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УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ГАНБОЛДЫН 
НАНДИНЖАРГАЛЫН 2018 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ  

БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ ИЛТГЭХ ХУУДАС 
/2018.01.02-12.25/ 

 
 НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ 
 
 1.Төсвийн шууд захирагчийн  үүргийн биелэлт 
 

1.1.Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ (цаашид "Гэрээ" гэх-)-ний хавсралт болох 
"Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан тусгай арга хэмжээнээс бусад 81 
нийт арга хэмжээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, 
чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх 
түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв: 
                                        Хүснэгт 1 

Тусгай  арга хэмжээнээс бусад хэрэгжүүлбэл  зохих нийт  арга 
хэмжээний тоо 

Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн 
оноо 

/дундаж оноо/ 

1 2 3 

 0-30 25.6 

 
1.2.Гэрээний хавсралт болох "Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан 

арга хэмжээнээс төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тусгайлан  сонгосон 124 тусгай арга хэмжээ (гарц)-
ний хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр 
дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх 
үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв: 

                                                                    Хүснэгт 2 

Хэрэгжүүлбэл  зохих тусгай 
арга хэмжээний  тоо 

Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

 0-40 35.5 

 
1.3. Манлайллын зорилт (орц) бүрийн биелэлтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрийн хүрсэн 

түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор 
дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:   
 Хүснэгт 3  

Манлайллын зорилт (орц)-ын тоо  Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

 0-30 30.0 

   
1.4. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт /өөрийгөө хөгжүүлэх/-ын биелэлт: 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  
1.5. Тухайн төсвийн шууд захирагчийн төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль 

тогтоомж, стандартыг мөрдөж ажилласан тухай дүгнэлт:       
……………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………….............................................. 
 2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үүргийн биелэлт:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................... 

 
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
 3. Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээ  
 

3.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 
биелэлтийг дүгнэж, дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв: 

Хүснэгт 4 

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1.Нийт арга хэмжээ (гарц)-ний биелэлт          0-30 25.6 
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2.Тусгай арга хэмжээ(гарц)-ний биелэлт          0-40 35.5 

3.Манлайллын  зорилт (орц)-ын   биелэлт          0-30  30.0 

Нийт оноо         0-100 91.1 

  
 3.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч гэрээний биелэлтийг дүгнэж өгсөн үнэлгээгээ             гэж 
тэмдэглэнэ. 

Хүснэгт 5 

”А” буюу 
”Маш сайн” 

”В” буюу 
”Сайн” 

”С” буюу 
“Хангалттай” 

”D” буюу 
”Дутагдалтай” 

”F” буюу 
”Хангалтгүй” 

   
 
 

  

 
 Хэрэв ”А” буюу ”Маш сайн”, эсхүл ”D” буюу ”Дутагдалтай”, ”F” буюу ”Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээ 
өгсөн бол энэ тухай үндэслэлээ бичнэ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….................................................. 
 4.Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал: 
 1)……………………………………………………………………………………….………..…………………
………………………………………………………........................................... 
 2)..............................................................................................................................................................
............................................................................ ...........................г.м. 

 
5.Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээний баталгаажуулалт:  
 
5.1.Үнэлгээ өгсөн: 

 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
 

САЙД    …………………………….  /Д.СУМЪЯАБАЗАР/ 
(албан тушаал)   (гарын үсэг)  

(тэмдэг) 
………………………... 

(огноо) 
 5.2.Үнэлгээтэй танилцсан: 
 
Төсвийн шууд захирагч 
 
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА …………………………….  /Г.НАНДИНЖАРГАЛ/ 
(албан тушаал)   (гарын үсэг)  
(тэмдэг) 

………………………... 
(огноо)

 



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ /ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР/-ИЙН  
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 

/2018.01.02-2017.12.25/ 
 
 НЭГ. ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ 

ХАХ ГАҮ 

Гэрээнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ,   
тэдгээрийн шалгуурүзүүлэлт (тоо, чанар, 

хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх 
түвшин 

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

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 

өгсөн үнэлгээ 
(0-30 оноо) 

ХШҮ 
ДАГ 

ТЕЗ 

1 2 3 4 5 6 

НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭ, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЛБАРЫН ГАДААД 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн бодлого, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, 
төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах гол зорилтын хүрээнд: 

1.1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд: 

1 1 

1.1.1.1. 2018 оны үр дүнгийн гэрээ 
байгуулах, дүгнэх ажлыг нэгтгэн зохион 
байгуулна.   
1.ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай, ЕМ-ээс нэгжийн 
дарга нартай Үр дүнгийн гэрээ батлуулж, 
биелэлтийг нэгтгэн, холбогдох газарт 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар: Гэрээ 
байгуулж, биелэлт гарсан байна. 
Хугацаа: 1, 6, 12 сард 

1. ТНБД-ын 2017 оны А/174 дүгээр тушаалаар Яамны үйл ажиллагааны 2018 
оны төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан 2018.02.01-нд 
боловсруулан сайдаар батлуулсан.  

2. АМГТГ-ын даргын гэрээний төслийг хүлээн авч холбогдох газруудаас санал 
авч хянан баталгаажуулсан. Газрын дарга нарын үр дүнгийн гэрээний төслийг 
хүлээн авч яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан хянаж 
баталгаажуулах ажлыг 2018.02.15-ны өдөр зохион байгуулуж дуусгасан.  

3. Ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүдийн газрын даргатайгаа байгуулсан 
гэрээг хүлээн авч баталгаажуулалтын ажлыг хийж хувийг архивжуулсан.  
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1.1.1.5 Иргэн, албан тушаалтнаас яамны 
удирдлагад ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлыгшийдвэрлэлтийн мэдээг нэгтгэн 
гаргаж хүргүүлнэ. 
1. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
мэдээг гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 4 
Чанар: Цаг хугацаанд шийдвэрлүүлэх 
талаар хяналт тавьсан байна. 
Хугацаа:  Улирал бүр 

1. “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний 
тухай” Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол болон бусад хууль тогтоомжийн 
дагуу УУХҮЯ-нд байгууллага, иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэн авч, судалж 
шийдвэрлэн хуулийн хугацаанд хариу өгч ажиллан, тайлан, мэдээг цаг хугацаанд 
нь ЗГХЭГ-т хүргүүлж ажилласан.  
2018.12.20-ны өдрийн байдлаар УУХҮЯ, АМГТГ-т ААНБ болон иргэдээс нийт 857 
өргөдөл, гомдол ирснээс албан бичгээр 845, цахимаар 3, биечлэн уулзсан 9 байна. 
Эдгээрээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 813, хугацаа болоогүй 20 өргөдөл, хугацаа 
хэтэрч шийдвэрлэсэн 4 буюу нийт шийдвэрлэлт 99.3%-тай байгаа ба нийт 857 
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтээс хүний нөөц, дэмжлэг туслалцаа хүссэн 517 буюу 
60.3%, түлш газрын тосны чиглэлээр 16 буюу 0.1%, тусгай зөвшөөрлийн чиглэлээр 
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181 буюу 21.1%, геологи, уул уурхайтай холбоотой асуудлаар 27 буюу 0.3%, бусад 
чиглэлээр 116 буюу 13.5%-тай байна. 
2018 оны 3 дугаар улиралд АМГТГ-аас хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 8 өргөдөл 
байсан ба ЗГ-ын 2017 оны 01 тоот албан даалгаврын 1.3, ЗГ-ын 2018 оны 258 дугаар 
тогтоолын 2.1, УУХҮ-ийн Сайдын 2018 оны 01 тоот албан даалгаврын 3-т заасны 
дагуу төрийн албаны сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх үүднээс иргэд, 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд тавих хяналтыг 
сайжруулан, шуурхай, цаг алдалгүй шийдвэрлэж ажиллах тухай албан бичгийг 2018 
оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 04/3016 тоот албан бичгийг АМГТГ-т хүргүүлж 
ажилласан. 
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1.1.1.7. Яамны удирдлагын шуурхай 
зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж, 
зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулна. 
1. Шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 
тэмдэглэл хөтлөн, үүрэг даалгаврыг 
холбогдох газар, хэлтэст хүргүүлэн, 
биелэлтийг тайлагнана. 
Тоо хэмжээ: 53 удаа 
Чанар: Үүрэг даалгаврыг хэрэгжилтийг 
хангуулсан байна. 
Хугацаа: 7 хоног бүрийн Даваа гарагт 

1.УУХҮЯ-ны удирдлагын шуурхай хуралдааныг долоо хоног бүрийн Даваа гарагийн 
08:00 цагт зохион байгуулж үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах 
ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Шуурхай хуралдааны үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилтийг тухай бүр хөтлөн цахим мэдээллийн сан үүсгэн хадгалсан. 2018 онд 
удирдлагын шуурхай хуралдаан нийт 40 удаа хуралдсан. 
Удирдлагаас нийт давхардсан тоогоор 348 үүрэг даалгавар өгөгдсөн ба биелэлтийг 
холбогдох газруудаар гаргуулан авч удирдлагад танилцуулж ажилласан.  
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1.1.1.10. Иргэний нийгмийн байгууллага, 
салбарын мэргэжлийн холбоодтой хамтран 
ажиллана. 
1. Иргэний нийгмийн байгууллага, 
салбарын мэргэжлийн холбоодын  
төлөөллийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, 
хамтран ажиллах, иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, салбарын мэргэжлийн 
холбоодоос зохион байгуулж байгаа үйл 
ажиллагаанд оролцоно. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн, 
шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 
Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн харилцаанд 
оролцогч талуудын хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалж, баталгаажуулах, 
ажилтнуудын нийгмийн хамгааллын асуудлыг дэс дараатай шийдвэрлэх, 
үйлдвэрлэлийн ашиг, салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Салбарын 
хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 2017-2018 оны хамтын хэлэлцээрийг УУХҮЯ, Эрчим 
хүч, геологи, уул уурхайн ҮЭ-ийн холбоо, Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
салбарын холбоодын хамтарсан хэлэлцээрийг байгуулсан. Салбарын хамтын 
хэлэлцээрийн биелэлтийг дүгнэх хурлыг 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 
зохион байгуулж нийт 40 ажлыг хийхээр төлөвлөж хэрэгжилтийг 90%-ийн 
биелэлттэй хангасан. 
/Биелэлт 90%/ 
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1.1.1.11. Хүний эрхийг хангах үйл 
ажиллагаанытөлөвлөгөө батлуулж, 
хэрэгжилтийг тайлагнана. 
1. Хүний эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой УИХ-
ын Байнгын хорооны 2013 оны 13 дугаар 
тогтоолын уул уурхайн салбарын эрхлэх 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих ажлын хүрээнд: 
- УИХ-ын 46 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийг салбарын хүрээнд хангах үүрэг бүхий орон тооны бус дэд 
зөвлөлийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/122 дугаар тушаалаар 
байгуулсан. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажиллах 
тухай 2018-2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж 2018 оны 10 дугаар 
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асуудлын хүрээнд хамаарах ажлуудын 
биелэлтийг тогтсон хугацаанд нэгтгэн 
гаргаж, Монгол Улсын Хүний эрхийн 
үндэсний комисст хүргүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 12 дугаар сард 

сарын 22-ны өдөр ТНБД-аар батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу УУХҮС-ын 2018 оны 
11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 01/3082 тоот албан бичгээр салбарт үйл ажиллагаа 
явуулж буй ААН-үүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжиж ажиллах чиглэл өгч 
нийт 502 ААН-д хүргүүлсэн.  
УУХҮЯ, АМГТГ-ын нэгтгэсэн судалгаагаар 2016 онд уул уурхайн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй 101 ААН-ийн нийт 22347 ажиллагсдын 1% нь буюу 238, 2017 
онд 162 ААН-ийн нийт 18599 ажиллагсдын 2% буюу 296 хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд ажиллаж байна. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6-т заасны дагуу 2018 
оны ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны тайлан дараа оны 02 дугаар сарын 
15-ны дотор гарна. 
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах ажлын хүрээнд: 
- Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн 4.3.1-т заасан “Насанд 
хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”-ыг мөрдүүлэх 
тухай Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 2019-2020 оны хамтын хэлэлцээрт тусгах 
саналыг боловсруулсан.  
-  “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн 4.3.2-т заасан ажлын 
хүрээнд бичил уурхай дахь хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг таслан зогсоох, ялангуяа 
хөдөлмөр эрхлэхгүй байх нөхцөлийг хангах үүднээс бичил уурхай дахь хүүхдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг таслан зогсоох, хүүхдийн эрхийг хамгаалах зорилгоор 
салбарын сайдын “Хүний эрх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг дэмжиж ажиллах” чиглэлийг хүрээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний 
өдрийн 01/3082 тоот албан бичиг, 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 
салбарын сайдын 06 тоот “Хүний эрх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжиж ажиллах тухай” албан даалгавар тус тус гарч, орон 
нутгийн Засаг дарга, холбогдох газар нэгж, агентлаг болон салбарын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй ААНБ-уудад хүргүүлсэн. 
-  Хүүхдийн эрх, хамгааллын салбар дундын байнгын ажлын хэсгийн “Хүүхдэд 
ээлтэй эрүүл аюулгүй орчин” дэд хэсгийн гишүүнээр яамны төлөөлөл ажиллаж 
байна. Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх сургалтыг яамны нийт хамт олонд  
зохион байгуулсан. 
Хүний эрхийг хамгаалах ажлын хүрээнд: 
НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс 2018 онд гаргасан зөвлөмжийн 108.163-т олборлох 
үйлдвэрлэлийн салбарт аюулгүй байдлыг тогтоохдоо хүний эрхийг хангах 
зорилгоор “Аюулгүй байдал, хүний эрхийн санаачлагын талаарх Сайн дурын 
зарчимд нэгдэх тухай заасан. Гадаад харилцааны яамнаас 2018 оны  11 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр “Бизнес ба хүний эрхийн чиглэлээр баримтлах зарчмууд”-ыг 
хэрэгжүүлэх үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах уулзалтад 
УУХҮЯ-ыг төлөөлж ТЗУГ-ын мэргэжилтэн Б.Амарзаяа оролцсон. УУХҮЯ-ны зүгээс 
сайн дурын санаачилгад нэгдсэнээр салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 
ААНБ болон  компаниудын ажлын байрны дэг журам, зохион байгуулалт, аюулгүй 
байдал хангагдахын зэрэгцээ ААНБ-уудын нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ач 
холбогдолтой гэж үзэж санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллахад бэлэн байгааг 
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дурдан, уулзалтаар салбарын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах шийдвэр гарч яамны 
зүгээс орон нутгийн төлөөллийг оролцуулах саналыг тусгасан. 
Хүний эрх, хүүхдийн эрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих ажлын хүрээнд 
хийгдсэн ажлын тайланг цаг хугацаанд нь холбогдох газруудад хүргүүлж 
ажилласан. Үүнд:  
- Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх 
хүний эрхийн хорооноос өгсөн дүгнэлттэй холбоотойг зөвлөмжүүдийг 2018-2021 онд 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган 2018 оны 12 дугаар сарын 10-
ны өдрийн 02/3276 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-д хүргүүлэв. 
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай УИХ-ын 46 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй 
тайланг гарган 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/3250 тоот албан бичгийн 
Нийгмийн бодлогын байнгын хороонд хүргүүлсэн. 
- Засгийн газрын 2016 оны 204 дүгээр тогтоолоор батлагдсан НҮБ-ын Хүний эрхийн 
зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
01/3309 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-д хүргүүлсэн. 

1.1.2 Хүний нөөцийн удирдалагаар хангах зорилтын хүрээнд: 

16 19 

1.1.2.3. Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур 
чадварыг дээшлүүлэх, сургаж 
дадлагажуулах, гадаад, дотоодын 
сургалтад хамруулах арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 
1.2018 оны сургалтын төлөвлөгөөг гаргаж, 
нийт ажилтан албан хаагчдыг хамруулах 
арга хэмжээг авч ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Албан хаагчдыг жигд хамруулсан 
байна. 
Хугацаа: Төлөвлөгөөний дагуу 

А. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2018 оны төрийн албан хаагчдын сургалтын 
төлөвлөгөөнд 4 чиглэлээр 24 ажлыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 140 
дүгээр тушаалаар баталсан “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын төрийн албан 
хаагчдын сургалтын хөтөлбөр”-тэй уялдуулан боловсруулж, батлуулсан.  
2018 онд УУХҮЯ-аас: 
- Богино хугацааны сургалт, семинарт гадаадад буюу БНСУ-тай хамтран 
хэрэгжүүлж буй КОЙКА, КИГАМ зэрэг төслүүдийн хүрээнд 2, БНХАУ-ын Худалдааны 
яамны санхүүжилтээр 5, бусад гадны байгууллагын тэтгэлгээр 8, нийт 15 албан 
хаагч тус тусын мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдав.  
- Дотоодод давхардсан тоогоор 58 албан хаагч богино хугацааны сургалт семинарт 
хамрагдсан байна.   
- Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны А-3 сургалтад 5 албан хаагч,  
- Гадаад хэлний сургалтын төвд англи хэлний сургалтад 5 албан хаагч,  
- Урт хугацааны буюу магистрийн сургалтанд гадаадад 2 дотоодод 6,    
-  Удирдлагын академийн мастерийн сургалтад 2 албан хаагч тус тус суралцаж 
байна.  
- Мөн Канад улсын СЕСМИМ төсөлтэй хамтран зохион байгуулж буй уул уурхайн 
чиглэлийн 1.5 жилийн хугацаатай цахим сургалтад салбарын нийт 12 иргэн 
суралцаж байгаа бөгөөд тус яамнаас 2 мэргэжилтэн хамрагдаж байна.                                                            
- АТГ-аас зохион байгуулж буй авлигын эсрэг сургалтад нийт 69 албан хаагч 
хамрагдсан. 
Б. 2018 онд УУХҮЯ-ны нийт албан хаагчдад хийх “Мэдээллийн цаг”-ийн хуваарийг 
2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр Төрийн нарийн нарийн бичгийн даргаар 
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батлуулсан. Хуваарийн дагуу 2018 онд нийт 11 удаа яамны албан хаагчдад 
мэдээлэл хийсэн ба Үүнд: 
- "Уул уурхайн салбарын орон нутгийн өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөө” сэдэвт 
судалгааны урьдчилсан үр дүн, 
- “Төв банк ба  валютын ханш, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл, олон улсын туршлага” 
сэдэвт сургалт, 
- “Ажлын байран дахь соёл, эрүүл амьдралын зөв дадал зуршил” сэдэвт сургалт, 
-  Язгуур өв, Монгол хөөмийн урлагын тухай, 
- Монгол Улсын геологийн мэдээллийн каталоги, системийн танилцуулга. /Mon Geo 
Cat/ 
- Монгол Улсын Олборлох салбарын менежментийг бэхжүүлэх "СЕСМИМ" төслөөс 
мэдлэгийн портал буюу сайтын танилцуулга, 
- "Газрын тос-Бидний амьдралд", 
- Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хууль, эрх зүйн орчин, өнөөгийн байдал, 
-  "Монголын уул уурхайн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн асуудлыг Иргэний 
нисэхийн салбарын жишээгээр тайлбарлах нь" сэдэвт мэдээлэл, 
- Эрдэс баялгийн салбарын гэрээний ил тод байдал зэрэг мэдээлэл, танилцуулга, 
ажлын байран дахь сургалтыг  зохион байгуулсан. 

