ажил 
эхэлсэн байна 

Ерөнхий сайдын 2020 оны 1 дүгээр сарын 6-ны 
өдрийн 03 тоот захирамжаар Оросын Холбооны 
Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсыг холбох 
байгалийн хийн хоолойг Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрээр дамжуулан барих төслийн бэлтгэл 
ажлыг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангах үүрэг 
бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. Уг Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга ажиллаж байна. 
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руу байгалийн 
хий дамжуулах 
хоолойн 
техник, эдийн 
засгийн 
үндэслэлийг 
дуусгаж, 
барилга 
угсралтын 
ажлыг 
эхлүүлэх 
бэлтгэл 
хангана. 

2. ОХУ, 
БНХАУ-ыг 
холбосон 
хийн хоолой 
Монгол Улсын 
нутаг 
дэвсгэрээр 
дайран 
өнгөрөх 
трассын 
хувилбарыг 
боловсруулж, 
төслийн 
нэгжийг 
мэдээллээр 
хангана. 

2020 - 
2021 

Шадар 
сайдын 
ажлын 
алба, 
УУХҮЯ 

 
ЭХЯ 

 Хийн хоолой 
дайран өнгөрөх 
трассын 
хувилбарыг 
боловсруулсан 
байна. 

Монгол Улсын Шадар сайдаас 2020 оны 1 дүгээр 
сарын 28-ны өдрийн ЗГ-2/58 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн Оросын Холбооны Улс, БНХАУ-ыг 
холбох байгалийн хийн хоолойг Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрээр дамжуулан барих төслийн 
бэлтгэл ажлыг хангах асуудлын хүрээнд зарим 
аймаг, сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарсан байр 
зүйн зургийг бэлтгэн холбогдох материалын хамт 
2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 03/646, 
2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/2497 
тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлж мэдээллээр 
хангаж ажилласан. 
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62 3.6.3. Зорилт 

2.1. 
Цахилгаан 
болон 
байгалийн 
хийн 
хөдөлгүүртэй 
тээврийн 
хэрэгслийн 
цэнэглэх 
сүлжээг ШТС, 
үйлчилгээний 
газруудыг 
түшиглэн төр 
хувийн 
хэвшлийн 
түншлэлээр 
байгуулна. 

2021 - 
2024 

ЗТХЯ, 
УУХҮЯ 
 
ТХААГ, ХХ 

 Цахилгаанаар 
цэнэглэх 12 цэг, 
хийгээр цэнэглэх 
6 станц 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч яам болон холбогдох бусад 
байгууллагаас арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар 
асуудал тавиагүй байна. 

0 
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3.7.13. 
Барилгын 
үйлдвэрлэлд 
хэрэглэгдэх 
цемент, 
арматур, 
хавтгай шил 
зэрэг үндсэн 
нэр төрлийн 
материалыг эх 
орны эрдэс, 

1. Эрдэнэтийн 
гангийн 
үйлдвэрийн 
тоног 
төхөөрөмжийг 
шинэчилж, 
үйлдвэрлэлий
н үйл 
ажиллагааг 
жигдэрүүлнэ. 

2020 - 
2024 

Хувийн 
хэвшэл,  
 
БХБЯ, 
УУХҮЯ, 

132470.6 сая төгрөг 
ТӨҮГ-ын хөрөнгөөр 

Барилга ажлыг 
бүрэн дуусгаж, 
тоног төхөөрөмж 
суурилуулсан 
байна. 

Бэрэн групп ХХК-ийн захирал Б.Мөнхтөртэй 
төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн 
асуудлаар ХҮБГ-ын дарга Д.Даваадорж 2021 оны 
1 сарын 11, 2 дугаар сарын 19-ны өдрүүдэд 2 
удаагийн уулзалт зохион байгуулсан.  
Тус групп нь хөгжлийн банкнаас 2014 онд 17.5 сая 
ам.доллар,  2015-2016 онд 4.5 сая ам.доллар, 
нийт 22 сая ам.долларын зээлийн санхүүжилт 
авсан ба үйлдвэр ашиглалтад орж үйл ажиллагаа 
эхлүүлээгүйн улмаас зээлийн эргэн төлөлт 
хийгдээгүй байна.  
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түүхий эдээр 
дотооддоо 
үйлдвэрлэх 
замаар 
импортыг 
бууруулах 
бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 