17 20 

1.1.2.4. Төрийн албан хаагчийн хувийн 
хэрэг, тоо бүртгэлийг нэгтгэн хөтлөх, 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан гаргана. 
1. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, тоо 
бүртгэлийг нэгтгэн хөтөлнө. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Тоо бүртгэлийг хөтөлсөн байх 
Хугацаа: 1 дүгээр сард 

Төрийн албан хаагчийн хөдөлгөөн, бүрэлдэхүүний тайланг 2018.02.10-нд гаргаж, 
ТАЗ-д илгээсэн. 
- Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт хүний нөөцийн мэдээллийн санд шаардагдах 
баримт бичгийг бүрдүүлэн, бүртгэлийг нэгтгэн хөтөлж байна. 2018 оны эхний хагас 
жилд Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны  “Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, 
орон тооны хязгаар батлах тухай” 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан бүтцийн 78 орон 
тооны төрийн албан хаагч, хөдөлмөрийн гэрээт төрийн үйлчилгээний 6 албан 
хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна. 
 - УУХҮЯ-ны зохион байгуулалтын нэгжүүдийн орон тоо, ажлын байр, хүний нөөцийн 
дэлгэрэнгүй судалгааг шинэчлэн удирдлагыг хүний нөөцийн мэдээллээр ханган 
ажиллаж байна. 
- Хүний нөөцтэй холбоотой гарсан 2017, 2018 оны бүх тушаал шийдвэрийг ангилан 
бүртгэж, цахим мэдээллийн сантай болсон. 
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1.1.2.5. Салбарын шагналаар 
шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг хянаж 
сайдын тушаал гаргана. 
1. Салбарын шагналаар  шагнуулахаар 
ирүүлсэн материалыг тухай бүр нь хянаж 
шийдвэрлэнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

2018 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар салбарын шагналаар шагнах 
тухай нийт  7 тушаал гарсан ба Үүнд Монголын уламжлалт цагаан сар, казах түмний 
уламжлалт Наурызын баяр, Газрын тосны салбарт ажиллагсдын өдөр, Уулын 
баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн 40 жилийн ой, Монголросцветмет нэгдэл ХХК-ийн 
45 жилийн ой, Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, Геологийн алба үүсч хөгжсөний 79 
жилийн ой, уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний 96 жилийн ойн баяруудыг 
тохиолдуулан тус тус гарсан байна. Нийт 1860 гаруй салбарын ажиллагсдын анкет, 
материал ирүүлснийг хянасан байна.  
/Биелсэн 100%/ 
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1.1.2.6. Яамны ажилтнуудын ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, 
шаардлагатай арга хэмжээг авах, 
шийдвэрлүүлнэ. 
1. Яамны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 
батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулан, 
шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч 
ажиллах, тайлан мэдээг гаргана. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө”-г боловсруулан батлуулж, 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд:  
-Ажилтнуудын амины орон сууц, зуслангийн газартай болоход дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор яамны ажилтнуудад АМГТГ-ын ажиллагсдын зусланд газар олгох санал 
тавьсан. Ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр ажилтан ажил үүргээ 
хэвийн гүйцэтгэхэд шаардлагатай компъютер, техник хэрэгслийн судалгаа гаргаж 
худалдан авах хөрөнгийн асуудлыг санхүүд уламжилж, 2019 оны төсөвт суулгасан.  
-Ажилтанд тусламж дэмжлэг шаардлагатай болсон тухай бүрд журмын дагуу арга 
хэмжээ авч ажиллалаа. Тайлангийн хугацаанд нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж, 
тусламж олгох тухай 6, чөлөө олгох тухай 16, цалинтай холбоотой 2 тушаал тус тус 
гарч хэрэгжсэн байна. 
-Ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах, чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрөөх ажлын 
хүрээнд: 
-Цасны баяр 
-Хаврын амралт зугаалга 
-Яамны спортын тэмцээн уралдааныг 5 төрлөөр зохион байгуулж, спорт зааланд 7 
хоног бүр хичээлэх нөхцлөөр хангасан. 
-Мэдээллийн цагаар эрүүл мэндийн боловсролд ашигтай зөвөлгөө, мэдээллийг 
хүргэж байна.  
/Биелсэн 100%/ 

21  

1.1.3 Яамны нийтлэг үйлчилгээ болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилтын хүрээнд 

21 
24-
25 

1.1.3.1. Яамны өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. 
1.Яамны удирдлагатай уулзах хүсэлтийг 
хүлээн авч, уулзалтыг зохион байгуулах, 
удирдлагаас холбогдох албан тушаалтанд 
өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллана. 
2.Яамны бусад гадаад, дотоод арга 
хэмжээг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Зохион байгуулсан арга хэмжээ 
оновчтой, хүртээмжтэй байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1. Сайд, Дэд сайд,Төрийн нарийн бичгийн дарга болон яамны газар, хэлтсийн дарга 
нартай уулзах уулзалтын цагийг Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга 
нарын туслахуудтай болон холбогдох газрын мэргэжилтнүүдтэй тухай бүр 
холбогдон уулзалтыг зохион байгуулсан. Үүнд: Удирдлагын гадаад, дотоод 
томоохон уулзалт, хуралдааны цагийг зохицуулан хурлын заал, хүндэтгэлийн 
танхимын бэлэн байдлыг хангаж, бэлтгэл ажлыг тухай бүрт хийж, шаардлагатай 
арга хэмжээг авч ажилласан. 
2018 онд нийт 458 удаагийн уулзалт, хуралдаан зохион байгуулагдсан байна. 
УУХҮЯ-ны байранд засвар орсонтой холбогдуулан байрны нийт засварын ажил, 
хурлын болон хүндэтгэлийн өрөөний засварыг хийлгэхэд хяналт тавьж ажилласан. 
2. 2018 оны нохой жилийн сар шинийн баярын өдрийг тохиолдуулан Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яамнаас тэтгэвэртээ гарсан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулсан. 
-Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Засгийн газрын цом-2018”, 
“Уурхайчдын спортын их наадам-2018”, Газрын тосны салбарын 77 жилийн ойн 
баярын тэмцээнүүдэд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны баг тамирчдыг бэлтгэн, 
оролцуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг тухай бүр авч ажилласан.  
-“Засгийн газрын цом-2018” жил бүр яамдын дунд зохион байгуулагддаг тэмцээний 
бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. Тус тэмцээнд УУХҮЯ-ны баг тамирчид нийт 
багийн дүнгээр Мөнгөн медаль хүртсэн амжилттайгаар оролцсон. 

30  
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-Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан яамны эрчүүддээ зориулсан баярын 
арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 
- УУХҮЯ-ны нийт албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, амралтын өдрүүдийг 
үр ашигтай, эрүүл агаарт, зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “Цасны баяр”-ын арга 
хэмжээг зохион байгуулсан. 
/Биелсэн 100%/ 

22 26 

1.1.3.2. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, 
заавруудын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт 
тавьж ажиллана. 
1. Ирсэн бичгийг танилцуулах, хяналтад 
авах, явуулах бичиг баримтыг бүртгэж 
дугаар олгож, Албан бичгийн стандартад 
хяналт тавина. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Яаманд 2018 онд  нийт 5797 албан бичиг ирсэн ба үүнээс хариутай бичиг 1172, 
хариугүй бичиг 4625 ирсэн байна. Ирүүлсэн 5797 албан бичгээс төрийн 
байгууллагаас 2368  ирсэн ба 3429 албан бичиг хувийн хэвшил болон бусад 
байгууллагаас ирсэн байна. Хариутай 1172 албан бичгээс 1085 албан бичгийг 
хугацаанд нь шийдвэрлэсэн ба 31 бичиг хяналтын шатанд байгаа ба шийдвэрлээгүй 
56 албан бичиг  байна. 
Ирсэн 5797 албан бичгээс ТЗУГ-2412, ХҮБГ-357, ГБГ-391, УУБГ-367, БХЗГ-
1559,ТБГ-590, ХШҮДАГ-117, ННБХҮ төсөлд-4 албан бичиг тус тус хуваарилагдсан 
байна. 
Мөн хугацаанд 3393 албан бичиг явуулсан  ба үүнээс ТЗУГ-1851,  ХҮБГ-172, ГБГ-
194, УУБГ-222, БХЗГ-539, ТБГ-269, ХШҮДАГ-128, Төслийн нэгж-18 байна. Бичиг 
хэргийн стандартын дагуу хяналт тавиж ажилласан.  
/биелсэн 100%/ 

30  

23 27 

1.1.3.3. Архивын бичиг баримтыг 
бүрдүүлэхтэй холбоотойгоор холбогдох 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 
1. Архивын данс, бүртгэлийн төслийг 
Архивын ерөнхий газрын баримт, бичиг 
нягтлан шалгах арга зүйн комисс 
/ББНШАЗК/-ын хурлаар хэлэлцүүлж, үйл 
ажиллагааг хэвийн явуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Холбогдох стандарт, журмын дагуу 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

1. Цахим хэлбэрээр 3 файл, цаасан суурьтай архивын баримт байнга хадгалахаар 
72 хадгаламжийн нэгж, түр хадгалахаар 290, 70 жил хадгалахаар 14-ийг тус тус үдэж 
хавтаслан, хаяглаж нийт 378 хадгаламжийн нэгжийн хадгалалт, хамгаалалтад 
авсан. 
Сайдын 260 тушаалыг хянаж, дугаарлан баталгаажуулж, скайнардан цахим баримт 
бүрдүүлэн авсан нь эрэлт хайлтыг боловсронгуй болгож, нийтлэг үйлчилгээг түргэн 
шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэж байна. 
2. Архиваас шаардлагатай баримтыг гаргаж, байгууллагын удирдлага, зохион 
байгуулалтын нэгж, салбарын болон сонирхогч байгууллага, хувь хүн, шүүх, цагдаа, 
авлигатай тэмцэх газар зэрэг төрийн байгууллагыг мэдээлэлээр хангах үйлчилгээ 
үзүүлж нийт 73 удаа 391 хуудас материал хуулбарлан олгосон. Мөн хуулбар үнэн 
тэмдгийг 208 баримтын 791 хуудас материалд дарж шүүх, цагдаа, ГХЯ,  АТГ зэрэг 
байгууллагуудад тус тус үйлчилгээ үзүүлсэн. 
Архивын анхан шатны бүртгэлүүдийг цаг тухайд нь тогтмол, үнэн, зөв хөтөлж, 
яамны албан хаагчдад 25 удаа 47 хадгаламжийн нэгж 1-30 хоногийн хугацаатай 
олгож үйлчилгээ үзүүлсэн. Архивын данс, бүртгэлийн төслийг /2008-2016 оны/ АЕГ-
ын Түүхийн төв архивын дарга М.Байгалмаад хянуулж, зөвлөмж, зааврын дагуу 
байцаагч Оюунжаргалтай хамтран баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгаж ББНШАЗК-
оор хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 
/Биелсэн 100%/ 

30  

24 28 
1.1.3.4. Яамны үйл ажиллагааг дотоодод 
болон гадаадад сурталчлах, танилцуулна. 

1.Яамны бодлого, чиглэл хийж буй ажлуудын талаар салбарын сайдыг 1-р сард VTV 
De facto, MNB “Засаг- 100” нэвтрүүлэгт, 3-р сард Өдрийн сонинд ярилцлага өгүүлэв. 
Мөн УУХҮЯ-ны Геологийн бодлогын газрын дарга “Ardchilal.mn”, “De facto” 

30  
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1.Яамны үйл ажиллагааг хэвлэл, 
мэдээллийнхэрэгслээртүгээж, 
нэвтэрчбайгаамэдээллүүдийгнэгтгэндүнши
нжилгээхийж, 
удирдлагадтанилцууланхолбогдохаргахэм
жээгавчажиллана. 
2. “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай” 
сэдэвт хэвлэлийн бага хурлыг зохион 
байгуулна. 
3.Яамны цахим хуудас дахь мэдээллийг 
тогтмол шинэчлэнэ. 
4.Хоёр сар тутамд англи дээрх мэдээлэл 
бэлтгэх бөгөөд мэдээллийг яамны вэб 
хуудсаар дамжуулан түгээнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Мэдээлэл үнэн бодитой, дүн 
шинжилгээ хийгдсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

нэвтрүүлэгт, Металл бус үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга “Itoim.mn” сайтад,  тус тус 
ярилцлага өгснийг нийтэлсэн.  
Түүнчлэн УУБГ-ын даргын нүүрсний тээвэрлэлттэй холбоотой цаг үеийн асуудлаар 
“Монголын мэдээ” сонины 11 дүгээр сарын 29-ний дугаарт ярилцлага өгсөн 
мэдээллийг олон нийтэд мэдээллэсэн.  
Сайдын PDAC-2018, Давос, IMARC-2018 зэрэг олон улсын чуулга уулзалтад 
оролцсон болон Багануур, Шивээ-Овоо болон Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, 
Хэнтий, Говьсүмбэр, Өмнөговь зэрэг аймгуудад ажилласан талаарх мэдээллийг цаг 
тухай бүрт  нь сонин, телевиз, сайтуудаар мэдээ бэлтгэн олон нийтэд хүргэж 
ажиллав. Түүнчлэн салбарын сайдын Алт, жонш, газрын тосны салбарынхантай 
хийсэн уулзалт, яамнаас зохион байгуулсан Эрдэс баялгийн тухай хуулиадад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай багц хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг, Монгол Улсад 
газрын тосны салбар үүсч хөгжисний 77 жилийн ойн баярын хурал, “Монголын эрдэс 
баялаг- Уул уурхай 2018”, “Coal Mongolia - 2018”,  “Дисковер Монголиа-2018”, “Алтны 
форум”  чуулга уулзалтын талаарх мэдээллийг цаг тухай бүрт нь өдөр тутмын сонин, 
сайт, телевизүүдээр мэдээ мэдээлэл бэлтгүүлэн олон нийтэд сурталчиллаа.  
Мөн дэд сайдын Хятад-Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын Уул уурхайн форум, үзэсгэлэнд 
оролцсон тухай, ТНБД-ын “Mines and Money” олон улсын чуулга уулзалтад оролцсон 
тухай мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд хүргэв.  
УУХҮЯ-аас ТТ-н ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хуулийн төслийг өргөн 
барьж, батлуулах хүртэлх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, энэ талаар зөв 
мэдээллийг өгөхөд анхаарч ажиллав. Намрын чуулганаар УИХ-д өргөн барьсан 
Ашигт малтмалын тухай, Газрын тосны тухай, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай 
хуулийн төслүүдийг мөн олон нийтэд цэгцтэй зөв мэдээллийг хүргэн ажиллаж 
байна.  
-Өдөр тутмын 7 сонин дээр гарсан салбартай холбоотой мэдээ мэдээллийг өдөр 
бүр тоймлон яамны удирдлагад хүргүүлж ажиллав. 
2.1-р сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 20-ныг хүртэл нийтдээ 10 удаа “Ил тод, 
хариуцлагатай уул уурхай” хэвлэлийн хурлыг зохион байгууллаа. Салбарын цаг 
үеийн мэдээллийг олон нийтэд түгээх, таниулах зорилготой  бөгөөд тогтмол 30 
орчим хэвлэл мэдээллийн байгууллага ирж цаг үеийн мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэсэн болно.  
3. Яамны цахим хуудас дахь мэдээллийг тухай бүрт шинэчлэн, шинэ мэдээ 
мэдээллийг оруулж ажиллалаа. Мөн МУ-ын Засгийн газрын  www.zasag.mn сайтад 
давхар мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт байршуулав. 
4. Сайдын салбарын бодлого чиглэлийн талаарх цаг үеийн ярилцлага болон 
яамнаас зохион явуулахаар төлөвлөсөн сургалтын талаарх мэдээллийг гадаад хэл 
дээр хөрвүүлэн яамны цахим хуудсанд байршуулсан болно.  
/Биелсэн 100%/ 

25 32 
1.1.3.5. Яамны дотоод сүлжээ, техник, 
тоног төхөөрөмжийн найдвартай 
ажиллагааг хангах 

Нийт албан хаагчдад мэдээлэл технологийн чиглэлээр зөвлөгөө, тусламж 
үйлчилгээ үзүүлж ажилласан. Мөн гадаад, дотоод сүлжээний тасралтгүй хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж ажиллаж байна. 

30  
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1. Албан хаагчдад компьютер, техник 
хэрэгслийн мэдлэг, ашиглалтын талаарх 
мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх, дотоод сүлжээний аюулгүй 
ажиллагааг хангах 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Холбогдох стандарт, журмын дагуу 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

/Биелсэн 90%/ 

1.2. Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, шаардлагатай тохиолдолд яамыг шүүх арбитрт төлөөлөх гол зорилтын хүрээнд: 

1.2.1 Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилтын хүрээнд 

27 34 

1.2.1.2. Салбарын хэмжээнд нийтэд дагаж 
мөрдөгдөх хэм хэмжээ тогтоосон актуудыг 
улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх. 
2. Захиргааны хэм хэмжээний улсын 
нэгдсэн санд бүртгэлгүй яамны захиргааны 
хэм хэмжээнүүдийг хуулийн шаардлага 
хангаж буй эсэхийг шалгасны үндсэн дээр 
улсын нэгдсэн санд тухай бүр бүртгүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна 
Хугацаа: Тухай бүр 

1. Захиргааны хэм хэмжээний улсын нэгдсэн санд бүртгэлгүй яамны болон 
агентлагийн захиргааны хэм хэмжээнүүдийг хуулийн шаардлага хангаж буй эсэхийг 
шалгах ажиллагаа хийгдсэн бөгөөд салбарын хэмжээнд мөрдөгдөх тушаал, журмыг 
тухай бүр бүртгүүлэх арга хэмжээг авч ажилласан. 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн А/07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тосны орд ашиглах, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага”, 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тос, уламжлалт бус газрын 
тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам”, 2018 
оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын 
тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам”, 2018 
оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай 
зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам” зэргийг бүртгүүлэхэд хууль зүйн 
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн. 
2. Эрчим хүч, геологи уул уурхайн сайдын 1994 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
“Хураамжийн хэмжээ тогтоох, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай” 259 дүгээр тушаал, 
Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд, Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын хамтарсан 1997 
оны “Уул уурхайн аврах албаны дүрмийг батлах тухай” 174/А130 дугаар тушаал, 
Худалдаа үйлдвэрийн сайдын 1991 оны “Нүүрсний үнийн тухай” 172 дугаар тушаал, 
Геологи, эрдсийн баялгийн сайдын 1993 оны “Түр журам батлах тухай” 168 дугаар 
тушаал, Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны “Журам батлах тухай” 53 дугаар 
тушаалуудыг хүчингүй болгон Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Захиргааны хэм 
хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэн хасалт хийлгэсэн.  
/биелсэн 100%/ 

30  

28 35 

1.2.1.3. Яамны хэмжээнд мөрдөгдөж буй 
дүрэм, журмуудын нэгдсэн санг бүрдүүлэх 
1.Сайдын тушаалаар батлагдсан уул 
уурхай, геологи, газрын тосны салбарт 
мөрдөгдөж буй дүрэм, журмуудын нэгдсэн 
санг бүрдүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 

Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, заавруудыг цаасан болон файл 
хэлбэрээр бусад газруудаас авч, нэгтгэн мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.  
/биелсэн 100%/ 

21  
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Чанар: Нэгдсэн санг бүрдүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

29 36 

1.2.1.4. Уул уурхайн салбарын татварын 
талаар судалгаа хийх 
1.Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа компаниудын төлдөг 
татварын талаарх судалгааг хийнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Судалгааны тайланг яамны 
удирдлага, олон нийтэд танилцуулсан 
байна. 
Хугацаа: 2-р улиралд 

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй 
холбогдуулан салбарын татварын эрх зүйн орчны талаар судалгаа хийж, холбогдох 
мэргэшсэн хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулж, ажлын үр дүнг Татварын ерөнхий 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал хэлбэрээр Сангийн 
яаманд 2018 оны 5 дугаар сард хүргүүлсэн.  
/Биелсэн 100%/ 

21  

30 37 

1.2.1.5. Геологи, уул уурхай, газрын тосны 
салбарын хууль тогтоомжийг сурталчлан 
таниулна. 
1. Салбарын хууль тогтоомжийн эмхтгэлийг 
гаргаж нийтэд сурталчилна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Эмхтгэл гарсан байна. 
Хугацаа: 2-р улиралд 

Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, заавруудыг цаасан болон файл 
хэлбэрээр бусад газруудаас авч, нэгтгэн бүрдүүлсэн мэдээллийн санг үндэслэн 
хууль тогтоомжийн эмхэтгэл гаргахаар ажиллаж байна. Мөн ТНБД-ын тушаалаар 
салбарын хууль тогтоомжийн эмхэтгэл гаргах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж 
байна.  
/Биелэлт-50/ 

21  

1.2.2. Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах зорилтын хүрээнд: 

31 38 

1.2.2.1. Сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын гаргах шийдвэрийн төсөл 
боловсруулахад хууль зүйн мэргэжлийн 
туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлж ажиллана. 
1.Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын 
тушаал, албан бичгийн төсөл 
боловсруулахад хууль зүйн мэргэжлийн 
туслалцаа үзүүлж, зөвлөгөө өгнө. 
Тоо хэмжээ: Өдөр тутам 
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд хууль зүйн, санал 
дүгнэлтийг өгсөн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/02 тоот тушаалын дагуу 
байгуулагдсан "Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, шинжээчийн хөлс 
тооцох аргачлал"-ын төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж 
ажиллаж, УУХҮС-ын 2018 оны А/46 тоот тушаалаар дүрэм, аргачлалыг батлуулахад 
хууль зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн.  

2. ҮАТ-ний 1.2.1.1-ийн дагуу УУХҮС-ын 2018 оны А/09 тоот тушаалаар 
байгуулагдсан "Эрдэс баялгийн салбарын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр" 
боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллаж бусад салбарын уул 
уурхайтай холбогдох бодлогын талаарх судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. 

3. УУХҮЯ-ны Сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан “Журам 
батлах тухай”, 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Газрын тосны орд ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих 
шаардлага”, 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын 
талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам”, 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 
А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам” зэргийг боловсруулахад хууль зүйн 
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн. Сайд, ТНБД-д хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа, 
зөвлөгөө үзүүлж ажилласан.  
/биелсэн 100%/ 

21  
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1.3 САЛБАРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛААР ГАДААД ОРОН, ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ, 
ТУРШЛАГЫГ СУДЛАХ, САНАЛ ГАРГАХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ГОЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

1.3.1 Уул уурхайн салбарт гадаадын улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах, 
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд: 

32 41 

1.3.1.1. Уул уурхайн салбарт гадаадын улс 
орон, олон улсын байгууллагуудтай 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр 
санал боловсруулж, мэргэжлийн дэмжлэг 
үзүүлж ажиллана. 
1. Салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдийн 
үйл  ажиллагааг дэмжиж, хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх арга хэмжээ 
авна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Саналыг тухай бүр боловсруулан 
хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

2018 оны 3 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд  "Монголын эрдэс баялаг-уул уурхай-
2018" олон улсын хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 
зохион байгуулж, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт төрөөс баримталж буй 
бодлого, гадаад улс орнуудтай хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, 
хөтөлбөрүүдийн танилцуулга хийх бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан.  
Канад, Австрали, ХБНГУ зэрэг улсуудын Засгийн газрын санхүүжилтээр хэрэгжиж 
буй төслүүдээс Монгол Улсын геологи, уул уурхайн салбарт хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, яамны удирдлагуудтай хийх уулзалтыг 
зохион байгуулах, хоёр талын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр тухай бүр 
арга хэмжээ авч, хамтран ажилласан. 
/Биелсэн 100%/ 

30  

1.3.2 Монгол Улс болон гадаад улс орнуудын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаанд шаардлагатай мэдээлэл материал бэлтгэх, зохион 
байгуулах зорилтын хүрээнд: 

35 
46-
47 

1.3.2.2. Яамны удирдлагын гадаад улс 
оронд хийх ажлын айлчлал, оролцох хурал, 
арга хэмжээний хөтөлбөр, төлөвлөгөө 
боловсруулна. 
1. Яамны удирдлага, албан хаагчдын 
гадаад улс оронд хийсэн томилолтын 
мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авна.. 
2.Гадаад томилолтын илтгэх хуудсыг 
нэгтгэж, шаардлагатай мэдээллийг албан 
хаагчдад танилцуулна 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар:  Холбогдох арга хэмжээг авсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Яамны удирдлагын 2018, 2019 онд гадаад улс оронд хийх ажлын айлчлал, оролцох 
хурал, арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл, холбогдон гарах зардлын төсвийн 
төсөөллийг боловсруулсан. Яамны удирдлагуудын 2018 оны 1 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд гадаад улсад хийсэн томилолтын 
мөрөөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан 2018 оны 5 дугаар сарын 
09-ний өдөр ТНБД-аар батлуулж, газрын дарга нарт хүргүүлсэн. 
2. Яамны удирдлагын гадаад томилолтын илтгэх хуудсыг Засгийн газрын 
хуралдаанд тухай бүр танилцуулж, яамны албан хаагчдын гадаад томилолтын 
илтгэх хуудсыг шаардлагатай үед бусад албан хаагчдад танилцуулан ажилласан. 
2018 онд Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын 42 тушаалын төсөл боловсруулан 
албажуулж гадаадад албан томилолтоор ажилласан 85 /давхардсан тоо/ албан 
хаагчдын бүртгэлийг хөтөлж, илтгэх хуудсыг зохих журмын дагуу хүлээн авсан. 
/Биелсэн 100%/ 

30  

1.4 Салбарын санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, сайдын төсвийн багц төлөвлөх, 
зохицуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулж үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд: 

1.4.1 Салбарын санхүү эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого, боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах зорилтын хүрээнд: 

38 54 

1.4.1.1. Хөрөнгө оруулалт болон 
концессоор хэрэгжиж буй төсөл, арга 
хэмжээний гүйцэтгэлийн явцын 
мэдээллээр удирдлагыг хангаж,  
тулгамдсан асуудлыг тухай бүрд 
зохицуулан шийдвэрлүүлнэ. 

1. ҮАГ-ын 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн "Хөрөнгө оруулалтын аудитын 
мэдээлэл, судалгаа гаргуулах тухай" 01/386 тоот албан бичгийн дагуу хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн судалгааг хүргүүлсэн. 
2. Хөрөнгийн зардал болон геологи, хайгуул судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн мэдээг 
сар бүр батлагдсан төлөвлөгөөтэй уялдуулан хянаж, хуулийн хугацаанд Шилэн 
дансанд байршуулж ил тод байдлыг хангаж ажилласан.  

30  
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1. Төсөл, арга хэмжээний барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, 
төсөл, арга хэмжээний судалгааг хийж, 
тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлүүлж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар:Гэрээний дагуу санхүүжүүлж, ил тод 
байдлыг хангасан байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

3. “Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 
оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн 
газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 337 дугаар тогтоолыг харьяа 
агентлагт хүргүүлж, төсвийн сахилга, хариуцлагыг чанд сахиж, хариуцсан ажлуудаа 
Засгийн газрын тогтоолтой уялдуулан төлөвлөж, холбогдох арга хэмжээг 
төлөвлөгөөний дагуу шуурхай хэрэгжүүлэх замаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган 
ажиллахыг мэдэгдэж, зөвлөмжөөр ханган ажилласан ./2018.01.03-ны өдрийн 03/16 
тоот/  
4. Сангийн сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Журам шинэчлэн 
батлах тухай” 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 6.2 дахь заалтын дагуу 
УУХҮС-ын 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга 
хэмжээ, барилга байгууламжийн гүйцэтгэл, санхүүжилтийн мэдээг сар бүр гаргаж 
Сангийн яаманд хүргүүлж тайлбар, үндэслэлээр ханган ажилласан. 
5. ҮАГ-ын 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Мэдээлэл хүсэх тухай” 02/2375 
тоот албан бичигтэй танилцаж, УУХҮС-ын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, түүний 
хэрэгжилт, санхүүжилтийн талаарх мэдээллийг УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 2018 оны 12 
дугаар сарын “Мэдээлэл хүргүүлэх тухай”  албан бичгээр хүргүүлж, тайлбар, 
үндэслэлээр хангаж ажилласан. 
6. 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар болон 3 дугаар улирлын байдлаар 
төслийн явцын мэдээг авч, удирдлагад танилцуулсан.  
7. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд хэрэгжүүлж буй төсөл, арга 
хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсгийг УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 2018 оны 09 
дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/132 дугаар тушаалаар 
байгуулах ажлыг зохион байгуулж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдийн 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж, тулгамдсан асуудлыг тухай бүрд нь шийдвэрлүүлж 
ажилласан.  
8. 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төслүүдийн явцад 
хяналт тавьж, тулгамдсан асуудлыг тухай бүрд нь шийдвэрлүүлэх ажлын хэсгийн 
хүрээнд УУХҮЯ-ны засварын ажлын гүйцэтгэгчийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах асуудлыг хэлэлцүүлж, гэрээний хугацааг сунгах шийдвэрийг захиалагчаас 
гаргуулсан. 
9. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төслүүдийн явцтай танилцаж, гэрээний 
гүйцэтгэлийг гаргах болон комисс ажиллуулж гүйцэтгэлийг хүлээн авах асуудлаар 
АМГТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдийг зөвлөмжөөр хангаж ажилласан. 
/Биелсэн 100%/ 

39 55 
1.4.1.2. Гадаад улс, олон улсын 
байгууллагаас авах зээл, тусламжийн 
хөрөнгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, 

1. “Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих” төсөл, “Нүүрснээс нийлэг 
байгалийн хий үйлдвэрлэх” төслүүдийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас 
шийдвэрлэх санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын тооцоог Сангийн яаманд уламжлан 

30  



 15 

салбарын хэмжээнд гадаадын зээл, 
тусламжийн зохицуулалтыг сайжруулах, 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 
1. Төслүүдийн хүрээнд Монгол Улсын 
Засгийн газраас шийдвэрлэх санхүүжилт, 
хөрөнгө оруулалтын тооцоог Сангийн 
яаманд уламжлан улсын төсөвт тусгуулж, 
төслийн нэгжүүдийн 2018 оны үйл 
ажиллагааны зардлын төсөв, 
санхүүжилтийн хуваарийг батлуулан, 
батлагдсан хуваарийн дагуу санхүүжүүлж, 
тулгамдсан асуудлыг тухай бүрд нь 
шийдвэрлэнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Тухайн жилийн Төсвийн тухай 
хуулиар батлуулж, санхүүжүүлсэн байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

2018 оны улсын төсөвт нийт 906.9 сая төгрөгийг тусгуулан, Сангийн сайдын 
тушаалаар санхүүжилтийн хуваарийг батлуулсан. 
2. 2019 оны төсвийн хязгаарын санал боловсруулж байгаатай холбогдуулан 
төслийн нэгжүүдийн захирал нартай уулзалтыг зохион байгуулж 2019 оны үйл 
ажиллагааных нь зардлын төсвийг хянан, УУХҮС-ын 2019 оны төсвийн хязгаарын 
саналд тусган Сангийн яаманд хүргүүлж, холбогдох тайлбар, үндэслэлээр хангаж 
ажиллан, УУХҮЯ-ны бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардалд батлуулсан. 
3. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжүүдийн 2018 оны төсвийг хянан батлуулж, 2 дугаар 
улирлын гүйцэтгэлд үндэслэн төсвийн тодотголыг хийж батлуулсан. 
4. Төслийн нэгжүүдийн 2018 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв, санхүүжилтийн 
хуваарийг батлуулан, батлагдсан хуваарийн дагуу, үйл ажиллагаатай нь уялдуулан 
хяналт тавьж, зардлыг санхүүжүүлсэн.  
5. 2018 оны эхний 2 улирлын байдлаар санхүүжилтийн хуваарьт 2 удаагийн 
зохицуулалтыг Сангийн сайдын тушаалаар хийлгэв./2018.03.27-ны өдрийн 03/639 
ба 2018.05.31-ний өдрийн 01/1470 тоот албан бичгүүд/ 
6. “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих” төсөл болон 
“Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих” төслийн нэгжүүдийн бүтэц, орон 
тоог шинэчлэн батлахад зөвлөмжөөр хангаж ажиллан, орон тоог гүйцээн 
томилуулж, өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардлыг хянан, удирдамжаар ханган 
ажилласан. 
7. УУХҮС-ын 2018 оны төсвийн багцын зардалд тусгагдсан Швейцарийн хөгжлийн 
агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн нэгжийн 2018 оны байрны түрээсийн 
зардалд 94.2 сая төгрөгийг батлуулж, санхүүжилтийн хуваарийг Сангийн сайдын 
тушаалаар батлуулсан. Мөн 2019 оны төсөвт 83.58 сая төгрөгийг тусгуулах саналыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж, 2019 оны төсвийн тухай хуулиар батлуулсан. 
8. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжүүдийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан 2018 оны зардлын төсвийн тодотголыг хийж УУХҮЯ-ны ТНБД-аар 
батлуулан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавиж ажилласан. 
9. Зардлын эх үүсвэрээс шалтгаалсан нөхцөлөөр Сангийн сайдын баталсан 
хуваарьт холбогдох өөрчлөлт, зохицуулалт хийх саналыг Сангийн яаманд хүргүүлж, 
батлуулсан. 
10. УУХҮЯ-ны 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Эрх нээлгэх тухай” 03/2819 
тоот албан бичгээр АМГТГ-ын сонгон шалгаруулалтын орлогын эх үүсвэрээс ТХН 
болон геологи, хайгуул судалгааны ажлын зардлын эх үүсвэрийн эрхийг нээлгэх 
хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн. 
/Биелсэн 100%/ 

40 56 

1.4.1.3 Монгол Улсын 2018-2021 оны 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу бүлэг 
ордыг ашиглах төслүүдийг эрчимжүүлэх, 
эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, уул 
уурхайн дэд бүтцийг цогцоор нь 

Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт бүлэг ордыг ашиглах 
төслүүдийг эрчимжүүлэх, уул уурхайн дэд бүтцийг цогцоор нь хөгжүүлэх 
шаардлагатай төслүүдийг тусгуулж Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 5 
дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар батлуулсан. Үүнд: 
-Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл; 
-Тавантолгой-Ханги чиглэлийн авто зам. 450 км; 

21  
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хөгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 
1. Бүлэг ордыг ашиглах төслүүдийг 
эрчимжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулах, уул уурхайн дэд бүтцийг цогцоор 
нь хөгжүүлэхэд шаардлагатай 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлэхэд холбогдох салбар, 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
төлөвлөгөөний дагуу хангагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

-Тавантолгой - Цагаан дэл чиглэлийн авто. 450 км; 
-Сонгино говь. Ус хангамжийн эх үүсвэр төсөл; 
-Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл; 
-Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах барих төсөл; 
-Гацууртын алтны үндсэн ордыг ашиглах төсөл; 
-Цагаансуваргын зэс молибденийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн төсөл;  
-Тавантолгой – Сайншанд чиглэлийн 447.7 км төмөр зам төсөл; 
-Тавантолгой – Гашуун-сухайт чиглэлийн 267 км төмөр  зам төсөл; 
-Баруун-Урт – Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто замын төсөл;  
/Биелсэн 100%/ 

1.4.2 Сайдын төсвийн багцыг төлөвлөх, зохицуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилтын хүрээнд: 

42 
59-
60 

1.4.2.1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны болон харьяа газруудын зарлагын 
гүйлгээг төсөвт зардлын хүрээнд хянан 
хүлээн авч, баталгаажуулна. 
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
багцын батлагдсан төсвийн зардлыг 
төсвийн хүрээнд зориулалтын дагуу 
зарцуулж ажиллана. 
2.Тендерийн бичиг баримт, худалдах, 
худалдан авах гэрээний хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

1. УУХҮС-ын багцын данснуудын орлого, зарлагын гүйлгээг төрийн сангийн өдөр 
тутмын гүйлгээний төлбөрийн хүсэлт нэг бүрийг мөнгөн дүн, хүлээн авагчийн 
дансны дугаар, гарах байгууллагын дансны дугаар болон тухайн байгууллагын 1, 2 
дугаар гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй 
тулган анхан шатны баримтын иж бүрдлийг хянаж, гүйлгээг хөтөлбөр, арга хэмжээ, 
эдийн засгийн ангилал тус бүрээр хийсэн. 
2. Төрийн сангийн нэгж, төлбөрийн хүсэлтээр нийт 4,958,444,116.85 төгрөгийн 
гүйлгээ хийсэн. Үүнээс УУХҮЯ-ны 100900018001 данснаас 1,010,307,851.00 төгрөг, 
геологийн байгууллагын 100900018006 данснаас 1,713,352,208.00 төгрөг, АМГТГ-
ын 100900018007 данснаас 1,714,440,938.21 төгрөг, АМГТГ-ын тусгай зөвшөөрлийн 
орлогын  100900018008 данснаас 217,030,186.00 төгрөг, АМГТГ-ын Төлөөлөгчийг 
дэмжих сангийн үйл ажиллагааны данснаас 252,143,383.79 төгрөг, АМГТГ-ын 
нэмэлт санхүүжилтийн 100900018409 данснаас 51,169,549.85 төгрөгийн гүйлгээг тус 
тус шилжүүлээд байна. 
3. 2018 онд Сангийн яамнаас Төрийн сангийн фрий баланс программын 
сайжруулалт, шинэчлэлт хийсэнтэй холбогдуулан уг программд бэлтгэн 
нийлүүлэгчдийн бүртгэлийг оруулж, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийн 
бүртгэлийг хийсэн.  
4. Төрийн сангийн жижиг мөнгөн сангийн зардлын гүйлгээний анхан шатны баримт 
нэг бүрийг тулган баталгаажуулж, жижиг мөнгөн сангийн  журнал бичилтийн 
зарцуулалтыг сар бүр бүртгэн татан авалтыг тухай бүрт төвлөрүүлсэн. 
5. УУХҮС-ын багцын данснуудын орлого, зарлага, ня-бо журнал болон төсвийн 
багцын үлдэгдлийг өдөрт нь авч шалгаж мемориалын баримт үүсгэн ажиллаж 
байна. Төлбөрийн хүсэлтийг эмхэлж  архивын баримт үүсгэсэн.  
6. ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээг нэгтгэн боловсруулж, дараа 
сарын 8-ны өдрийн дотор Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт хүргүүлж 
ажилласан. 
/Биелсэн 100%/ 

30  
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45 
71-
72 

1.4.2.4. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдын хөрөнгө оруулалт, Улсын төсвөөр 
хийгдэх геологи судалгааны ажлын 
санхүүгийн тайлан баланс, тэдгээрийн 
төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж 
хуулийн хугацаанд Сангийн яам, Үндэсний 
аудитын газарт хүргүүлж, аудит хийлгэн 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
багцын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 
нэгтгүүлнэ. 
1. Сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын 
төсвөөр хийгдэх геологи судалгааны 
ажлын санхүүгийн тайлан балансыг хагас, 
бүтэн жилээр гаргаж удирдлагад 
танилцуулан баталгаажуулж аудитын 
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан Сангийн 
яаманд хүргүүлнэ. 
2.Сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх геологийн 
судалгааны ажлын санхүүгийн анхан 
шатны баримтыг бүрдүүлэн нягтлан 
шалгаж, банкны гүйлгээ хийх, журналын 
бичилт хийн, ерөнхий данс хөтлөн өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулна. 
Тоо хэмжээ 2 удаа 
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцсэн байх 
Хугацаа: 1, 7 дугаар сард 

1. УУХҮС-ын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын төсвөөр хийгдэх геологи судалгааны 
ажлын санхүүгийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гарган удирдлагад 
танилцуулан баталгаажуулж аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан. 
Аудитлагдсан тайланг сайдын багцын тайланд нэгтгэн Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  
2. УУХҮС-ын багцын хөрөнгө оруулалт, Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх геологийн 
судалгааны ажил, УУХҮЯ-ны санхүүгийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн нягтлан 
шалгаж, журналын бичилт хийн, ерөнхий данс хөтлөн өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
хөтлөн явуулсан.  
3. УУХҮС-ын багцын хөрөнгө оруулалт, Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх геологийн 
судалгааны ажлын санхүүгийн  баримтыг хянан баталгаажуулж 2018 оны 05 дугаар 
сарын 31-ний өдрийн байдлаар эхний 4 сарын  гүйцэтгэлд 1,713,352,208.00 
төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэгч байгууллагуудад шилжүүлсэн. 
/биелсэн 100%/ 
 

30  

47 
75-
77 

1.4.2.6. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
салбарын 2018 оны төсвийн төсөл, 2019-
2021 оны төсөөллийг боловсруулан 
Сангийн яаманд оруулж, Засгийн газар, 
УИХ-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, 
үүнтэй холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг 
гаргаж яамны удирдлагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  ТЕЗ-ийн 
2019 оны төсвийн төсөл, 2020-2021 оны 
төсөөллийг батлагдсан төсвийн хүрээний 
мэдэгдэлтэй уялдуулан  Улсын төсөвт 
төвлөрүүлэх орлого, урсгал зардал, 

1. Сангийн сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Монгол Улсын 2019 
оны жилийн төсвийн төсөл бэлтгэх тухай" 4-1/4446 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 
төсвийн хязгаар болон удирдамжийг харьяа АМГТГ-т хүргүүлж, зөвлөмжөөр ханган 
ажилласан.  
2. Дотоод бичгээр 2019 оны төсвийн саналыг УУХҮЯ-ны газар, хэлтсүүдээс авч 
нэгтгэн 2019 оны төсвийн төслийг боловсруулах талаар газар, хэлтсийн дарга 
нартай уулзаж, санал солилцон, төсвийн саналыг эрэмбэлж нэгтгэн удирдлагад 
танилцуулан хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
3. УУХҮ-ийн сайдын багцын 2019 оны төсвийн төслийн саналыг СЯ-ны төсвийн 
нэгдсэн программд шивэх  ажлыг зохион байгуулж, төсвийн хамгаалалтанд 
бэлтгэсэн. 
4. УУХҮС-ын 2019 оны төсвийн төслийн саналыг Сангийн яаманд хүргүүлж, улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалт, урсгал зардал, орлого болон хөтөлбөр төслийн зардлын 
холбогдох тайлбар, үндэслэлээр тухай бүрд ханган ажилласан. Ялангуяа орлого, 

30  
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хөрөнгө оруулалт тус бүрээр 
боловсруулна. 
2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын 
2019 оны төсвийн төсөл, 2020-2021 оны 
төсөөллийг Сангийн яаманд хүргүүлэн 
хянуулж, холбогдох тайлбар, үндэслэлээр 
ханган хамгаална. 
3.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  салбарын 
2019  оны төсвийн төслийг, Засгийн газар, 
УИХ-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, 
үүнтэй холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг 
гаргаж яамны удирдлагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Тооцоо, үндэслэлтэй дунд 
хугацааны төлөвлөлттэй уялдсан төсөл, 
арга хэмжээг төлөвлөсөн байх 
Хугацаа: 9.15-11.15-ны дотор 