Иймээс цаашид үйлдвэрийг ашиглалтанд 
оруулахад шаардагдах 30.7 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг босгоход хүндрэл учирч байна.  
Одоогийн байдлаар зээлийн хүүг төлж байгаа ба 
үндсэн  зээлийн эргэн төлөлтийг 2022 онд хийх 
графиктай ажиллаж байна. 
Мөн ковид-19 цар тахлын улмаас гадаад хөрөнгө 
оруулалт авах талаар төлөвлөсөн гадаадад 
хэлэлцээр, айлчлал, БНХАУ-аас мэргэжилтэн 
оруулж ирэх асуудал хойшилж байгаа нь төслийн 
бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэхэд 
сөргөөр нөлөөлж байна. 
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2. Барилгын 
хавтгай 
шилний 
үйлдвэр 
байгуулж 
ашиглалтад 
оруулна. 

2020 - 
2024 

Хувийн 
хэвшэл,  
 
БХБЯ, 
УУХҮЯ, 
НЗДТГ 

 Шилний үйлдвэр 
барих төсөл 
боловсруулж 
холбогдох газарт 
хүргүүлнэ. 

Тусгай зөвшөөрлийг БХБЯ-аас олгож байгаа тул 
тус яамнаас биелэлт гарах боломжгүй. Үндсэн 
хэрэгжүүлэгч яам болон холбогдох бусад 
байгууллагаас арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар 
асуудал тавиагүй байна 
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3. Баруун 
бүсэд Ховд-
Эко 
цементийн 
үйлдвэрийг 
ашиглалтад 
оруулна. 

2020 - 
2024 

Хувийн 
хэвшэл,  
 
БХБЯ, 
УУХҮЯ, 
Ховд 
аймгийн 
ЗДТГ 

 Цементийн 
үйлдвэрийн 
барилгын ажлыг  
үргэлжлүүлнэ. 

Ховд эко цементийн үйлдвэрийн төслийг 
“Вестерн холд” ХХК хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
энэхүү үйлдвэр ашиглалтанд орсноор баруун 
бүсийн цементийн хэрэглээг бүрэн хангах юм. 
Цар тахалтай холбоотойгоор төслийн ажлын явц 
тодорхой хугацаагаар хойшилсон ч төслийг 2021 
оны IV улиралд багтаан ашиглалтад оруулж 
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр төлөвлөн 
ажиллаж байна. 2020 оны жилийн эцсийн 
байдлаар төслийн явц 70%-тай байна. 
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4. Барилгын 
материалын 
түүхий эдийн 
орд, илэрцийн 
хайгуулыг 
эрчимжүүлж 
бүс нутгуудад 
үйлдвэр 
байгуулах 
түвшинд нөөц 
тогтоох хууль 
эрхзүйн 
орчныг 
бүрдүүлнэ. 

2021 - 
2024 

УУХҮЯ 
Хамтрагч 
нь БХБЯ 

 Ашигт малтмалын 
тухай хууль, 
Түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмалын 
хуулийн 
хэрэгжилтийн 
байдалд судалгаа 
хийнэ. 

Эрх зүйн тусгайлсан хэрэгцээ шаардлага бий 
эсэхийг тодруулах зорилгоор Түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын тухай хуулийн бусад холбогдох 
хуулиудтай зөрчил, давхардал, хийдэл байгаа 
эсэхийг тогтоож, тодруулах судалгааг Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамтай хамтран зохион 
байгуулсан. Энэхүү судалгааны үр дүнд Түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалтай холбоотой 
харилцааг зохицуулах тусгайлсан хууль 
шаардлагагүй гэдэгт тогтоогдсон байна. Иймд 
энэхүү асуудлыг тусган Ашигт малтмалын тухай 
хууль болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 
боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсэн. Улмаар УИХ-д өргөн мэдүүлсэн 
боловч байнгын хороодоор хэлэлцэх явцад 
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хуулийн төслийг дахин боловсруулахаар 
буцаасан. Мөн Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 
онд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Эдгээр чиглэл болон 
эрх зүйн өөрчлөлтүүдтэй уялдуулан Хуулийн 
төслийг дахин боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын 
хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайдын 
2020 оны А/332 дугаар тушаалаар байгуулан 
ажиллаж байна. Дээрх асуудлыг шийдвэрлэх 
хүрээнд Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, 
түүнд тавих хяналтыг сайжруулах, хууль бус 
үйлдлийг таслан зогсоох талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай Засгийн газрын 2020 оны 17 
дугаар тогтоол гарсан. 

 ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 
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4.2.5. Төрийн 
албан 
хаагчийн үйл 
ажиллагааг 
үнэлэхдээ 
ажлын 
гүйцэтгэл, 
үйлчлүүлэгчий
н үнэлгээ, ёс 
зүй, сахилга 
хариуцлагыг 
шалгуур 
болгож, ёс 
зүйн зөрчил 
гаргасан 
төрийн алба 
хаагчид 
хүлээлгэх 
хариуцлагыг 
чангатгана. 

3. Төрийн 
захиргааны 
болон 
үйлчилгээний 
албан 
хаагчийн ёс 
зүйн дүрэмд 
өөрчлөлт 
оруулна. 
Төрийн 
албаны үнэт 
зүйл, зарчим, 
манлайллыг 
өдөр тутмын 
үйл 
ажиллагаанда
а хэрэгжүүлэх 
талаар 
сургалт, 
сурталчилгаа
ны 
=хөтөлбөрийг 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг 
хангаж 
ажиллана. 

2021 - 
2024 

Яамд, ТАЗ, 
УАкадеми 

 Дүрэмд өөрчлөлт 
оруулах саналыг 
холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлнэ. Төрийн 
албаны үнэт зүйл, 
зарчим, 
манлайллыг 
хангах талаарх 
сургалт, 
сурталчилгааны 
хөтөлбөрийг 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг 
эхлүүлнэ. 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 
баталсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаандаа 
удирдлага болгон ажиллаж байна. 2021 оны 
Сургалтын төлөвлөгөөндөө ёс зүйн чиглэлээр 
сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн албан 
хаагчдад ёс зүйн талаар шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллийг тогтмол хүргэж байна. Төрийн албаны 
зөвлөлөөс байгууллагуудын дэргэд ёс зүйн 
зөвлөлүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зохион 
байгуулсан “Ёс зүйн зөвлөлүүдийг чадавхжуулах нь 
сэдэвт” сургалтад Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, 
Ашигт малтмал газрын тосны газар болон Үндэсний 
геологийн албаны Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг 
хамруулж ажилласан. 
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4.3.17. Газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүн, 
тэсэрч 
дэлбэрэх 

1. Газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүн, 
тэсэрч 
дэлбэрэх 

2020 - 
2022 

УУХҮЯ 
 
Хамтрагч 
нь МХЕГ 

 Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн, 
тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, 
тэсэлгээний 

Улсын Их Хурал 2020 оны 1 дүгээр сарын 30-ны 
өдөр Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийг баталсан.  Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хадгалалт, 
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бодис, 
тэсэлгээний 
хэрэгслийн 
хадгалалт, 
хамгаалалт, 
тээвэрлэлтийн 
үеийн аюулгүй 
байдал, 
хяналтыг 
сайжруулна. 

бодис, 
тэсэлгээний 
хэрэгслийн 
хадгалалт, 
хамгаалалт, 
тээвэрлэлтий
н үеийн 
аюулгүй 
байдал, 
хяналтыг 
сайжруулна. 

хэрэгслийн 
хадгалалт, 
хамгаалалт, 
тээвэрлэлтийн 
үеийн аюулгүй 
байдал, хяналтыг 
сайжруулна. 