эрдэм шинжилгээ, судалгаа болон хөрөнгө оруулалт, геологи, хайгуул судалгааны 
зардлын асуудлаар нэмэлт тайлбаруудыг тухай бүрд нь удаа дараалан өгч 
ажилласан. 
5. Мөн 2019 оны төсвийн төслийн хамгаалалтын талаар удирдлагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангаж ажилласан. 
6. 2019 оны зардлын асуудлаар Үндэсний аудитын газарт холбогдох тайлбарыг 
хүргүүлж, уулзалт хийж төсвийн төслийг хамгаалсан. 
7. УУХҮ-ын салбарын 2019  оны төсвийн төслийг, Засгийн газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхтэй холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг гаргаж яамны 
удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажилласан. 
8. УУХҮ-ийн сайдын 2019 оны багцын орлогыг 112.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 
нийт 404.05 тэрбум төгрөгөөр, зардлыг 12.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж, нийт 38.9 
тэрбум  төгрөгөөр батлуулав./Биелсэн 100%/ 

49 86 

1.4.2.8 Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 
1. Хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа, 
санхүү, төсөв, хөрөнгө оруулалтын талаарх 
мэдээллүүдийг Шилэн дансанд 
байршуулж, ил тод байдлыг ханган 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 
Чанар: Холбогдох мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд байршуулсан байх 
Хугацаа: Жилдээ 

1/ Хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа, санхүү, төсөв, хөрөнгө оруулалтын 
талаарх мэдээллүүдийг Шилэн дансанд байршуулж, ил тод байдлыг хангаж 
ажилласан. Үүнд: 
-Тендерийн явцын мэдээ /сар бүр/, 
-Орлогын мэдээ /сар бүр, улирлаар/, 
-Хөрөнгө, зардал гаргахаар шийдвэрлэсэн тушаал шийдвэрүүд /сар бүр/, 
-Худалдан авах ажиллагааны явцад хийсэн хяналтын дүгнэлт /сар бүр/,          
-Төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд /сар бүр/ 
2/ Үндэсний аудитын газраас хийсэн Шилэн дансны аудитыг  холбогдох тайлбар, 
үндэслэлээр ханган ажилласан. 
/Биелсэн 100%/ 

21  

2.0 ГЕОЛОГИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, 
БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

2.1. Геологийн салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах бодлогын шинжилгээ хийх гол зорилтын 
хүрээнд: 

61 109 

2.1.12. Салбарын хэмжээний тэмдэглэлт 
ой, томоохон арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 
1. Монгол Улсад геологийн алба үүсч 
хөгжсөний 80 жилийн ойн арга хэмжээ, 
“Монголын геологи, хайгуул” 10 дахь 
удаагийн чуулга уулзалтыг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулах 

-Монгол Улсад геологийн алба үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойн арга хэмжээг зохион 
байгуулах Ажлын хэсгийг байгуулах төслийг боловсруулж, салбарын холбоодоос 
санал авч байна. 
-“Монголын геологи, хайгуул” 10 дахь удаагийн чуулга уулзалтыг Ашигт малтмал, 
газрын тосны газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Шинжлэх ухаан 
технологийн их сургууль, Монгол улсын их сургууль, ШУА-ийн Палеонтологи, 
геологийн хүрээлэн, Монголын үйлдвэрлэлийн геологчдийн холбоо зэрэг 
байгууллагууд хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 25-ны өдрүүдэд 
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан. 

21  
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Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Арга хэмжээг зохион байгуулах 
төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Биелэлт 100% 

2.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, бүтэц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтлыг тогтоох, геологийн шинжлэх ухааны 
сэдэвчилсэн судалгаа, зураглал, эрлийн ажлыг гүйцэтгэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

71 
123
-
124 

2.2.9. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны  
Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж ажиллана. 
1.Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчилэн батлуулах, 
зөвлөлийн хуралдааны үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах 
2.“Өмнөд Монголын зэс порфирийн 
ордуудын металлогени ба хэтийн төлөвийн 
судалгаа” төслийн тайланг ШУТЗ-өөр 
хэлэлцүүлэн холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулах 
Тоо хэмжээ-1 удаа 
Чанар: Төслийн тайланг хэлэлцүүлэн 
холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна.  
Хугацаа-Жилдээ 

1.1 “Зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн батлах тухай” Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдын 2018 оны А/72 дугаар тушаалаар Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны 
дэргэдэх Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шинжлэх 
ухаан технологийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлуулсан.  
1.2. Зөвлөлийн анхдугаар хурлыг 2018 оны 4-р сарын 27-ны өдөр зохион 
байгуулсан. Хурлаар УУХҮЯ-аас шинжлэх ухаан технологийн сангийн 
санхүүжилтээр 2019 оноос хэрэгжүүлэх төслийг шалгаруулан БСШУСЯ-д 2018 оны 
5-р сарын 23-ны өдрийн 01/1405 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
2. “Өмнөд Монголын зэс порфирын ордуудын металлогени ба хэтийн төлөвийн 
судалгаа” төслийн тайланг УУХҮЯ-ны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн 2018 
оны 4-р сарын 27-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. 
Хурлаас гарсан дүгнэлтийг баталгаажуулан төсөл гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгсөн. 
Биелэлт-100% 

30  

73 126 

2.2.11. Геологи-ашигт малтмалын  
мэдээллийг нэгтгэн боловсруулна. 
1. ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэгдэж нөөц нь 
бүртгэгдсэн ордуудыг ашигт малтмалын 
төрлөөр ангилах, бүс нутгийн хэмжээнд 
мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах, 
удирдлагыг тухай бүр мэдээллээр хангах. 
Тоо хэмжээ – Тухай бүр 
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэгдсэн байна. 
Хугацаа-Жилдээ 

1. ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэгдэж нөөц нь бүртгэгдсэн ордуудыг ашигт малтмалын 
төрлөөр ангилж, холбогдох  статистик мэдээллээр удирдлагыг тухай бүр хангасан. 
Үүнд: Алтны үндсэн орд-5, алтны шороон орд-42, холимог металл-2, гянтболд-1, 
зэс-3, төмөр-1, газрын ховор металл-2, нүүрс-9, хайлуур жонш-8, шохойн чулуу-4, 
мөнгө-холимог металл-1, барилгын чулуу-13, элс, хайрга-3, уран-1, цахиур-2, 
шавар-3, элс-3, базальт-1, хас-1, нийт 105 орд. /2018.12.17-ний өдрийн байдлаар/. 
Биелэлт-100% 

30  

3.0. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОДЛОГЫН 
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

3.1. Уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, 
бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

3.2. Ашигт малтмалын ордуудыг олборлох, баяжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг 
хөгжүүлэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

82 135 
3.2.4 “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод 
байдлын санаачилга”-ын зарчмыг 
хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангана. 

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Ажлын хэсгийн 46 дугаар 
хуралдаан /2018.05.01/-нд оролцож, ОҮИТБС-ын орон нутгийн туршилтын төсөл,  
Дэд зөвлөлийн зардлын санхүүжилт, ОҮИТБС-ын 2018 оны баталгаажуулалтын дүн 
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1. “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод 
байдлын санаачилга”-ын зарчмыг 
хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангахад 
бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр,   
Чанар: Ажлын хэсгийн хуралд тогтмол 
оролцож санал тусган ажилласан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

зэрэг асуудлыг хэлэлцсэн. УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 01 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 
хүрээнд ашигт малтмал, газрын тосны болон нутгийн захиргааны байгууллагаас 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээг ил тод болгох, цахим санд 
байршуулах ажлыг УУХҮ-ийн сайдын зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн хуралдаанд танилцуулж, гэрээг цахим санд байршуулсан.   
Монголын “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС)”-ын  
Ажлын хэсгийн 48 дугаар хуралдааныг зохион байгуулж, ОҮИТБС-ын 2017 оны 
нэгтгэлийн тайлан, Засгийн газрын тогтоолын төслийг хэлэлцүүлж, холбогдох 
шийдвэр гаргуулсан. 
Биелэлт-100% 

83 136 

3.2.5 "Хариуцлагатай уул уурхай" зарчмыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр холбогдох 
байгууллагатай хамтран ажиллана. 
1. "Хариуцлагатай уул уурхай" зарчмыг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж холбогдох 
байгууллагатай хамтран ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр,   
Чанар: Холбогдох байгууллагатай хамтран 
ажилласан байна 
Хугацаа: жилдээ 

“Хариуцлагатай уул уурхайн хамрах хүрээ, жишиг шаардлагуудыг гаргах, үнэлэх 
аргачлал” сэдэвт  судлаач Б.Мэндбаярын боловсруулсан судалгаатай танилцаж 
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Байгалийн нөөцийн тогтвортой удирдлагыг хангах 
Байгаль орчны засаглал төслөөс зохион байгуулсан семинарт танилцуулсан. НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Байгалийн нөөцийн тогтвортой удирдлагыг хангах 
Байгаль орчны засаглал төсөл, Монголын уул уурхайн үндсэний ассициаци, 
“Тогтвортой хөгжлийн төлөөх Хариуцлагатай уул уурхайн санаачлага” ТББ хамтран 
“Хариуцлагатай уул уурхай” зарчмыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах 
харилцан ойлголцлын Санамж бичиг байгуулахаар ажиллаж байна.  
Биелэлт-100% 
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3.3. Уул уурхайн салбарын эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, татвар, бүтээгдэхүүний худалдаа, экспортын бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын 
хүрээнд: 

84 137 

3.3.1. Жишиг үнийг холбогдох мэдээллийн 
эх сурвалжаас бэлтгэж, сар бүрийн эхний 
10 хоногт нийтэд мэдээлэх 
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд болон 
Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар 
байгуулагдах байнгын ажлын хэсэгт 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ:  Тухай бүр   
Чанар: Сар бүрийн жишиг үнийг тогтоосон 
байна. 
Хугацаа: жилдээ 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан Ажлын хэсэг 
шинэчлэн байгуулах тухай 2018.07.27-ны өдрийн 200/А/177 тушаалын дагуу 
байгуулагдсан Ажлын хэсэг нь АМТ хуулийн 47 дугаар зүйл, МУ-ын Засгийн газрын 
2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488 
дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу Экспорт гаргасан ашигт 
малтмалын бүтээгдэхүүний жишиг үнийн мэдээллийг www.lme.com, 
www.mongolbank.mn, www.indmin.com, www.umetal.com, www.asianmetal.com, 
www.en.sxcoal.com сайтуудаас авч хэлэлцэн олон нийтэд цахим хуудсаар мэдээлэн 
ажиллаж байна. 
Биелэлт-100% 
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92 145 

3.3.9. Уул уурхайн судалгааны нэгж 
байгуулах талаар судалж, санал 
боловсруулах 
/ЗГҮАТЗУГАТ-2.66.1/ 
1. Холбогдох судалгааг хийж, санал 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа   
Чанар: Санал боловсруулсан байна. 

Уул уурхайн судалгааны нэгж байгуулах тухай саналыг боловсруулж удирдлагад 
танилцуулсан.  
Туршилтын журмаар судалгааны нэгжийг яамны бүтцэд байгуулах саналыг 
Канадын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Сесмим төсөлд хүргүүлсэн. Сесмим 
төслөөс хүсэлтийн дагуу Олборлох салбарын бодлогын судалгаа, хөгжлийн 
мэргэжилтний сонгон шалгаруулалт зарлахаар ажиллаж байна.  
Биелэлт-100% 
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Хугацаа: 3-р улирал 

93 146 

3.3.10. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн салбар хорооны үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 
1. Хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулсан байна. 
Хугацаа: жилдээ 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/59 
дугаар тушаалаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн салбар хороог шинэчлэн байгуулж, Геологи, уул уурхай, 
газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын асуудал хариуцсан бодлогын газруудаас 
төлөөлөл оролцуулсан. Салбар хороо нь хагас жилийн хугацаанд 4 удаа хуралдан 
2018 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлуулж, олон ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
Тухайлбал:  
-Жил бүр зохион байгуулагддаг “Нэн түрүүн ХАБ” бага хурал 2018 оны 3 дугаар 
сарын 29,30-ны өдрүүдэд Эрдэнэт хотод зохион байгуулагдсан ба яамнаас дэмжин 
оролцож, салбарын ХАБЭА-н өнөөгийн байдал, салбар хорооны үйл ажиллагааны 
талаар илтгэл тавьж оролцов. Тус бага хурлыг салбарт тэргүүлэгч Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК, Оюутолгой ХХК-ниуд MOSHPA төрийн бус байгууллагууд хамтран зохион 
байгуулсан ба уул уурхайн салбарын аж ахуйн нэгжүүд тэргүүлэн оролцож, 
зөвлөмж гаргав. 
- ТНБД бөгөөд салбар хорооны даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 
А/70 тушаалаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын түвшинд ХАБЭА-н сарын 
аян зохион байгуулах удирдамжийг батлуулан 50 гаруй аж ахуйн нэгжүүдэд 03/1128 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Сарын аянд салбарын аж ахуйн нэгжүүд идэвхитэй 
оролцож 70% нь тайлангаа ирүүлээд байна.  
-Сарын  аяны хүрээнд салбар хорооноос 2018 оны 4 дүгээр сарын 25-нд ШУТИС-
ын Геологи, уул уурхайн сургуулийн оюутнуудад ХАБЭА-н өдөрлөг, ОБЕГ-ын уул 
уурхайн аврах ангитай хамтран 2018 оны 5 дугаар сарын 15-нд Уул уурхайн 
салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. 
-ХНХСайдын тушаалаар байгуулагдсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Хяналт-Үнэлгээ хийх ажлын хэсэгт 
ажиллаж, Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Оюутолгой ХК, Энержи 
ресурс ХХК-иудын ХАБЭА-н сургалтын төвүүдэд Хяналт-Үнэлгээ хийх ажлыг зохион 
байгуулж, дүнг Үндэсний хороонд хүргүүлээд байна. 
-2018 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдөр салбар хорооны хурлыг яам дээр зохион 
байгуулж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр боловсруулахад шаардагдах судалгааны ажлын зөвлөх 
үйлчилгээний тайланг хэлэлцэн, дэд хөтөлбөрийг боловсруулах багийг томилон, 
2018 оны салбар хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар гишүүдэд 
танилцуулсан.  
Биелэлт-100% 
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3.3.11 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр 
батлагдсантай холбогдуулан Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн салбарын дэд хөтөлбөр 
боловсруулж батлуулах 

2017 онд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр 
батлагдсантай холбогдуулан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын ХАБЭА-н дэд 
хөтөлбөр боловсруулж, батлуулахаар ажиллаж байна. Дэд хөтөлбөрийг 
үндэслэлтэй, хэрэгжих боломжтой байхаар боловсруулахын тулд салбарын 
ХАБЭА-н өнөөгийн нөхцөл байдал, хууль тогтоомжийн нийцлийн талаар судалгааг 
хийх, хөтөлбөрийн төслийн боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээ авахаар яамнаас 
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1. Дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, 
батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа   
Чанар: Дэд хөтөлбөрийг боловсруулж 
батлуулсан байна. 
Хугацаа: 2-р улирал 

тендер зарлуулан, ажлын даалгавар боловсруулан, шалгарсан компанитай гэрээ 
хийж, хамтран ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд “Эс Эф Си Эс”ХХК-тай хамтран 
06 дугаар сарын 13-нд Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын 
80 гаруй аж ахуйн нэгжүүд, ХАБ-ын ажилтнуудад “ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн 
нийцлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг боловсруулахаар сургалт зохион байгуулсан. 
Мөн яам болон аентлагийн вэб сайтад салбарын нийт аж ахуйн нэгжүүдээс ХАБЭА-
н нийцлийн судалгаа авах форумыг байрлуулан 60 гаруй аж ахуйн нэгжээс 
судалгааг авч, дүгнэлт гаргав.Дээрх судалгааны үр дүнг үндэслэн Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөрийн 
төслийг боловсруулж бэлэн болгон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
тушаалаар батлуулахад бэлэн болгов. 
Биелэлт-100% 

4.0. ТҮЛШ, ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, 
БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

4.1. Түлш, газрын тосны салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах гол 
зорилтын хүрээнд: 

98 153 

4.1.3. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1.9-т заасан “газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, 
ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
дүрэм” батлана. 
1. Дүрмийн төслийг шинэчлэн 
боловсруулан, сайдын тушаалаар 
батлуулна. 
2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар 
бүртгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Дүрмийн төслийг боловсруулж 
батлуулсан байна. 
Хугацаа: 3, 4 улиралд 

-Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрмийн төслийг 
шинэчлэн боловсруулж, иргэний нийгмийн байгууллагуудад танилцуулан санал, 
шүүмж авах зорилгоор нээлттэй хэлэлцүүлгийг “Нээлттэй нийгэм форум”-тай 
хамтран 2018.03.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгээс гарсан санал 
зөвлөмжөөс өгсөн чиглэлийн дагуу дүрмийн төслийг дахин боловсруулах 
шаардлагатай болсон тул холбогдох материалыг ахин нягталж, Монгол Улсын 
болон олон улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандарт, бусад бичиг баримттай 
уялдуулан дахин боловсруулж байна. Дүрмийн төслийг эцэслэн боловсруулахаар 
үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. /Хугацаа болоогүй/ 
Дүрмийн төслийн бүтэц, агуулгыг сайжруулан олон улсын стандарт, Монгол Улсын 
хууль тогтоомж, мөрдөгдөж буй бусад стандартад нийцүүлэн санал, шүүмжийг 
тусган боловсруулсны дараа Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн эцсийн байдлаар нэгтгэн УУХҮСайдын тушаалаар батлуулж, 
холбогдох журмын дагуу ХЗДХЯ-нд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

21  

99 155 

4.1.4. “Газрын тосны тухай” хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.1.4-т заасан “нөөц 
ашигласны төлбөр болон, тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, 
хуваарилах, зарцуулах” журмыг 
боловсруулж батлуулна. 
1. “Нөөц ашигласны төлбөр болон, тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, 
хуваарилах, зарцуулах” журмыг ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ. 

-Нөөц ашигласны төлбөр болон, тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, 
зарцуулах” журмыг ЗГ-ын 2018.01.03-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 5 
дугаар тогтоолоор батлуулсан. 
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Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмын төслийг ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна. 
Хугацаа: 1 сард 
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4.1.5. Газрын тосны тухай хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 7.1.4-т заасан “газрын тосны 
бүртгэл тооцоо” журмыг боловсруулж 
батлуулна. 
1. “Газрын тосны бүртгэл тооцоо” журмын 
төслийг шинэчлэн боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмыг шинэчлэн боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

1. “Газрын тосны бүртгэл тооцоо” журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж, 
“Улаанбаатар аудит компани”-ийн боловсруулсан хувилбартай танилцаж санал, 
зөвлөмж өгч ажилласан.  
2. Журмын төсөлд СЯ, ТЕГ, иргэд, аж ахуй нэгжийг оролцуулан УУХҮЯ болон 
Нээлттэй нийгэм форм дээр хамтарсан хэлэлцүүлгийг нийт 2 удаа зохион байгуулж 
саналуудыг авч тусгасан. Шинэчлэн боловсруулсан журмын төсөлд Канадын 
СЕСМИМ төслөөс ирүүлсэн саналыг дахин тусган, эцэслэн боловсруулж, яамдаас 
санал авахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 
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4.1.6. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1.8-т заасан “газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, 
олборлолтын үйл ажиллагаанд өртсөн 
байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлын үр 
дүнг хүлээн авах” журмыг батлана. 
1. Журмыг УУХҮ-ийн сайд, БОАЖ-ын 
сайдын хамтарсан тушаалаар батлуулна. 
2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар 
бүртгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмыг хргүүлсэн байна. 
Хугацаа: 2-р улиралд 

1. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.8-т заасан “газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд өртсөн 
байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлын үр дүнг хүлээн авах” журмыг УУХҮ-ийн сайд, 
БОАЖ-ийн сайдын хамтарсан 2018.02.22-ны өдрийн А/50, А/31 тоот тушаалаар 
батлуулсан. 
2. ХЗДХЯ-ны дэргэдэх Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 
2018.03.06-ны өдрийн 3870 дугаарт бүртгүүлсэн. Батлагдсан журмыг 2018.03.12-ны 
өдрийн 03/655 албан бичгээр АМГТГ-т хүргүүлж, холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран журмыг хэрэгжүүлэн, хяналт тавьж ажиллах чиглэл хүргүүлсэн. 
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4.1.7. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан “Газрын 
тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны 
тайланд тавих шаардлага” журмыг 
боловсруулж, батлуулна. 
1. Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн 
тооцооны тайланд тавих шаардлага” 
журмыг боловсруулж, сайдын тушаалаар 
батлуулна. 
2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар 
бүртгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмын төсөлд санал авсан байна. 
Төслийг бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

1. Газрын тосны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан “Газрын тосны 
баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага” журмыг 
боловсруулж, УУХҮЯ-ны цахим хуудаст олон нийт, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагууд, мэргэжлийн холбоодоос санал авахаар байршуулсан бөгөөд тухайн 
хугацаанд санал ирүүлээгүй. Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, мэргэжлийн 
холбоодтой хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 
2. Журмыг төслийг эцэслэн боловсруулж, батлуулсны дараа ХЗДХЯ-нд бүртгүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 21  
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4.1.8. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан “Газрын 
тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тавих шаардлага” журмыг 
батлуулж, бүртгүүлнэ. 
1. Журмыг сайдын тушаалаар батлуулан 
бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмыг батлуулж бүртгүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 1 сард 

1. “Орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага”-ын төсөлд 
нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж, УУХҮСайдын 2018.01.10-ны өдрийн  А/07 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 
2. ХЗДХЯ-ны дэргэдэх Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 
2018.01.19-ний өдрийн 3835 дугаарт бүртгүүлсэн. 
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4.1.9. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан “Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, 
ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн 
авах” журмыг бүртгүүлнэ. 
1. Журмыг сайдын тушаалаар батлуулан 
бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмыг батлуулж бүртгүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 1 сард 

1.“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг 
буцаан өгөх, хүлээн авах журам” -ын төсөлд нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж, 
УУХҮСайдын 2018.01.10-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар батлуулсан. 
2. ХЗДХЯ-ны дэргэдэх Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 
2018.01.19-ний өдрийн 3834 дугаарт бүртгүүлсэн. 
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4.1.11. "Газрын тосны бүтээгдэхүүний 
тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон 
нарийвчилсан журам"-ыг батлуулна. 
1. Журмын төслийг сайдын тушаалаар 
батлуулж, бүртгүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмын төслийг батлуулж, 
бүртгүүлсэн байна. 
Хугацаа: 1 сард 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан 
журам”-ыг УУХҮСайдын 2018.01.12-ны өдрийн А/08 тушаалаар батлуулж, ХЗДХЯ-
ны дэргэдэх Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018.01.19-ний 
өдрийн 3837 дугаарт бүртгүүлсэн. Мөн тус журмыг 2018.01.31-ний өдрийн 3/291 
албан тоот бичгээр холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн. Тусгай 
зөвшөөрлийн журам батлагдсанаас хойш шатдаг хийн чиглэлээр нийт 22, бүх 
төрлийн шатахууны чиглэлээр 29 ААН-д тусгай зөвшөөрөл олгоод байна. 
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4.2. Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн тогтвортой 
байдлыг хангах бодлогыг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 
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4.2.15 Аймаг, нийслэл, сумдын хэрэглээнд 
үндэслэн шатахуун түгээх станц, агуулахын 
оновчтой сүлжээг бий болгох. 
2. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах 
болон түгээх станцын улсын нэгдсэн 
үзлэгийг зохион байгуулж, нэгдсэн 
бүртгэлийг шинэчлэнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Тайлан гаргах 

АМГТГ-ын даргын 2018.05.03-ны өдрийн А/61 дүгээр тушаалын дагуу хамтарсан 
ажлын хэсэг ажиллаж, хүн амын нягтаршил ихтэй хот, суурин газар болон төв замын 
дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, ШТС, 
хийн байгууламжуудын улсын үзлэгийг зохион байгуулсан. Үзлэгээр Дархан-Уул, 
Орхон, Сэлэнгэ, Увс, Ховд, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Говь-
Алтай, Сүхбаатар, Дорнод зэрэг нийт 12 аймгийн 120 суманд байрлах агуулах, ШТС-
уудын техник технологийн байдалд түвшин тогтоох үзлэг зохион байгуулсан ба 
үзлэгт хамрагдсан компаниудын шатахуун хадгалах савны бүртгэлийг шинэчилж 
байна.  Аймаг, нийслэл, сумдын хэрэглээнд үндэслэн шатахуун түгээх станц, 
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Хугацаа: Жилдээ агуулахын оновчтой сүлжээг бий болгох ажлын хүрээнд: 1.ArcGIS форматын Web 
хийлгэж байгаатай холбогдуулан газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, ШТС, 
шингэрүүлсэн шатдаг хийн хий цэнэглэх станц, автомашин хийгээр цэнэглэх 
станцын холбогдох мэдээллүүдийн талаарх судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. 
2.Австрали-Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөрийн (AMEP) төслийн хүрээнд ArcGIS Explorer дээр суурилсан Үндэсний 
Геологи, Эрдэс Баялгийн Мэдээллийн Сан төсөл буюу МонГеоКолл системд хийн 
болон шатахуун түгээх станцуудын байршлын цэгүүдийн мэдээллийг нэгтгэсэн. 
3.ArcGIS форматын программын сүлжээнд Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн 
агуулах, түгээх станцын мэдээллийг нэгтгэн оруулсан.  
-Монгол Улсын хэмжээнд улсын үзлэгийн шинэчилсэн дүнгээр газрын тосны 
бүтээгдэхүүний агуулах-110, ШТС-1289, шингэрүүлсэн шатдаг хий хадгалах 
агуулах-12, шингэрүүлсэн шатдаг хий түгээх 86 станцаар дамжуулан газрын тосны 
бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлт, борлуулалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. 

4.3. Био болон эко түлшний үйлдвэрлэл, түлшний чанар стандарт, агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, бодлогын 
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 
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4.3.2. Био болон эко түлшний  
үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 
1. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
аж ахуйн нэгжүүдийн төсөл, санаачлагыг 
дэмжиж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Байгалийн шингэрүүлсэн хийн түлшний агуулах, түгээх станцыг барьж байгуулан 
БНХАУ, ОХУ-аас байгалийн хий импортлон, нийтийн тээврийн хэрэгслийг хийн 
түлшээр хангах төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа Ю Би Метан ХХК-ийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд тус компанийн хүсэлтийн 
дагуу байгалийн хий импортлох, бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 
УУХҮСайдын 2018.06.06-ны өдрийн А/120 дугаар тушаалаар олгосон. 
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4.3.3. Автобензин, дизель түлш, 
шингэрүүлсэн шатдагхий зэрэг түлш, 
шатахууны стандартыг боловсруулна. 
Агаарын тухай хууль. /2012-05-17/. 17.2.4 
1. Шингэрүүлсэн шатдаг хийн талаарх АНУ-
ын NFPA-58 стандартын орчуулгад 
тулгуурлан өөрийн орны цаг уур, ахуй, 
соёлын онцлогт тохирсон Үндэсний 
стандартын төсөл боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

АМГТГ-ын даргын 2016.12.20-ны өдрийн Б/57 дугаар тушаалаар Шингэрүүлсэн 
шатдаг хийн түлшний салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, стандарт, 
норм ба дүрэм, журмыг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан ба тус ажлын 
хэсэгт салбарын мэргэжлийн байгууллагууд болон ТБГ-ын төлөөллүүдийг 
хамруулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг шингэрүүлсэн шатдаг хийн талаарх АНУ-
ын NFPA-58 стандартын орчуулгад тулгуурлан Үндэсний стандартын төслийг 
боловсруулж дууссан.  
2. Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэвийн хорогдлын нормыг тооцох аргачлалын 
стандартын төслийг боловсруулан, холбогдох техникийн хорооны хурлаар 
хэлэлцүүлэн Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлөөр батлуулахаар УУХҮЯ-ны ТНБД-
ын 2018.03.19-ний өдрийн 03/732 албан тоот бичгээр, холбогдох байгууллагуудын 
ирүүлсэн саналыг төсөлд тусган дахин боловсруулж, 2018.08.07-ны өдрийн 07/2104 
тоот албан бичгээр тус тус СХЗГ-т хүргүүлсэн. Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэвийн 
хорогдлын нормыг тооцох аргачлалын стандартын төслийг Газрын тос, байгалийн 
хийн стандартчиллын техникийн хорооны 2018.10.04-ний өдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсэн ба техникийн хорооны гишүүдийн 100%-ийн саналаар дэмжигдэн, 
батлахаар шийдвэрлэсэн.    
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5.0 ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН 
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

5.1. Хүнд үйлдвэрийн талаарх хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын 
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 
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5.1.6. Хүнд үйлдвэрийн аюулгүй 
ажиллагааны дүрмийн төслийг 
боловсруулна. 
1. Дүрмийн төслийг боловсруулж 
батлуулна 
Тоо хэмжээ: 1 
Хүнд үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны 
дүрмийг батлуулсан байна. 
Хугацаа: IIIулирал 

Хүнд үйлдвэрийн хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны дүрмийн төслийг боловсруулж 
дуусгаад байна. Энэхүү ажлын хүрээнд холбогдох төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай 2018.04-05 дугаар сард уулзалт зохион байгуулж, саналыг авсан. 
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5.1.7. Хүнд үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 
1. Аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгэлийг 
шинэчилж, үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх талаар санал боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Бүртгэлийг шинэчилж, санал 
боловсруулсан байна. 
Хугацаа: IV улирал 

УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 2018 оны А/118 дугаар тушаалаар газрын нийт албан хаагчид 
Говьсүмбэр, Дорноговь, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв аймаг, Улаанбаатар 
хотын 9 дүүрэгт албан томилолтоор ажиллаж, хүнд үйлдвэрийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, 36 
асуулга бүхий мэдээллийн маягтаар мэдээлэл авч аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгэлийг 
шинэчлэв. Нийт 79 аж ахуйн үйл ажиллагаатай танилцаж, хүнд үйлдвэрийн салбарт 
хамаарах 63 аж ахуйн нэгжийг бүртгэсэн. Үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд 
тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар санал боловсруулж, ТНБД болон хүнд 
үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж буй ажлын хэсэгт 
2018.10.22-ны өдөр танилцуулсан.   
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5.2.9.ШУТИС-ийн Механик тээвэр болон 
Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуультай 
хамтран мэргэшсэн болон зөвлөх 
инженерийн сургалтыг зохион байгуулна.  
 

ШУТИС-ийн Механик, тээврийн болон Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуультай 
хамтран “мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн зэрэг олгох” сургалтыг 2018.03-04 
дүгээр сард зохион байгуулав. Сургалтанд оролцогчдод 3 дугаар сарын 16-18, 4 
дугаар сарын 21-24-ний өдрүүдэд “Нөөцийн менежмент”, “Хүнд үйлдвэрийн 
салбарын хууль эрх зүйн орчин, хөрөнгө оруулалт”   сэдвүүдээр тус газрын 
мэргэжилтнүүд 14 цагийн лекц уншиж, шалгалтын комисст орж ажилласан бөгөөд 
“Хүнд үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн 
зэрэг олгох журам”-ын 6.1-д заасны дагуу Механик тээврийн сургуулиас мэргэшсэн 
инженерийн зэрэг олгох хүсэлтийг “Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал 
боловсруулалтын салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох зөвлөл”-д 
ирүүлсэн. Үүний дагуу тус Зөвлөлөөс шийдвэр гаргаж, УУХҮ-ийн сайдын 2018 оны 
03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалаар эдгээр 16 мэргэжилтэнд 
“Мэргэшсэн инженер”, 32 мэргэжилтэнд “Зөвлөх инженер”-ийн зэргийг олгосон. 
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5.2. Хүнд үйлдвэрийн салбарт хар ба өнгөт төмөрлөгийн болон машин байгууламж, металл хийцийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүний сүлжээг бий болгох бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

5.3. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тос боловсруулах үйлдвэр, нүүрсийг хагас, гүн боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэр байгуулах, 
бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаад  зах зээлд борлуулах бодлогын удирдамжаар хангах 

6.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОХИЦУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

6.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд: 
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6.1.1. Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, 
хөтөлбөр, төслүүдийн хэрэгжилтийг хангах, 
хэрэгжилтэд санал дүгнэлт боловсруулна. 
1.Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, 
төслүүдийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг 
зохион байгуулах, бодлогын зөвлөмж, 
санал боловсруулж, холбогдох нэгжид 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Тодорхой ажил зохион байгуулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл 
шилжүүлсэний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал”-ын төслийг судалж 
Сангийн яаманд 2018.01.03-нд хүргүүлсэн.  
-Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төслийн ажлын хэсгийг мэдээллээр 
ханган УИХ-ын байнгын хорооны хуралдаанд 2 удаа (4, 5 сард) оролцсон. 
-Эрдэнийн чулуу, үнэт металлын үйлдвэрлэлийн тухай хуулийн төсөлд ажиллаж, 
Алт цэвэршүүлэх үйлдвэр барихтай холбогдох судалгааг ХҮБГ-тай хамтран 
холбогдох судалгаа, шинжилгээний (Геологийн төв лаборатори, ШУА-ийн Хими, 
химийн технологийн хүрээлэн) байгууллагатай уулзалт 2018.05.22-23 нд зохион 
байгуулсан. 
- “Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар 
баримтлах бодлого боловсруулах” ажлын хэсгийн 4 удаагийн уулзалтад оролцож 
Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар 
баримтлах бодлогын зорилго, зорилтыг эцэслэн, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн боловсруулж ажилласан. 
/Биелсэн-100%/ 
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6.1.2 Ашигт малтмалын тухай хуульд орсон 
нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдон гарах эрх 
зүйн бичиг баримтуудыг боловсруулах, 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион 
байгуулна.  
1. Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах 
шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журмын 
төслийг боловсруулж, батлуулах ажлыг 
зохион байгуулах /АМТХ-10.1.12/ 
2. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 
дүрэм, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох 
аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах 
/АМТХ-10.1.9/ 
3. Үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхэд бэлэн 
болсон уурхай, уулын болон баяжуулах 
үйлдвэрүүдийг ашиглалтад хүлээн авах 
Улсын комиссын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах /АМТХ-35.4/ 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Комисс ажилласан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

1. Уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг Улсын комисс ажиллуулан ашиглалтанд 
хүлээлгэж өгөхөөр 2018 онд нийт 110 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлсэн. Комисс 
ажлууллахаар хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоо тогтоож бичиг 
баримтын бүрдэл хангасан 50 уурхай, уулын үйлдвэрт Улсын комисс ажилласан, 
бичиг баримтын бүрдэл хангаагүй – 21 аж ахуйн нэгжид албан тоот хүргүүлсэн, 
бичиг баримтын бүрдэлээ дутуу ирүүлсэн - 29 аж ахуйн нэгж тухай бүрт мэдэгдсэн 
байна. Уурхай, уулын үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комисс 
23 удаа ажиллуулж нийт 50 аж ахуйн нэгжийн уурхайд шийдвэр гаргуулсан; 
/Биелсэн-100%/ 
2. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох 
аргачлалын шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналыг боловсруулж БХЗГ-т 
хүргүүлсэн. Зөвлөлийн дүрэм, хөлс тооцох аргачлал нь Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/46, бүрэлдэхүүн нь 2018 оны А/48 дугаар тушаалаар 
тус тус батлагдсан. 
Биелэлт 100% 
4. Үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхэд бэлэн болсон уурхай, уулын болон баяжуулах 
үйлдвэрүүдийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах /АМТХ-35.4/: 
Аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр бэлэн болсон тухай 
албан хүсэлтийн дагуу уурхай, уулын үйлдвэрүүдтэй газар дээр нь үзэж танилцаж 
холбогдох дүгнэлт гаргах Улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. Үүнд: 

 “АГМ майнинг” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших 
Начингийн сайр, Зостын сайрын алтны шороон ордын уурхай, 

 “Чинхау Мак нарийн сухайт” ХХК-ийн Өмнөговь амйгийн Гурвантэс сумын нутагт 
орших Нарийн сухайтын нүүрсний уурхай, 
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 “Мак цемент” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших 
Элдэвийн нүүрсний уурхай, 

 “Монголын алт (МАК)” ХХК-ийн Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумдын нутагт 
орших Хөөтийн нүүрсний уурхай,  

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших 
Хөх цавын шохойн чуулны уурхай, 

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын нутагт орших 
Ширээгийн хөндийгийн гөлтгөний уурхай, 

 “Ди Би Эс Ти майнинг групп” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын 
нутагт орших Луус худагын нүүрсний уурхай, 

 “Баатарван транс” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын нутагт орших 
Гүн нэртэй хас агуулсан конгломератын уурхай, 

 “Мон коул петро майнинг” ХХК-ийн Төв аймгийн Баян сумын нутагт орших 
Цайдам нуурын хүрэн нүүрсний уурхай 

 Завхан аймаг Ургамал сумын нутагт орших Цагаан толгойн алтны шороон 
ордын ил уурхай. 

 “Ачит Ихт” ХХК-ийн зэс уусган баяжуулах үйлдвэр 

 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын нутагт орших Арвин хүдэр ХХК-ийн төмрийн 
хүдрийн баяжуулах үйлдвэр 

 Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутагт орших Арвижих хүдэр ХХК-ийн төмрийн 
хүдрийн баяжуулах үйлдвэр, 

 Мөн сумын нутагт орших Сентуру Монгу ХХК-ийн төмрийн хүдрийн баяжуулах 
үйлдвэр,  

 Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутагт орших Үнэн анд ХХК-ийн 
Мануултын жоншны уурхай,  

 Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутагт орших Үнэн бэх ХХК-ийн Хөтөл 
цагааны гантигийн уурхай  

 Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутагт орших Шар нарст ХХК-ийн Баруун 
Хужирын алтны шороон ордын уурхай  

 Увс аймгийн Наранбулаг сумын нутагт орших Эй Эл Жи Ти ХХК-ийн Харганатын 
төмрийн хүдрийн уурхай  

 Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших “Саус Гоби коал транс” ХХК-
ийн Баянтэсийн нүүрсний уурхай  

 Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт орших “Нагааранз” ХХК-ийн 
Төхөмийн хүрэн нүүрсний ордын зүүн хэсгийн ил уурхай, 

 Шивээговь сумын нутагт орших “Хатантүшиг трейд” ХХК-ийн алтны уурхай 

 Төв аймгийн Заамар сумын нутаг орших “Их ундарга майнинг” ХХК, “Эм Жи Жи 
И Си” ХХК-ийн алтны уурхай 

 Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших “Тэргүүн майнинг” ХХК-ийн 
алтны уурхай 

 “Шарын гол” ХХК-ийн нүүрсний болон алтны уурхай 
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6.1.3. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны 
сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн 
сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, 
ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион 
байгуулна. 
1. Хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан тусгай 
зөвшөөрлүүдийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

-Эрдэс баялгийн салбарын хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлын 
хүрээнд “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, 
ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль”-ийн 
зөрчилтэй заалтыг өөрчлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулж Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн барихад бэлэн болсон. 
-“Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан 
бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль”-ийг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хууль болон ЗГ-ын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан 
журмын дагуу үүргээ биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах 
тухай чиглэлийг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт өгсөн. Тус асуудлаар Ажлын 
хэсэг байгуулахаар ажиллаж байна.  
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6.1.4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион 
байгуулна. 
1.  Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих, 
Мэргэжлийн зөвлөлийн  хуралдааныг 
зохион байгуулна. 
2. Хуулийн этгээдэд хадгалагдаж байгаа 
болон үйлдвэрлэсэн, импортолсон, 
экспортолсон, худалдсан, ашигласан, 
устгасан тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн нэр төрөл, тоо 
ширхэг, байршлыг нарийвчлан тусгасан 
мэдээллийн нэгдсэн сан хөтлөх журмыг 
боловсруулж,батлуулах. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Журмыг батлуулсан байна. 
Хугацаа: 2-р улиралд 

1. Тайлант хугацаанд Мэргэжлийн зөвлөлийн  хуралдааныг нийт 8 удаа зохион 
байгуулж, 47 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн асуудал хэлэлцэн дүгнэлт 
гаргасан байна. Үүнд: 
-Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгалт – 22 
-Шинээр олгосон - 8 
-Хүчингүй болгосон – 4 
-Түдгэлзүүлсэн – 2 
-Сэргээсэн- 4 
-Техник-эдийн засгийн үндэслэл хэлэлцэн, хүлээн авсан – 5 
2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, худалдах 
үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн сан 
байгуулах ажил хийгдэж байна.Үүнд: 
-Үндэсний дата төвтэй 200 GB-ын багтаамжтай зохиомол сервер ашиглах гэрээ 
байгуулсан. 
-”Аминнетворкс” ХХК-г Мэдээллийн нэгдсэн сангийн программ хангамжийг 
нийлүүлэхээр яамны тендерт шалгаруулан сонгож, гэрээ байгуулсан. 
-Хуулийн дагуу мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх журмыг боловсруулж байна. Тус 
журмыг ЗГ-ын тогтоолоор батлуулах ажлыг зохион байгуулж байна.  