хамгаалалт, тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй 
байдал, хяналтыг сайжруулах ажлын хүрээнд 
Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй 
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-д 2020 оны 174 
дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
батлуулсан.   Мөн Улсын онцгой комиссын 2020 
оны 35 дугаар тэмдэглэлийн 3.6-д “уул уурхайн 
зориулалттай сэлбэг хэрэгсэл, техник тоног 
төхөөрөмж, тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, 
бараа материалын тээвэрлэлт, түгээлтийг 
халдвар хамгаалалын дэглэмийг сайтар мөрдөж, 
ариутгал, халдваргүйжүүлэн холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу аймйг, нийслэл, орон нутагт 
саадгүй нэвтрүүлэх” заалтыг тусгуулж 
шийдвэрлүүлсэн. Газрын тосны хайгуул, 
олборлолтын чиглэлээр ашиглах тэсрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох, ашиглах 
тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж 
байна. Уг тусгай зөвшөөрөлтэй 2 аж ахуйн нэгж 
байна. 
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4.5.5. 
Америкийн 
Нэгдсэн Улс, 
Япон, Европын 
Холбоо, 
Энэтхэг, Бүгд 
Найрамдах 
Солонгос Улс, 
Турк зэрэг 
өрнө, дорнын 
улс, холбоотой 
"гуравдагч 
хөрш"-ийн 
бодлогын 
хүрээнд 
түншлэлийн 
харилцааг 
өргөжүүлэн, 
эдийн засгийн 
хамтын 
ажиллагааг 
бэхжүүлж, 
бусад улстай 

4. БНЭУ-тай 
Стратегийн 
түншлэлийг 
улам 
бэхжүүлж, 
БНЭУ-ын 
Засгийн 
газрын 
хөнгөлөлттэй 
зээлээр 
хэрэгжиж буй 
Газрын тос 
боловсруулах 
үйлдвэр 
байгуулах 
төслийг 
хэрэгжүүлэхэ
д дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

2021 - 
2024 

УУХҮЯ, СЯ 
 
Хамтрагч 
ГХЯ 

 Үйлдвэрийг барьж 
байгуулахаар 
хэрэгжүүлж буй 
төсөлд тодорхой 
ахиц гарсан 
байна. 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн 
инженерчлэл, зураг төсөл боловсруулах ажлын 
хүрээнд технологийн зарим байгууламжийн 
барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчийн 
урьдчилсан сонгон шалгаруулалт болон гүн 
боловсруулалтын технологийн лиценз 
эзэмшигчдийг сонгох ажлууд дуусах шатанд 
байна. Уг ажлуудыг төслийн менежментийн 
зөвлөх БНЭУ-ын Engineers India Limited 
компанитай хамтран гүйцэтгж байгаа ба 
зөвлөхөөр буюу “Захиалагчийн инженер”-ээр 
Итали улсын “Prometheus” компани ажиллаж 
байна. Үйлдвэрийн технологийн бус барилга 
байгууламжын ажил /EPC-1/-ыг гүйцэтгэх 
Энэтхэгийн JMC Projects India компанийг  
шалгаруулж, 2020.10.13-ны өдөр гэрээг 
байгуулан барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд 
байна.  бэлтгэлийг хангаж байна. Уг гэрээ 
байгуулснаар үйлдвэр барих төсөл төлөвлөлтөөс 
бүтээн байгуулалтын үе шатанд шилжиж байна. 
Мөн Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн 
байгуулалтыг БНЭУ-ын Гадаад хэргийн яам, 
Эксим банк, Төслийн менежментийн зөвлөх /ТМЗ/ 
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харилцан 
ашигтай 
хамтын 
ажиллагааг 
хөгжүүлэх 
чиглэлээр 
идэвхтэй 
ажиллана. 

компанитай зөвшилцсөний үндсэн дээр үндсэн 4 
хэсэгт хуваан хэрэгжүүлж байгаа ба эдгээрт:  
EPC-1: Технологийн бус барилга байгууламж  
EPC-2: Анхдагч процессийн болон дагалдах 
байгууламж 
EPC-3: Үйлдвэрийн цахилгаан станц 
EPC-4: Лицензит технологийн байгууламж 
Тайлбар: (EPC: Инженерчлэл-худалдан авалт-
барилга-угсралт) 
Одоогийн байдлаар үйлдвэрийн барилга-
угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчид болон гүн 
боловсруулалтын технологийн лиценз 
эзэмшигчдийг сонгон шалгаруулах ажил хийгдэж 
байгаа бөгөөд технологийн бус барилга 
байгууламжийн барилга-угсралтын ажил эхлээд 
байна 

 ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 
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5.1.8. Уул 
уурхайн үйл 
ажиллагааны 
улмаас 
эвдэрч, олон 
жил орхигдсон 
8 мянган га 
талбайг нөхөн 
сэргээнэ. 