21  

15
4 

234
-
236 

6.1.6. Газрын тосны тухай хууль, Газрын 
тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль, эрлийн 
гэрээ, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
хэрэгжилтийг зохицуулна. 
1. “Газрын тосны салбарт төрөөс 
баримтлах бодлогод газрын тосны эрэл, 
хайгуул, ашиглалтын талаар дэвшүүлсэн 
бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

1.“Газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс 2027 он хүртэл баримтлах 
бодлого”-ыг боловсруулах Ажлын хэсэгт тус газрын газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдэхүүний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ажилласан бөгөөд тус 
бодлого  2018.06.06-ны Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэгдэн батлагдсан. 
Хууль тогтоомж, гэрээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах ажлын 
хүрээнд  Газрын тос, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль, эдгээр хуулиудыг 
дагаж батлагдсан дүрэм, журмын хэрэгжилт, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, Эрлийн 
гэрээний хэрэгжилт, хууль, дүрэм, журам, гэрээний хэрэгжихгүй байгаа болон 
хэрэгжилт хангалтгүй заалтуудын талаар танилцуулга бэлтгэж яамны 
удирдлагуудад танилцуулсан.  
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2. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны 
эрлийн гэрээ, бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний хэрэгжилтийг хангах ажлыг 
зохион байгуулах 
3. Газрын тосны бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл эрхлэх харилцааг зохицуулах 
журам боловсруулна. /ГТБТХ-5.2.3/ 
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар: Хуульд нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

2. Дорноговь аймгийн Засаг даргаас 2018.01.18-ны өдөр ирүүлсэн 1/150 тоот албан 
бичгийн дагуу Тариач-XV талбайд газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж 
байсан “Чайна голден сий петролиум инвестмент” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд 
ашиглаж байсан химийн бодисын хадгалалтын байдалтай газар дээр нь танилцаж, 
дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий БОАЖЯ, МХЕГ, АМГТГ-тай хамтарсан ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд ажилласан. 2018.04.03-ны өдрийн 10 дугаар удирдамжын дагуу 
Дорноговь аймаг, -Алтанширээ суманд байрлах “Чайна голден сий петролиум 
инвестмент” ХХК-ийн хайгуулын үйл ажиллагаанд ашиглаж байсан химийн бодисын 
хадгалалтын байдалтай газар дээр нь танилцах, химийн бодисыг малын бэлчээр, 
малчдын амьдрах орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр түр хугацаанд хадгалж, 
хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор албан томилолтоор хөдөө орон нутагт 
ажилласан.  
-“Голден сий петролеум” ХХК нь “Хүннү голомт групп” ХХК-тай 2018.02.02-ны өдөр 
“Бодис шилжүүлэлт, захиран зарцуулалт, хадгалалт, хамгаалалтын гэрээ” 
байгуулсан байх тул Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн “Хүннү Голомт групп” ХХК-нь  
холбогдох төрийн байгуулагуудын хяналт   дор химийн бодисыг шилжүүлэн 
тээвэрлэх, цаашид зарцуулалтад хяналт тавьж байхаар тогтсон. 
-ТНБД-ын 2018.04.05-ны өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар “Капкорп Монголиа” ХХК-
ийн газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж буй Өвөрхангай аймаг болон 
Гучин-Ус суманд 2018.04.26-29 өдрүүдэд Гэрээлэгч болон АМГТГ-ын төлөөллүүдтэй 
хамтран орон нутгийн уулзалт зохион байгуулсан. Уулзалтын үр дүнд орон нутгийн 
зүгээс газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагааг дэмжих, Гэрээлэгчийн зүгээс “нэг 
зам” бодлого баримталж ажиллах, орон нутгийн 50 орчим иргэдийг Тамсаг дахь 
газрын тосны олборлолтын үйл ажиллагаатай танилцуулах, цооног өрөмдөх багийн 
нутаг дэвсгэрт худаг гаргах, эсхүл өмнөх худгийг дахин сэргээн засварлах талаар 
харилцан тохиролцсон.  
3. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018.02.14-ний өдрийн А/30-р тушаалаар 
“Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон 
харилцааг зохицуулах нарийвчилсан журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд 
нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэгт орж ажилласан.   
-Ажлын хэсэг “Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах нарийвчилсан журам”-ын төслийг 
шинэчлэн боловсруулж, төсөлд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2018 оны 
1/604 тоот албан бичгээр ирүүлсэн санал, яамны дотоод бүтцийн нэгжүүдээс дотоод 
бичгээр авсан саналыг тус тус тусган эцэслэн боловсруулж, төслийг 2018.02.21-ний 
өдөр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны албан ёсны вэб сайт 
http://www.mmhi.gov.mn/public/forum/id/462/-д олон нийтийн санал авахаар 
байршуулж, 2018 оны 3-р сард Нээлттэй нийгэм форум, Төлсөн авсанаа нийтэл 
иргэний нийгмийн эвсэлтэй хамтарч төслийг иргэний нийгмийн байгууллагуудад 
танилцуулж, санал шүүмж авах хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.  
-Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.7-д “газрын 
тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбооотой 
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нарийвчилсан журам баталж мөрдүүлэх” гэсэн заалт нэмж оруулах саналыг 
Хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн. Хуулийн төсөл 2018.06.06, 2018.10.12-ны өдрийн 
Засгийн газрын хуралдаанаар дэмжигдэж, УИХ-д өргөн баригдаад байна. Хууль 
батлагдаагүй тул журмын төслийг батлуулах ажил хойшлогдсон. 

  

6.1.7. Хүнд үйлдвэрийн салбарын  тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбогдсон эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоно. 

- Тусгай зөвшөөрөл олгохтой 
холбоотой журмыг боловсруулж, 
батлуулна. 

““Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх”, “үнэт металл, эрдэнийн 
чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл” авахад бүрдүүлэх 
материалын жагсаалтыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар 
батлуулсан. 
- “Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх”, үнэт металл, эрдэнийн 
чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх”, “Газрын тосны бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл эрхлэх” тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам 
боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллан, төслийг эхний байдлаар 
боловсруулж бэлэн болгосон бөгөөд “Хууль тогтоомжийн тухай хууль”-ийн дагуу 
зарим журмын төсөл дээр холбогдох хэлэлцүүлэг, судалгаа,   үнэлгээ хийх ажлыг 
гүйцэтгэсэн бөгөөд журмыг батлуулахын тулд эхний ээлжинд холбогдох хууль 
эрхзүйн орчинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгаран Ашигт малтмалын 
багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төслийг боловсруулж оруулаад байна.  

/Хэрэгжих шатанд-80%/ 
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6.2.1. Стратегийн орд газарт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй төрийн 
эзэмшлийн хувийг тогтоох хэлэлцээ хийж, 
улмаар ордыг ашиглах гэрээний төслийг 
хууль тогтоомжид заасны дагуу бэлтгэх 
арга хэмжээ авна. 
1. Стратегийн ач холбогдол бүхий 
ордуудын талбайн хил заагийг тогтоох 
ажлыг зохион байгуулна. /АМТХ-9.1.12/ 
2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын 
төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох талаар 
судалгаа хийж, аж ахуйн нэгжтэй байгуулах 
хэлэлцээрийн төсөл боловсруулна. /АМТХ-
5.3, 5.4, 5.5, 8.1.7, 9.1.5, 472/ 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018.02.07-ны өдрийн А/21 тоот тушаалаар 
байгуулагдсан Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын талбайн 
хил, заагийг тогтоох талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг ажиллаж 
байна. Ажлын хэсгийн хүрээнд Цагаан суваргын зэс, Багануур, Шивээ-Овоо, Таван 
толгой, Нарийн сухайтын нүүрсний ордуудын талбайн хил заагийг тодорхойлж, 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Дархан-Уул аймгийн 
Хонгор сумын нутагт орших Төмөртэй ордын талбайн хил заагийг урьдчилсан 
байдлаар тодорхойлсон. 
2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох талаар 
судалгаа хийгдсэн. Аж ахуйн нэгжтэй байгуулах хэлэлцээрийн төсөл боловсруулах 
талаар холбогдох газраас санал ирүүлээгүй байна. Тавантолгойн нүүрсний ордыг 
иж бүрэн ашиглан үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, дагалдах дэд бүтцийн төслүүдийг 
хэрэгжүүлэх, санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай асуудлыг Засгийн газрын 2018 оны 
5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулсан. Мөн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 
14-ний өдрийн хуралдаанаар Тавантолгойн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах 
ажлыг эрчимжүүлэх тухай асуудлыг хэлэлцүүлж Зөвлөмж гаргуулсан. Засгийн 
газрын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар уг асуудлыг УИХ-д 
өргөн барих шийдвэр гаргасны дагуу  2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр УИХ-д 
өргөн бариад байна.  
-Гацууртын ордыг ашиглах асуудал шүүхийн маргааны улмаас түр хойшлогдоод 
байна. 
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-Нарийнсухайтын ордын Тогтвортой байдлын гэрээг Сангийн яамнаас дүгнэсний 
дараа төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээний асуудал яригдана. 

6.3. Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн бодлого, улсын төсөв, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний хэрэгжилтийг зохицуулалтаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

6.4. Салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд: 
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2 
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-
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6.4.1. Геологи, уул уурхайн салбараас 
улсын төсөв, эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх, эрдсийн 
бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа хийнэ. 
1. Уул уурхайн гаралтай түүхий эдийг эхний 
ээлжинд дотоодын боловсруулах үйлдвэрт 
нийлүүлэх боломжийн талаар судалгаа 
хийж, санал боловсруулах 
2. Геологи, уул уурхайн салбарт 
судалгааны ажил хийх зорилгоор 
хэрэгжүүлэх гадаад, дотоодын төсөл, 
хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах 
3. Уул уурхайн гаралтай эрдэс, түүхий эд, 
баяжмал бүтээгдэхүүний дэлхийн зах 
зээлийн үнийн судалгаа хийх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Судалгаа хийгдсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сангийн сайдын болон УУХҮС-ын 2016.10.24-ний өдрийн хамтарсан 358/А45 тоот 
тушаалаар батлагдсан байнгын ажиллагаатай Ажлын хэсэгт орж ажиллан сар 
бүрийн хуанлын 10-ны өдөр багтаан яамны цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд 
мэдээлж байна. 
Уул уурхайн гаралтай түүхий эдийг эхний ээлжинд дотоодын боловсруулах 
үйлдвэрт нийлүүлэх боломжийн талаар судалсны дүнд хуулийн зохицуулалт эхний 
ээлжинд шаардлагатай гэж үзэн АМТХ-д нэмэлт оруулах дараах саналыг 
боловсруулсан.  
АМТХ-ын 10/27 дугаар зүйлд “27.1.15. олборлосон түүхий эд, баяжмал, 
боловсруулсан ашигт малтмал, эцсийн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг 
хангасны дараа олон улсын зах зээлийн үнээр экспортлох” 
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6.4.2. Уул уурхайн салбарын статистик 
мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. 
1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн олборлолт, 
экспортын статистик мэдээллийг нэгтгэх, 
нийтэд ил тод мэдээлэх 
2. “Мэдээлэл авах тухай” журмыг шинэчлэн 
боловсруулж, мэдээллийг цахим хэлбэрт 
оруулах ажлыг эхлүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журам батлагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний олборлолт, экспортын статистик мэдээллийг АМГТГ-
аас сар бүр ирүүлснийг хүлээн авч байна.  
Статистик мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулах, “Уул уурхайн мэдээллийн цахим сан” 
байгуулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллуулж байна. Ажлын хэсгийн гишүүд 
Мэдээллийн цахим сан байгуулах техникийн даалгаварыг уул уурхай, геологи 
хайгуул, газрын тосны чиглэлээр боловсруулахаар ажиллаж байна.  
УУХҮС-ын 2018.04.26-ны өдрийн А/89 тоот тушаалаар “Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас мэдээ, тайлан ирүүлэх 
журам”-ыг шинэчлэн  боловсруулах, батлуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулж 
журмын төслийг боловсруулаад байна.  
Мэдээллийн цахим сан үүсгэх төслийн ажилд санхүүжүүлэгчээр оролцох саналыг 
Дэлхийн банкинд тавьд холбогдох судалгааны ажлыг хийлгэсэн. Тус банкнаас 500.0 
ам.доллар хүртэл санхүүжүүлэх боломжтой гэсэн боловч энэ төслийн хувьд ийм 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардагдахааргүй байна гэж үзээд татгалзан хариу 
өгсөн.  
Мэдээллийн цахим сан үүсгэх бэлтгэл ажлыг АМГТГ, УУХҮЯ-ны хэмжээнд эхлүүлэн 
бэлтгэл ажлуудыг ханган ажиллаж байна.  
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6.4.3. Стратегийн ач холбогдол бүхий 
ордуудын мэдээллийн нэгдсэн сан 
байгуулна. 
1. Стратегийн ач холбогдол бүхий 
ордуудын мэдээллийг орд тус бүрээр 
гаргаж, мэдээллийн сан байгуулна. 
2. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын 
мэдээллийг орд бүрээр гаргаж, мэдээллийн 
сан байгуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэгдсэн байна. 
Хугацаа: Жилийн турш 

1.Стратегийн ач холбогдол бүхий 16 ордуудын мэдээллийг  нэгтгэж, сан үүсгэж 
байна.  
/Хэрэгжих шатанд-50%/ 
2. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын 11 ордын мэдээлийн санг бий болгож, бүртгэл 
хийж байгаа бөгөөд 11 ордын 9 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр 
байна 
- “Лукрий” ХХК-ийн “Улаан нуур” ураны төсөлд шинжээч хийж үр дүнгийн тайланг 
эцсийн байдлаар боловсронгуй болгон ЭБМЗ-д хэлцүүлж бүртгүүлэхэд бэлэн 
болсон бөгөөд ордын мэдээллийг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулахад бэлэн 
болоод байна. 
/Биелсэн – 100%/ 
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6.4.4. Геологи, уул уурхай, газрын тосны 
салбарт гадаадаас ажиллах хүч авах 
ажилд хяналт тавьж, мэдээллийн сан бий 
болгоно. 
1. Гадаадаас авах ажиллах хүчний талаар 
ирүүлсэн хүсэлтийг судалж, холбогдох 
байгууллагад уламжлах  
/АХГГГАХМАТ-8.2.6, АМТХ-43.1, 43.2/ 
2. Гадаадаас авах ажиллах хүчний талаар 
мэдээллийн санг бий болгох 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

1.“Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай” 
хуулийн 8.2.6-д заасан тухайн хөдөлмөр эрхлэх салбарын яам, агентлагын 
тодорхойлолтыг авахаар нийт 85 аж ахуйн нэгж, байгууллага хүсэлт ирүүлснийг 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Хөдөлмөрийн халамж, үйлчилгээний 
ерөнхий газарт уламжилсан. 
/Биелсэн-100%/ 
2. Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт гадаадаас авч буй ажиллах хүчний 
талаарх холбогдох мэдээллийн санг хөтлөн ажиллаж байна. 
/Биелсэн-100%/ 
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6.4.5. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
эрхлэх асуудлын хүрээнд олгогдож буй 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн 
нэгжүүдийн мэдээллийн нэгдсэн сан 
байгуулж, нийтэд ил тод мэдээлнэ. 
2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар 
зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл 
олгох өргөдөлийг хүлээн авч, 
шийдвэрлэнэ. /ААҮАТЗТХ-15.10.2, 15.10.4, 
15.10.13, 15.10.15, 15.10.17-20, 15,10,21/ 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хүсэлтүүдийг судалж, хариу өгсөн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1.УУХҮС-ын 2018.05.23-ны өдрийн А/105 тоот тушаалаар “Төмөрлөг боловсруулах, 
машины үйлдвэрлэл эрхлэх”, “үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх 
үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл” авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг 
батлуулан шинээр тусгай зөвшөөрөл авах материалыг бүрдүүлсний үндсэн дээр 
шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлүүдийн мэдээллийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны албан ёсны веб хуудсанд тухай бүр шинэчлэн, олон нийтэд мэдээлж байна. 
/Биелсэн-100%/ 
2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, худалдах 
үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 61 аж ахуйн 
нэгж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах ажил 
хийгдэж байна. Үүнд: 
-Үндэсний дата төвтэй 200 GB-ын багтаамжтай зохиомол сервер ашиглах гэрээ 
байгуулсан. 
-“Аминнетворкс” ХХК-г Мэдээллийн нэгдсэн сангийн программ хангамжийг 
нийлүүлэхээр яамны тендерт шалгаруулан сонгож, гэрээ байгуулсан. 
-Хуулийн дагуу мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх журмыг боловсруулж байна. Тус 
журмыг Засгийн газрын тогтоолоор батлуулах ажлыг зохион байгуулж байна.  
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/Хэрэгжих шатандаа-90%/ 
3. Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж 
ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг шинэчлэн гаргаж, удирдлагад танилцуулан Яамны 
вэб сайт дахь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч (Хүнд үйлдвэр) гэсэн хэсэгт Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниудын 
жагсаалтыг байршуулж, нийтэд мэдээллэсэн.  
/Биелсэн-100%/ 
4. УУХҮС-ын 2018.05.23-ны өдрийн А/105 тоот тушаалаар “Төмөрлөг боловсруулах, 
машины үйлдвэрлэл эрхлэх”, “үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх 
үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл” авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг 
батлуулан шинээр тусгай зөвшөөрөл авах материалыг бүрдүүлсний үндсэн дээр 
шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлүүдийн мэдээллийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны албан ёсны веб хуудсанд тухай бүр шинэчлэн, олон нийтэд мэдээлж байна. 
/Биелсэн-100%/ 
5. УУХҮС-ын 2018.05.18-ны өдрийн А/100 дугаар тушаалаар “Петролеум Продакшн” 
ХХК-ийн газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 
жилээр сунгасан.  

7.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ХӨТӨЛБӨР, 
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ 
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

7.1. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт 
зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 
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7.1.10. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.   
1. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг 
он тус бүрээр, тайлангийн төрлөөр нь 
ангилан нэгдсэн файлын сан үүсгэнэ. 
Тоо хэмжээ: Тайлан бүрээр 
Чанар: Файлын нэгдсэн санд мэдээлэл 
бүрэн орж, зарим мэдээлэл нь хүснэгт, 
зураг хэлбэрээр байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн санг файл хэлбэрээр үүсгэж, 
үнэлгээний тайланг яамны цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж ажиллав. 
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7.1.11. Яамны дотоод нэгжүүдийн сар 
бүрийн хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, 
тайланг нэгтгэн гаргаж, холбогдох газарт 
хүргүүлнэ. 
1.Сар бүрийн гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулна. 
2. Яамны дотоод нэгжүүдийн сар бүрийн 
ажлын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг гаргуулан авч нэгтгэн ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 

Яамны дотоод нэгжүүдийн сар бүрийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг нэгтгэн, 
хянаж ЗГХЭГ-т тухай бүр хүргүүлж ажиллав. Сарын ажлын тайланг ХЭГ-ын 
unelgee.gov.mn цахим сайтад сар бүр байршуулж ажиллав.  
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3. Сар бүр гүйцэтгэсэн ажлын тайланг 
нэгтгэн гаргаж ХШҮДАГ-т хүргүүлэх. 
Тоо хэмжээ: 12 
Чанар: Төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулсан байна. 
Хугацаа:  Сар бүр 

7.2. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөр, гэрээний хэрэгжилт болон иргэд байгууллагын мэдээлэл, өргөдөл гомдлын мөрөөр 
дотоодын хяналт, шалгалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт гаргах гол зорилтын хүрээнд: 
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7.2.2. Шаардлагатай гэж үзвэл хууль 
тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилт, харъяа байгууллагын үйл 
ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, тайлан, 
мэдээллийг нь хэлэлцэн, тэдгээрийн 
мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авна.   
/ЗГ-2017-89-ийн 7.3, 8.7, 9.5, 11.3.3./ 
1. Эрх зүйн акт болон бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилтийг газар дээр нь 
шалгаж, тайлан, мэдээллийг нь хэлэлцэж 
дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Цаашид авах арга хэмжээний 
талаар санал, зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагыг эрсдэлийн удирдлагаар 
хангасан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм, журмын төслийн явц байдалд х/ш/ү 
хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан удирдлагад танилцуулав. 
АМГТГ-ын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын мөрөөр хэрэгжүүлэх 
нийт 44 арга хэмжээний зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг гаргуулан 
гүйцэтгэлийн хяналт хийж дүнг удирдлагад танилцуулж ажиллав. 
ЗГ-ын 2018 оны 232 дугаар тогтоолоор “Монгол-Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрТөрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ТӨХХК/-ийн төрийн 
эзэмшлийн хувьцааны эрхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам /сайд/ 
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан сайдын 2018 оны А/236 дугаар 
тушаалаар дотоод аудит хийх ажлын хэсгийг байгуулж ТӨХХК-ийн 2017, 2018 оны 
үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж дүнг сайдад танилцуулж ажиллав. 
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7.2.3. Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж 
ажиллана.  
/Шилэн дансны тухай хуулийн 8.2., Төсвийн 
тухай хуулийн 69.1/ 
1.Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд өдөр тутмын хяналт тавина. 
Тоо хэмжээ: Сар бүр 
Чанар:  Шаардлагатай мэдээллийг 
байршуулж хэвшүүлнэ. 
Хугацаа:  Тухай бүр 

УУХҮС-ын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын шилэн дансны хэрэгжилтэд 
сар бүрийн 15, 25-ны өдрүүдэд хяналт тавин, шилэн дансны 1,2,3 дугаар улирлын 
цахим тайланг 1 сарын 23, 5 сарын 2-ны, 10 сарын 8-ны өдрөөр тус тус тасалбар 
болгон СЯ-нд хүргүүлж ажиллав. 
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7.2.4. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж салбарын хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 

ХЗДХЯ-ны 2018.03.13-ны өдрийн "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай" 1-3/1220 
дугаартай албан бичгийн дагуу салбарт мөрдөгдөж буй Захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон актын х/ш/ү-г шинэчлэн хийж 2018.03.21-ний өдрийн 02/786 тоотоор 
хүргүүлэв. Мөн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм, журмын төслийн явц 
байдалд х/ш/ү хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан удирдлагад танилцуулав.  
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1. Салбарын гол хуулиудын хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт, 
зөвлөмж боловсруулан удирдлагад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар:  Цаашид авах арга хэмжээний 
талаар санал, зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагыг эрсдэлийн удирдлагаар 
хангасан байна.                                                                                                          
Хугацаа:  Тухай бүр 

 

7.3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний яам, байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайлан, төсвийн хөрөнгө, орлого, зарлага, төсөл, арга 
хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 
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7.3.1. Төсвийн шууд захирагч нарын Үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ  хийнэ. 
1. Төсвийн шууд захирагч/УУХҮЯ-ны 
ТНБД/-ын 2018 оны Үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд салбар, нэгж бүрээр хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж 
боловсруулж Сайдад танилцуулна. 
2. Төсвийн шууд захирагч/АМГТГ-ын 
дарга/-ын 2018 оны Үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд салбар, нэгж бүрээр хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт, зөвлөмж 
боловсруулж Сайдад танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар: Ажил үйлчилгээг бүрэн хамарсан 
байна. 
Хугацаа: 06/25, 12/25-ны дотор 

1. ТНБД-ын 2017 оны ҮДГ-нд тусгагдсан 307 арга хэмжээний жилийн эцсийн 
биелэлтийг 92.1%-тай үнэлж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулан ТЗУГ-т хүргүүлэв.  
ТНБД-ын 2018 оны ҮДГ-нд тусгагдсан 297 арга хэмжээний хагас жилийн эцсийн 
биелэлтийг 86,2%-тай үнэлж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулан ТЗУГ-т хүргүүлэв. 
2. АМГТГ-ын даргын 2017 оны ҮДГ-нд тусгагдсан 191 арга хэжээний жилийн эцсийн 
биелэлтийг 87.5%-тай үнэлж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж ТЗУГ-т хүргүүлсэн.  
АМГТГ-ын даргын 2018 оны ҮДГ-нд тусгагдсан 163 арга хэжээний хагас жилийн 
биелэлтийг 86,3%-тай үнэлж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж ТЗУГ-т хүргүүлсэн. 
АМГТГ-ын даргын 2018 оны ҮДГ-нд тусгагдсан 163 арга хэжээний жилийн эцсийн 
биелэлтийг ..... %-тай үнэлж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж ТЗУГ-т хүргүүлсэн. 
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7.3.2. Ажлын хэсгийн биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.  
/УУХҮС-2017-А/122--ын 9.11/ 
1. Сайд, ТНБД-ын тушаалаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсгүүдийн ажлын 
явц, хүрсэн үр дүнгийн тайланг ТЗУГ-аас 
улирал бүр авч үнэлгээ хийж дүгнэлт, 
зөвлөмж боловсруулж Сайд, ТНБД-д 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 4 удаа 
Чанар: Ажлын хэсэг бүрийг хамарсан 
байна. 

Ажлын хэсгийн 2018 оны I, II, III улирлын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулсан. 2018 оны III улирлын байдлаар Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан 45 ажлын хэсгийн биелэлтийг 
75.1%-тай, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
тушаалаар байгуулагдсан 22 ажлын хэсгийн биелэлтийг 80.5%-тай, нийт 
байгуулагдсан 67 ажлын хэсгийн биелэлтийг 76.7%-тай тус тус дүгнэсэн. Ажлын 
хэсгийн 2018 оны IV улирлын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх хугацаа 
болоогүй байна. 
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Хугацаа: Дараагийн улирлын эхний сарын 
10-ны дотор 
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7.3.3. Сайдаас аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргатай нартай байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.  
1. Гэрээний биелэлтийг жилийн эцсийн 
байдлаар хүлээн авч, хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулан яамны нэгдсэн тайланд 
хавсарган удирдлагуудад танилцуулж 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1  удаа 
Чанар: Аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай 
байгуулсан бүх гэрээг хамарсан байна. 
Хугацаа: 04/01-ний дотор 

УУХҮС-аас 21 аймгийн Засаг даргатай нартай 2017 онд байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулав. Ерөнхий үнэлгээ 84.2 хувьтайгаар яамны нэгдсэн тайланд 
хавсарган, яамны удирдах зөвлөлийн хурлаар 2018.03.29-ний өдөр хэлэлцүүлэв. 
Мөн гэрээний хэрэгжилтийг заалт тус бүрээр хүснэгтлэн гаргаж, сайдын говийн 
аймгуудад явах томилолт, уулзалттай холбогдуулан Дундговь, Дорноговь, 
Өмнөговь аймгуудын ЗД нартай байгуулсан гэрээнд хэрэгжээгүй болон хэрэгжилт 
удаашралтай байгаа заалтууд, дүгнээгүй заалтууд, цаашид анхаарах асуудлын 
дүгнэлт зөвлөмжийг нарийвчлан боловсруулж ТЗУГ-ын хүргүүлэв. 
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7.3.4. Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөний 
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийнэ. 
1. төлөвлөгөөнд яамны эрхлэх асуудлаар 
тусгагдсан зорилтот ажлуудын биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг 
уирдлагад танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 2  удаа 
Чанар: Дүгнэлт зөвлөмжийг удирдлагад 
танилцуулсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Засгийн газрын 2016 оны 208 дугаар тогтоолоор баталсан, “Эдийн засгийг сэргээх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө”-нд Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан 2 зорилт, 3 арга хэмжээнд 
хамаарах 22 төлөвлөгөөт ажлыг хяналтанд авч 2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны 
хагас жилийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүгнэлт зөвлөмж боловсруулан ТЗУГ-ын СХ-т 
хүргүүлж ажиллав. 
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7.4. Улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ, үнэлэлт дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 
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7.4.1. Дотоод аудитын төлөвлөгөөг 
батлуулна. 
1. Сайдын багцад хамаарах байгууллага, 
төсөл арга хэмжээ, холбогдох 
байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт 
хийх дотоод аудитын төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа                                 Чанар:  
Төлөвлөгөөг батлуулсан байна.                                                                                                           
Хугацаа:  1-р улиралд 

Яамны 2018 оны Дотоод аудитын төлөвлөгөөг боловсруулж, сайдын 2018.02.23-ны 
өдрийн А/36 дугаар тушаалаар батлуулан төлөвлөгөөний дагуу аудитын ажлыг 
зохион байгуулан ажиллав.   
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7.4.2. Салбарт хэрэгжиж буй төслүүдийн 
гүйцэтгэлд санхүүгийн дотоод аудит хийнэ.   

1. УУХҮС-ын 2018.05.28-ны өдрийн А/116 дугаар тушаалаар улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжиж буй геологи хайгуулын төслүүдийн санхүүжилт, гүйцэтгэлд 
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1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 
геологи хайгуулын төслүүдийн санхүүжилт, 
гүйцэтгэлд төсөл тус бүрээр дотоод аудит 
хийж дүнг яамны удирдлагад танилцуулна. 
2. Гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжийн 
хөрөнгөөр санхүүжиж буй төслүүдийн 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнд дотоод аудит 
хийж дүнг яамны удирдлагад танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар:  Төслүүдийг бүрэн хамруулсан 
байна. 
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан 
хугацаанд 

төсөл тус бүрээр дотоод аудит хийх ажлын хэсэг, удирдамжийг батлуулж, дотоод 
аудитыг хийж дуусган тайланг удирдлагад танилцуулав. 
2. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 
дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжсэн 
гадаадын зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж дүнг 2018.02.28-ны өдрийн 01/557 тоотоор СЯ-нд хүргүүлэв. Гадаад хамтын 
ажиллагааны 7 төслийн хэрэгжилт 61.4 хувьтай. 
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7.4.3. Салбарт хэрэгжүүлэх  улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 
биелэлтийн явцад хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 
1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөний биелэлтэд  төсөл арга 
хэмжээ бүрээр дотоод аудит хийж дүгнэлт, 
зөвлөмж боловсруулж дүнг төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчид танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар:  Арга хэмжээ бүрийг хамарсан 
байна. 
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан 
хугацаанд 

УУХҮС-ын багц болон харъяа байгууллагуудын 2017 оны хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөний биелэлтэд ХШҮ хийв. Биелэлт 100.0 хувь буюу маш сайн үнэлгээтэй 
дүгнэгдэв. 
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7.4.4. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
худалдан авах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 
1. Худалдан авах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд арга хэмжээ 
бүрээр дотоод аудит хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж дүнг төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчид танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1  удаа 
Чанар:  Арга хэмжээ бүрийг хамарсан 
байна.                                                                                                          
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан 
хугацаанд 

УУХҮС-ын багц болон харъяа байгууллагуудын 2017 оны худалдан авах 
ажиллагаанд ХШҮ хийв. Биелэлт 94.8 хувь буюу маш сайн үнэлгээтэй дүгнэгдэв. 
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7.4.5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
багцын төсвийн орлого, зарлагын 
тооцоолол, санхүүжилтийн гүйлгээ, 
төсвийн тайлан тэнцэлд санхүүгийн дотоод 
аудит хийнэ. 
1. Холбогдох материалыг цуглуулах, 
нягтлах, газар дээр шалгаж аудитын 
дүгнэлт, санал зөвлөмжийг боловсруулж 
төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа                                 Чанар:  
ТЕЗ-ийг эрсдэлийн удирдлагаар хангасан 
байна. 
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан 
хугацаанд 

Сайдын 2018.02.23-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/35 дугаар тушаалаар 
"Геологийн төв лаборатори" ТӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж нэгдсэн 
дүн, танилцуулга боловсруулж сайд, удирдлагад танилцуулсан. Дотоод аудитын 
дүнг 2018.05.29-ний өдрийн 01/1449 тоотоор дотоод аудитын зөвлөмжийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг “ГТЛ” ТӨҮГ-т хүргүүлж аудитын тайланг 
баталгаажуулан архивт хүлээлгэж өгөв. 
Сайдын 2018.10.01-ний өдрийн А/223 дугаар тушаалаар “Геологийн судалгааны 
төв” ТӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх Ажлын хэсгийг байгуулж 
удирдамжийн хүрээнд аудитыг хийж гүйцэтгэн, дүнг удирдлагад танилцуулав. 
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7.4.6. Төрийн албаны тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, 
байгууллагын хүний нөөц, боловсон хүчний 
чиглэлээр батлагдсан тушаал шийдвэр, 
бусад дүрэм, журмын хэрэгжилтэд 
нийцлийн аудит хийнэ. 
1. УУХҮЯ, АМГТГ-т төрийн алба, хүний 
нөөцийн чиглэлээр батлагдсан хууль 
тогтоомж, тушаал шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийж дүгнэлт 
зөвлөмж боловсруулж дүнг удирдлагын 
зөвлөлд танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа                                  Чанар:  
Удирдлагыг эрсдэлийн удирдлагаар 
хангасан байна. 
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан 
хугацаанд 

Сайдын 2017 оны 10-р сарын 31-ны өдрийн А/221 дугаар тушаалаар АМГТГ-ын үйл 
ажиллагаанд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын мөрөөр хэрэгжүүлэх нийт 44 арга 
хэмжээний зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг гаргуулан гүйцэтгэлийн 
хяналт хийж дүнг удирдлагад танилцуулж ажиллав. Зөвлөмжийн хүрээнд салбарын 
хэмжээнд даган мөрдөж буй хууль тогтоомж болон төрийн албаны хуулиуд, 
холбогдох бусад эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилт, сайдын тушаалын хэрэгжилт, 
хэрэгжүүлэгч агентлагийн даргын гаргасан тушаал шийдвэр, тэдгээрийн 
хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, байгууллагын стратеги бүтцийн хөтөлбөр, албан 
хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ, гэрээний биелэлт, 
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтэд нийцлийн болон гүйцэтгэлийн 
аудит хийв. 
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7.4.7. Хэрэгжүүлэгч агентлагийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих. 
1. Агентлагийн санхүү аж ахуйн үйл 
ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын 
мөрөөр авах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тавьж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: /-/ 

АМГТГ-ын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын мөрөөр хэрэгжүүлэх 
нийт 44 арга хэмжээний зөвлөмжийг хүргүүлж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг гаргуулан 
гүйцэтгэлийн хяналт хийж дүнг удирдлагад танилцуулж ажиллав. 
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Чанар:  Илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан 
байна. 
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан 
хугацаанд 

194 297 

7.4.8. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
төрийн болон төрийн өмч давамгайлсан 
хуулийн этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд 
мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, 
бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төслийн 
хэрэгжилтэд хяналт шалгалт, дотоод аудит 
тухай бүр хийнэ. 
1. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
төрийн болон төрийн өмч давамгайлсан 
хуулийн этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийж 
дүгнэлт, зөвлөмж гарган яамны удирдлагад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар:  Удирдлагыг эрсдэлийн 
удирдлагаар хангасан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Сайдын 2018.02.23-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/35 дугаар тушаалаар 
"Геологийн төв лаборатори" ТӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж нэгдсэн 
дүн, танилцуулга боловсруулж сайд, удирдлагад танилцуулсан. Дотоод аудитын 
дүнг 2018.05.29-ний өдрийн 01/1449 тоотоор дотоод аудитын зөвлөмжийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг “ГТЛ” ТӨҮГ-т хүргүүлж аудитын тайланг 
баталгаажуулан архивт хүлээлгэж өгөв. 
Сайдын 2018.10.01-ний өдрийн А/223 дугаар тушаалаар “Геологийн судалгааны 
төв” ТӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх Ажлын хэсгийг байгуулж 
удирдамжийн хүрээнд аудитыг хийж гүйцэтгэн, дүнг удирдлагад танилцуулав. 
ЗГ-ын 2018 оны 323 дугаар тогтоолоор “Монгол-Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” 
ТӨХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг УУХҮЯ хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэнтэй 
холбогдуулан сайдын 2018.11.01-ний өдрийн А/236 дугаар тушаалаар томилогдсон 
Ажлын хэсэг компаний 2017, 2018 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж дүнг 
удирдлагад танилцуулав. 
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Нийт арга хэмжээний дүн 25.59  

 
ХОЁР. ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ: 
 

ХАХ 
 

ГАҮ 

 
Гэрээнд тусгагдсан тусгай арга хэмжээ,   
тэдгээрийн шалгуурүзүүлэлт (тоо, чанар, 
хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин 

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

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 

өгсөн үнэлгээ 
(0-40 оноо) 

ХШҮ
ДАГ 

ТЕЗ 

1 2 3 4 5 6 

1.0. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЛБАРЫН ГАДААД 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн бодлого, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, бодлого, хөтөлбөр, 
төсөл, төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах гол зорилтын хүрээнд: 

1.1.1 Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд: 

2 2 
1.1.1.2. Засгийн газрын хуралдаанаар 2018 
онд хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөг 

7 хоног бүрийн засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг 
хүлээн авч асуудал бүрт дүгнэлт гаргаж сайдад танилцуулж байна. Мөн УУХҮЯ-
наас Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх асуудал бүрийг 
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батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан, 
биелэлтийг тайлагнана. 
1.Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх 
асуудлын төлөвлөгөөнд яамны газар, 
хэлтсээс санал авч нэгтгэн боловсруулж 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Төлөвлөгөөний биелэлтйг байна. 
Хугацаа: 1, 12 сард 

холбогдох газраас ирүүлсэн материалыг хүлээн авч хянан удирдлагад танилцуулж 
тухай бүр бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. 2018 оны 12 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн байдлаар нийт 14 асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд танилцуулан 
шийдвэрлүүлсэн нь энэ оны төлөвлөгөөний хэлэлцүүлэх асуудлыг 100 хувь 
хэрэгжүүлэн ажилласан байна.  
/Биелэлт 100 хувь/ 

3 3 

1.1.1.3 Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, 
бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 
нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлнэ. 
1. Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, 
бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 
нэгтгэн хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. 
Хугацаа: 6, 12 сард 

Улсын Их Хурал, Засгийн газраас ирүүлсэн тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн 
хяналтандаа авч биелэлтийг гаргуулан ажиллаж байна.  
/Биелсэн 100%/ 
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1.1.1.4. Сахилга хариуцлага, дэг журамыг 
чангатгах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар болон УУХҮСайдын албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулна. 
/МУЗАГ-ын АД-2017-01, УУХҮС-АД-2018-01/ 
1. Сайдын Албан даалгаврын хэрэгжилтийг 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 
болгож, хэрэгжилтийг ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 4 
Чанар: Үүрэг даалгаврыг хэрэгжилтийг 
хангуулсан байна. 
Хугацаа:  Улирал бүр 

Албан даалгаврын хэрэгжүүлэх хүрээнд УУХҮС-ын 2018 оны 1 дүгээр албан 
даалгаварыг боловсруулан батлуулж нийт ажиллагсдын хуралдаан дээр 
танилцуулсан. Хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар 
“Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж 
төлөвлөгөөний дагуу ажилласан ба Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2018 оны 12 дугаар 
сарын 20-ны байдлаар 85%-тай байна.  
Төрийн албаны шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилт, төрийн албан хаагчдын үйл 
ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх ЗГХЭГ болон Төрийн албаны 
зөвлөлийн хамтарсан  ажлын хэсэг 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр тус 
яаманд ирж ажиллан 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг гарган ажлын хэсэгт 
өгсөн. 
/Биелсэн 85%/ 
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1.1.1.6. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, 
Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай 
байгуулах гэрээний төслийг боловсруулах, 
холбогдох газруудаас санал авч нэгтгэн, 
гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулна. 
1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай 
байгуулах гэрээний төслийг боловсруулж  
гэрээг байгуулан, биелэлтийг гаргаж 
холбогдох газарт хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа 

2018 онд УУХҮС-ын 21 аймгийн Засаг дарга нартай байгуулах гэрээний төсөлд 
яамны газар, хэлтсүүд болон аймгуудаас ирүүлсэн саналыг нэгтгэн гэрээнд 
тусгасан. Гэрээнд гарын үсэг зурах ажлыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр 
төрийн ордонд амжилттай зохион байгуулсан. 2017 оны гэрээний хэрэгжилтэд 
ХШҮДАГ-аас хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийн яамны үйл ажиллагааны нэгдсэн 
тайлантай хамт 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 02/865 албан тоотоор 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. 2018 оны гэрээний хэрэгжилтийг 
хагас, бүтэн жилийн байдлаар 21 аймгуудаар гаргуулан авч хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээг ХШҮДАГ-аар хийлгүүлэн удирдлагад танилцуулсан. Мөн 2019 онд 
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Чанар: Гэрээ байгуулж, биелэлтийг 
тайлагнасан байна. 
Хугацаа: 1, 6 дугаар сард 

УУХҮСайдын 21 аймгийн Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээний төслийг 
эцэслэн боловсруулж гэрээ зурах ажлын бэлтгэлийг хангаж байна. 
2017 оны УУХҮС-ын Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний 
хэрэгжилтийг 21 аймгуудаас хүлээн авч нэгтгэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 
ХШҮДАГ-аар хийлгүүлж УУХҮЯ-ны  холбогдох тайлангуудтай хуулийн хугацаанд 
нь ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.  
/Биелсэн 100%/ 