1. Уул уурхайн 
үйл 
ажиллагааны 
улмаас 
эвдэрсэн 
газрыг нөхөн 
сэргээнэ. 

2020 - 
2024 

УУХҮЯ, 
АНЗДТГ, 
БОАЖЯ 

 
МХЕГ 

84,0 сая төгрөгөөр 
Хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалт 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны 
улмаас эвдэрсэн 
2000 га талбайд 
нөхөн сэргээлт 
хийсэн байна. 

2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 04 
дүгээр сарын 12-ны өдөр нийт 4 хоног Сэлэнгэ 
аймгийн Ерөө сумын нутаг Ялбаг, Бугант тосгонд 
уул уурхайн болон бичил уурхай, хууль бус 
олборлолтын улмаас эвдэрч олон жил орхигдсон 
талбайд эвдэрсэн газрын тооллого хийх зорилгыг 
хэрэгжүүлэн ажилласан. Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020 оны 17 дугаар тогтоолын 3, 2019 оны 
355 дугаар тогтоолын 1.4 дэх заалтын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулахад “Ялбаг” гэх газарт экскаватор 
20, ковш 7, ачааны машин 4, алт угаах төхөөрөмж 
12, “Харганат” гэх газарт экскаватор 9, ковш 6, алт 
угаах төхөөрөмж 2, “Өлөнт” гэх газарт экскаватор 
7, ковш 3, “Хорийн даваа” гэх газарт экскаватор 
10, алт угаах төхөөрөмж 2 нийт 82 техник 
хэрэгслийг ууланд нуусан болон нутгийн 
иргэдийн гадна байрлуулсан байсныг 
бүртгэлжүүлж 5 хэсэг газарт нэгтгэн байрлуулж, 
77 техник хэрэгслийн эзэмшигчийг тогтоож, тус 
аймаг дахь Цагдаагийн газрын дарга, сумын 
удирдлагад уулнаас татан буулгах, дахин хууль 
бусаар ашигт малтмал олборлуулахгүй байх 
ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэл өгсөн. 
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аар хариуцан 
хийлгүүлэх эвдрэлд орсон 2000 га талбайн 
байршлыг тодорхойлж, хэмжилт хийх ажлыг 
ойрын үед зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 
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5.1.12. Уур 
амьсгалын 
өөрчлөлтийг 
сааруулах, 
дасан зохицох, 
бүтээмжтэй, 
хүртээмжтэй 
ногоон 
хөгжлийн 
бодлого 
хэрэгжүүлж, 
хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг 
12.3 хувиар 
бууруулна. 

2. Уур 
амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
Парисын 
хэлэлцээрт 
оруулах 
үндэсний 
тодорхойлсон 
хувь нэмрийн 
хэрэгжилтийг 
хангана. 

2020 - 
2024 

БОАЖЯ, 
ЭХЯ, 
БХБЯ, 
ЗТХЯ, СЯ, 
ХХААХҮЯ, 
УУХҮЯ 
 
ОБЕГ, 
АНЗДТГ, 
ҮХГ 

 Үндэсний 
хэмжээнд 
тодорхойлсон 
хувь нэмрийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
баталж, 
хэрэгжилтийг 
хангуулна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын 
хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын 
тодорхойлсон хувь нэмэр, зорилт арга хэмжээг 
тодорхойлох баримт бичгийг боловсруулах үүрэг 
бүхий Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 
тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт тус 
яамнаас холбогдох албан тушаалтнууд 
ажилласан болно.  Ажлын хэсгээс Монгол Улсын 
хүлэмжийн хийн ялгарал нь дэлхийн нийт 
хүлэмжийн хийн ялгаралд өчүүхэн (0.09%) хувийг 
эзлэх боловч, нэг хүнд ноогдох хүлэмжийн хийн 
ялгарал нь дэлхийн дунджаас 2.7 дахин их 
байгааг тогтоосон. Мөн 2014 онд нийт 34482.73 
мян.тн СО2 ялгаруулсны 50.08% нь эрчим хүч, 
48.51% нь хөдөө аж ахуй, 0.95% нь аж үйлдвэр, 
үлдсэн 0.46 нь хог хаягдлын салбараас ялгарсан 
байна. Эрчим хүчний салбарын хүлэмжийн хийн 
ялгаралд 2020 онд нүүрсий олборлолт 4.9%-ийг 
эзэлж байна. Дээр дурдсан баримт бичгийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд нүүрсний уурхайн 
метан хийг ашиглах асуудлыг 2025-2030 онд 
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан болно. Мөн Евро-5 
стандартын шатахууны импорт хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх зорилт тусгагдсан. Манай улс 
газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээг 100 хувь 
импортоор хангаж байгаа бөгөөд 2021.09.01-ны 
өдрийн байдлаар нийт 1.2 сая тонн газрын тосны 
бүтээгдэхүүн импортлон хэрэглэсэн. Үүнээс 
дизелийн түлш 718.0 мян.тонн, автобензин 346.5 
мян.тонн, онгоцны түлш 19,9 мян.тонн, нийт 
1,084.0 мян.тонн шатахуун байгаагаас К5 /Евро-
5/ стандартын шаардлагад нийцсэн автобензин, 
дизелийн түлш 136684 тонн буюу нийт 
шатахууны 10.7 хувийг эзэлж байна. ОХУ-ын 
Роснефть компаниас манай улсад нийлүүлж буй 
Евро-5 стандартын шатахууны импортын үнэ 
ердийн шатахууны үнээс тонн тутамдаа төрлөөс 
хамааран 25-60 ам.доллараар өндөр байдгаас 
шалтгаалан Евро-5 стандартын шатахууны 
жижиглэн борлуулалтын үнэ литр тутамдаа 60-
100 төгрөгөөр өндөр байна. Энэхүү үнийн 
зөрүүтэй холбоотойгоор Евро-5 стандартын 
шатахууны импорт, хэрэглээ дорвитой 
нэмэгдэхгүй байгаа болно. 
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Иймд энэхүү үнийн зөрүүг арилгах зорилгоор 
автобензин, дизель түлшний Онцгой албан 
татварыг экологийн ангилал буюу чанар, 
стандарттай уялдуулан ялгавартай тогтоох, 
өөрөөр хэлбэл хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө 
багатай экологийн өндөр ангиллын Евро-5 
стандартын шатахуунд ногдох онцгой албан 
татварыг экологийн бага ангиллын стандартын 
шатахуунаас тодорхой хувиар бага тогтоох эрх 
зүй, татварын орчин бүрдүүлэх шаардлага 
тулгарч ирсэн.  
Мөн Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангах хүрээнд 2021 онд Орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хороотой хамтран 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 
Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах замаар автобензин, дизель 
түлшний Онцгой албан татварыг экологийн 
ангилал буюу чанар, стандарттай уялдуулан 
ялгавартай тогтоох, чанар стандартын 
шаардлага хангахгүй шатахуун гарган авах 
зориулалтаар импортолж буй зарим төрлийн 
газрын тосны бүтээгдэхүүнд Онцгой албан татвар 
ногдуулах  эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, Агаарын 
тухай хуульд нэмэлт оруулах замаар агаарын 
чанар сайжруулах бүсэд Евро-5 стандартын 
шаардлагад нийцээгүй шатахууныг жижиглэнгээр 
худалдан, борлуулахыг хориглох эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх асуудлыг тусгуулахаар 2021 оны 01 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн 02/67 дугаар бичгээр 
ОББҮХ-нд хүргүүлсэн. Дээрх асуудал ОББҮХ-ны 
2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан батлагдсан ба 
тус чиглэлээр ОББҮХ-ны ажлын албатай хамтран 
ажиллаж байна. 
Мөн Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, үзэл 
баримтлал, холбогдох танилцуулгыг 
боловсруулж, УУХҮ-ийн сайдын 2020.11.25-ны 
өдрийн 01/2909 дүгээр албан бичгээр Сангийн 
яам болон ХЗДХЯ-нд, 2021.02.04-ны өдрийн 
01/291 дугаар албан бичгээр СЯ-нд, агаарын 
чанарыг сайжруулах бүсэд Евро-5 стандартын 
шаардлагад нийцээгүй шатахуун жижиглэнгээр 
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худалдан, борлуулахыг хориглох талаар Агаарын 
тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулгыг 
боловсруулан 2020.09.24-ний өдрийн 01/2345 
тоот албан бичгээр БОАЖЯ-нд тус тус 
хүргүүлсэн. 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН 64.77 
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