8 8 

1.1.1.8. Сайдын зөвлөлийн хурлыг зохион 
байгуулах, хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх, 
баталгаажуулах, үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулна. 
1. Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 
асуудлын төсөлд гишүүдээс санал авч 
хуралдааныг  зохион байгуулж, гарсан 
шийдвэрийг баталгаажуулан холбогдох 
газарт нь хүргүүлэн биелэлтэнд хяналт 
тавьж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Төлөвлөгөөний дагуу 
Чанар: Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
батлуулсан байна. Үүрэг даалгаврыг 
хэрэгжилтийг хангуулсан байна. 
Хугацаа: Улирал бүр 

1. Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сайдын А/14 дугаар тушаалаар шинэчлэн 
батлуулсан. Тайлангийн хугацаанд нийт 6 удаагийн Сайдын зөвлөлийн хурлыг 
зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж, хуралдаанаар хэлэлцсэн 24 
асуудлаар гаргасан шийдвэрүүдийг албажуулж, холбогдох газруудад танилцуулан 
биелэлтэд хяналт тавиж ажилласан. 
/Биелсэн 100%/ 
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1.1.1.12. Жендэрийн эрх тэгш байдлын 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах 
1.Жендэрийн үндэсний хорооны дэргэдэх 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны салбар 
зөвлөлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: салбар зөвлөлийн тайланг 
хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: 1, 12 сард 

Монгол Улсын Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2018 онд хийгдэх 
ажлын төлөвлөгөөний төслийг УУХҮС-аар батлуулсан. 
-Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018.03.27-ны өдрийн А/51 дүгээр тушаалаар 
Жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, Эрдэс баялагийн салбарын Жендэрийн 
бодлого боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан ба уг ажлын хэсэг 
Жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх багийг сонгож төлөвлөгөөний дагуу 5 аймаг, 
2 дүүрэг 26 байгууллагад ажилласан. Судалгааны баг жендерийн нөлөөлийн 
үнэлгээний тайланг эцэслэн 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр ажлын хэсэгт 
хүлээлгэж өгсөн. 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн ТНБД-ын А/148 дугаар  
тушаалаар Салбарын жендэрийн бодлого боловсруулах үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийн тушаалыг шинэчлэн батлуулсан. 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 
нийт 6 удаа хуралдаж Салбарын жендэрийн бодлогын баримт бичгийг 
боловсруулж дууссан ба 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр салбарын 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэхээр төлөвлөсөн. 
-ЖЭТБХТ хуульд зааснаар дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор тайланг 
хүргүүлэхээр бэлтгэсэн. /биелсэн 100%/ 
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1.1.1.13. Салбарын дайчилгаа, гамшгийн 
асуудлыг хариуцан ажиллана, 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн улсын албаны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг 
ОБЕГ–ын Гамшгийн шуурхай удирдлагын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа 
Ж.Дамдинсүрэн тус хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, ахмад Ц.Төрбилэг нартай 
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1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 
төлөвлөгөө, баримт бичгийг боловсруулж, 
мэргэжлийн байгууллагаар батлуулах, 
биелэлтийг хангуулах арга хэмжээг авч 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар: Холбогдох төлөвлөгөөг 
боловсруулж, цаг үеийн байдалтай 
холбоотой шаардлагатай мэдээ тайланг 
тухай бүр нь хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: 5, 12  сард 

хамтран боловсуулж Гамшгийн шуурхай удирдлагын газрын дарга, хурандаа 
Б.Мандахгэрэлд хянуулан УУХҮС, Гамшгаас хамгаалах Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн улсын албаны дарга бөгөөд УУХҮС Д.Сумъяабазараар батлуулан. 
ОБЕГ-аар дамжуулан бусад салбарын улсын албадын төлөвлөгөөтэй хамт Монгол 
улсын шадар сайд, Улсын  онцгой комиссын дарга Ө.Энхтүвшинд хүргүүлсэн.  
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 128 дугаар тогтоолоор батлагдсан Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагын 
дайчилгааны даалгаврын дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дайчилгааны 
төлөвлөгөөг боловсруулан БХЯ-д батлуулахаар хүргүүлсэн.  
Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолоор жил 
бүрийн 03 дугаар сарын 4 дэх Лхавга гарагийг газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах өдөр болгон 
тогтоож, тус өдөр, аврах ажиллагаанд хүн амыг сургаж дадлагжуулах ажлыг зохион 
байгуулах үүргийг мэргэжлийн байгууллагуудад Монгол Улсын Шадар сайдаас 
өгсөн. 
Дээрх үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий газрын Дэд 
хурандаа Д.Мөнхбат, Хошууч  Б.Болдбаатар, нартай хамтран яамны нийт ажилтан, 
албан хаагчдад 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр “Газар хөдлөлтийн 
гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, гамшиг осол гарсан үед хэрхэн аврагдах” сэдвээр 
мэдлэг дээшлүүлэх сургалтаас олгосон мэдлэгийг дадлагажуулах зорилгоор 
сургуулилтыг зохион байгуулсан.  
Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хуулийн хэрэгжилт, гамшиг ослын 
талаарх сургалт, сургуулилтанд нийт ажилтан, албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан 
тухай илтгэх хуудасыг  Онцгой байдлын ерөнхий газарт хүргүүлсэн.  
/Биелсэн 100%/ 

1.1.2 Хүний нөөцийн удирдалагаар хангах зорилтын хүрээнд: 

14 
14-
16 

1.1.2.1. 2018 оны Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулж, 
биелэлтийг хангуулна. 
1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх салбарын 
2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулах, биелэлтийг 
хангуулах арга хэмжээг тухай бүр авч 
ажиллана. 
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж, биелэлтийн тайланг Авилгалтай 
тэмцэх газарт хүргүүлнэ. 
3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 
ХАСХОМ, ХАСУМ-ийг баталгаажуулж, 
тайланг АТГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 

“Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2018 оны авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г Төрийн нарийн бичгийн 
даргаар батлуулан яамны www.mmhi.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. Иргэд 
олон нийтээс санал сэтгэгдэл хүлээж авах бүх боломж хангагдсан.   
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу:      

- Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2017 оны ХАСХОМ-ийг баталгаажуулж, 
тайланг АТГ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлэв. 

- УУХҮЯ-ны 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлт, тайланг гаргаж,  АТГ-т 2019 оны 1 дүгээр сард хүргүүлэхээр 
бэлтгэв. 

- 2018 онд  ХАСУМ хянуулсан албан хаагчдын бүртгэл,  УУХҮЯ дээр 2018 
онд зарлагдсан, худалдан авах ажил үйлчилгээний  тендерийн үнэлгээний 
хорооны  28 гишүүний албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг 
сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийн 
бүртгэл, Худалдан авах ажиллагааны сургалтанд хамрагдаж, мэргэшсэн 
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Чанар: Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 03/01-ний дотор 

албан хаагчдын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, Ашиг сонирхлын хамааралтай 
албан хаагчдын судалгаа зэрэг судалгаануудыг хийлээ. 

- 2018 онд 15 албан хаагч шинэчлэн буюу их хэмжээний өөрчлөлт орсоноор 
ХАСХОМ-ийг мэдүүлсэн байна. 

- 2018 онд УУХҮЯ-аас шатлан дэвшсэн буюу шинээр нийтийн албанд нэр 
дэвшсэн 22 иргэнийг эхний 11 сард, шинэ бүтэц батлагдсантай 
холбогдуулан 12, албан хаагчийн “Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг”- ХАСУМ-ийг  АТГ-т хүсэлт илгээн, хянуулав. 

- ХАСУМ, тайлбар мэдэгдэл гаргасан этгээдийн мэдээлийг тухай бүрд нь  
цахим программд оруулж, АТГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 
шаардлагатай мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэв. 

- АТГ, Монголын маркетингийн судалгааны ассоциаци ТББ хамтран УУХҮЯ 
дээр явуулсан “Төрийн байгууллагын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ” судалгааны 
ажилд тусалж, шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах, уулзалт ярилцлага 
зохион байгуулах зэргээр хамтран ажилласан. 

- АТГ-ын Олон нийтийн төвд 2018 оны 1-р улиралд зохион байгуулсан 
сургалтад 32 албан хаагч, 2-р улиралд 18 албан хаагч, 4-р улиралд 16, нийт 69 
төрийн захиргааны албан хаагч    хамрагдсан байна.    

/Биелсэн 100%/ 

15 
17-
18 

1.1.2.2. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төрийн 
албан хаагчдын мэргэшлийн түвшинг 
үнэлж, дүгнэх, шагнаж урамшуулах, 
хариуцлага тооцох асуудлыг нэгтгэн зохион 
байгуулна. 
1.Яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 
2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн хурлаар батлуулж биелэлтийг 
төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлнэ. 
2. Төрийн албан хаагчдын мэргэжлийн 
түвшинг үнэлсэн ТНбД-ын шийдвэрийг 
үндэслэн шагнаж урамшуулах, зэрэг дэв 
олгох, бусад арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар: Шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа:  1, 7 дугаар сар 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл /ТАЗСЗ/ нь 2017 оны ажлын 
төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны 
өдрийн 03/01 дугаар албан тоотоор,  2018 оны эхний хагас жилийн ажлын 
төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ны 
өдрийн 18/07 дугаар албан тоотоор ТАЗ-д тус тус хүргүүлэв. 
 2. ТАЗСЗ нь 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө  боловсруулан Салбар 
зөвлөлийн 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн хоёрдугаар хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. ТАЗСЗ-ийн 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 
дүгнэхэд төлөвлөсөн 37 ажил 98,5 хувьтай биелсэн байна.  
3.  Монгол улсын их хурлын 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 29 дүгээр 
тогтоолын 4, 5 дахь заалтуудаар Төрийн албан хаагчдын албан тушаалын 
зэрэглэл, цалингийн шатлал ахиулахыг 2017-2019 онд түр зогсоох, цаашид 2019 
оноос төсвийн боломжтой уялдуулан шийдвэрлэх тул зэрэг дэвийн асуудлыг 2018 
онд хэлэлцээгүй. 2017, 2018 онуудын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг харгалзан 
2019 онд зэрэг дэв олгох төрийн албан хаагчдын асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 
4. УУХҮЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь УИХ-ын 2003 
оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан 
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу 2018 онд: 
- Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга,  
- Уул уурхайн бодлогын газрын дарга, 
- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн дарга,  
- Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын Техник, технологийн хэлтсийн дарга 

40 
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- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга,  
АМГТГ-ын: 
- Газрын тосны ашиглалтын хэлтсийн дарга 
- Кадастрын хэлтсийн дарга 
- Геологийн судалгааны хэлтсийн дарга 
- Хяналт шинжилгээ, статистикийн хэлтсийн дарга 
- Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтсийн дарга 
албан тушаалд нэр дэвшигчдийн бичиг баримт, шаардлагатай материалуудыг 
бүрдүүлэн, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, удирдах албан тушаалын сонгон 
шалгаруулалтанд оролцуулав. Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн УУХҮЯ-ны 
удирдах албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшигчдийн Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг АТГ-т хүргүүлэн, ТАЗ, ТАЗСЗ-ийн тогтоол, АТГ-ын ХАСУМ 
хянуулсан дүгнэлтийг тус тус үндэслэн тухайн албан тушаалд томилуулав. Мөн 
ТАЗ дээр зохион байгуулсан удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын сорилын 
шалгалтад тэнцсэн  АМГТГ-ын хэлтсийн даргад нэр дэвшигчдийг ТАЗСЗ-ийн  
ярилцлагын шалгалталтад оролцуулан дүгнэлт, тогтоол гаргаж, тухайн албан 
тушаалд томилуулах саналыг АМГТГ-ын даргад хүргүүлэв. 
- Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 370 дугаар тогтоолоор УУХҮЯ-ны бүтэц 
шинэчлэн батлагдсантай холбоотой  
 - Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газар 
-  Хүнд үйлдвэр, газрын тосны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын албан тушаалд нэр 
дэвшигчдэд дүгнэлт гаргуулах, удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад 
оролцуулах,  
- Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, судалгааны хэлтсийн дарга 
- Геологийн хэлтсийн дарга 
- Хүнд үйлдвэрийн хэлтсийн дарга 
- Газрын тосны хэлтсийн дарга зэрэг 4 хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр 
дэвшигчдийг удирдах ажилтны сорилын шалгалтад оролцуулах хүсэлтийг ТАЗ-д 
холбогдох бичиг баримтын хамт тус тус хүргүүлээд байна. 
/Биелсэн 100%/ 

20 23 

1.1.2.7. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
салбарын хүний нөөцийн урьдчилсан 
судалгааг хийнэ. 
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын 
хүний нөөцийн урьдчилсан судалгааг хийж, 
санал боловсруулж удирдлагад 
танилцуулна 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Судалгаа хийгдэж, удирдлагад 
санал танилцуулсан байна. 
Хугацаа: 1-р улиралд 

ТЗУГ-ын мэргэжилтнүүдтэй хамтран уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хүний 
нөөцийн урьдчилсан тойм судалгааг хийсэн. 2019-2020 онд салбарын хүний 
нөөцийн дэлгэрэнгүй  судалгааг Жендерийн ажлын хэсэг, холбогдох төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хийх ажлыг зохион байгуулна. 
Салбарын мэргэжлээр их дээд сургууль төгсөгчдийн мэдээллийг ШУТИС, МУИС, 
техникийн ажилттан, ажилчдын мэдээллийг Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвүүд, уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудаас авч нэгтгэх 
ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 
/Биелсэн 100%/ 

28 
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1.2. Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, шаардлагатай тохиолдолд яамыг шүүх арбитрт төлөөлөх гол зорилтын хүрээнд: 

1.2.1 Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилтын хүрээнд  

26 33 

1.2.1.1. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 
2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн 
чиглэлийн дагуу хууль тогтоомжийн төсөл 
боловсруулахад арга зүйн зөвлөгөө өгч, 
туслалцаа үзүүлнэ. 
1. Хуулийн төсөл боловсруулах хуулийн 
төслийг бэлтгэхэд эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна 
Хугацаа: Тухай бүр 

1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
хамтарсан 2017 оны А/298-А/240 тоот тушаалаар байгуулагдсан Уул уурхайн 
салбарын багц хуулийн төслийг боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 
хүрээнд Ашигт малтмалын тухай Газрын тосны тухай, Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний тухай болон бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг бэлтгэн 2018 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлж 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр Улсын 
Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна. 
/Биелсэн 100%/ 

40 

 

1.2.3. Шаардлагатай тохиолдолд яамыг шүүх, арбитрт төлөөлөх гол зорилтын хүрээнд 

31 
39-
40 

1.2.3.1. Яам, яамны албан хаагчидтай 
холбогдуулан гаргасан гомдол, шаардлагад 
хариу өгөх, шүүхэд төлөөлж ажиллана. 
1. Яам, яамны удирдлагатай холбогдуулан 
гаргасан гомдол, шаардлагатай танилцаж 
хариу тайлбарын төслийг боловсруулж 
удирдлагад танилцуулсны үндсэн дээр 
хариуг тухай бүр өгнө. 
2.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, яамны 
удирдлагыг хуульд заасны дагуу шүүх, 
хууль хяналтын болон холбогдох бусад 
байгууллагад төлөөлнө. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль зүйн санал дүгнэлт, 
зөвлөмжийг гарган өгч, хэрэг маргааныг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

1. Иргэн Л.Амгаланбаяр, “Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн” ТББ, "Засаг 
Чандмань" ХХК, "Лукрий" ХХК, "Чайна Голден Сий Эксплорэйшн", "Сэлэнгэ 
байгалийн нөөц" ХХК, “Фрейндли Майнинг Консалтинг” ХХК, иргэн Ж.Ганбаатар, 
Б.Батхүү, Бөхөг түргэн ХХК, Б.Саранцэцэг, “Захпетро монголиа” ХХК, “Ноён уулаа 
аврая” НҮТББ, “Ус ургамал амьдрал” НҮТББ, “Натур фрейндли” ХХК нарын 
нэхэмжлэлтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд Сайд, ТНБД-ыг төлөөлөн 
оролцсон.  
/Биелсэн 100%/ 

40 

 

САЛБАРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛААР ГАДААД ОРОН, ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ, 
ТУРШЛАГЫГ СУДЛАХ, САНАЛ ГАРГАХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ГОЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Уул уурхайн салбарт гадаадын улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах, мэргэжлийн 
дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд: 

33 42 

1.3.1.2. Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх талаар гадаад орнуудаас 
ирүүлсэн саналыг судалж, харилцан үр 
ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  
/ЗГҮАХ 2.61.6/ 

Австрали Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Австрали-Монголын эрдэс 
баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2018 онд болон 
цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд санал, Австрали Улсын 
AMEP-2 төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх санал, Бразил болон Чили Улстай 
хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, хөтөлбөрийн саналыг холбогдох 

40 
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1. Гадаад орнуудаас ирүүлсэн хамтарсан 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх саналыг 
судалж, 
Тоо хэмжээ: 1 удаа   
Чанар: Харилцан үр ашигтай төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. 
Хугацаа: жилдээ 

газруудад хүргүүлсэн. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны удирдлагын гадаад 
томилолт, төр засгийн тэргүүний айлчлалын үеэр хийх яриа хэлэлцээний сэдэвт 
уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, хамтын 
ажиллагааны саналыг тухай бүр боловсруулсан. Төсөл, хөтөлбөртэй 
холбогдолтой асуудлаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны удирдлагатай хийх 
уулзалтыг тухай бүр зохион байгуулсан.  
/Биелэлт 100%/ 

1.3.2 Монгол Улс болон гадаад улс орнуудын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаанд шаардлагатай мэдээлэл материал бэлтгэх, зохион 
байгуулах зорилтын хүрээнд: 

34 
43-
45 

1.3.2.1. Монгол Улс болон гадаад улс 
орнуудын Засгийн газар хоорондын 
комиссын  хуралдаанд шаардлагатай 
мэдээлэл, материал бэлтгэж удирдлагыг 
зохих дэмжлэг үзүүлжажиллана. 
1.Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, 
техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, 
Оросын Засгийн газар хоорондын, Монгол-
Хятадын Засгийн газар хоорондын 
комиссын ээлжит хуралдаанд дэмжлэг 
үзүүлж ажиллана. 
2.БНХАУ-тай Монгол Хятадын Эрдэс 
Баялаг, Эрчим Хүчний Салбарын Хамтын 
Ажиллагааны дэд зөвлөлийн хуралдаанаар 
эрдэс баялгийн салбар дахь хамтын 
ажиллагааны асуудлуудыг хэлэлцэхэд 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 
3.“Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн 
салбарт хамтран ажиллах тухай” Монгол 
Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд 
Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах үүрэг бүхий Монгол, 
Германы ЗГХК хуралдааныг зохион 
байгуулж, хамтын ажиллагааны 
асуудлуудыг хэлэлцэнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд оролцсон байна. 
Хугацаа: Тохиролцсон хугацаанд 

Монгол-Туркийн Засгийн газар хоорондын хамтарсан хорооны 8 дугаар хуралдаан, 
-Монгол-Солонгосын Засгийн газар хоорондын хамтарсан хорооны 3-р хуралдаан, 
-Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс хоорондын Худалдаа, эдийн засаг, 
шинжлэх ухаан, техник, соёлын хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын 
комиссын 7 дугаар хуралдаан,  
-Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, 
Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 21 дүгээр хуралдаан, 
-Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, 
Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын Бүс нутаг, хил орчмын хамтын 
ажиллагааны Дэд комиссын ээлжит 13 дугаар хуралдаан, 
-Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-
Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан, 
-Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-
Лаосын Засгийн газар хоорондын 11 дүгээр хуралдаан, 
-Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Финляндын 
Засгийн газар хоорондын комиссын XIII хуралдаан, 
-Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-
Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XV хуралдаан,  
-Монгол-Энэтхэг, Монгол-Балба болон Монгол-Пакистаны Гадаад харилцааны 
яамд хоорондын зөвлөлдөх уулзалт, 
-Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, 
Унгарын Засгийн газар хоорондын комиссын 6 дугаар хуралдаан, 
-Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол, Польшийн Засгийн газар хоорондын 
хамтарсан комиссын II хуралдааны үеэр хэлэлцэх асуудалд санал, бусад 
шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр боловсруулж холбогдох газруудад 
хүргүүлсэн. 
-ОХУ-ын Москва хотноо 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдсан 
Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, 
Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 21 дүгээр хуралдаанд Түлшний 
бодлогын газрын дарга Ч.Чулуунбат оролцсон. 
БНХАУ-ын Бээжин хотноо 2018 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион 
байгуулагдсан Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 
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ажиллагааны Монгол-Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XV хуралдаанд 
УУХҮ-ийн дэд сайд Д.Загджав тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцсон.  
-Монгол, Хятадын Эрдэс Баялаг, Эрчим Хүчний Салбарын Хамтын Ажиллагааны 
дэд зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулах тов гараагүй байна. 
-Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улс-ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ээлжит 6-р хуралдааныг 2018 
оны 5-р сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулсан.   
Тус хурлыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар удирдсан ба ХБНГУ-
ын талаас Эдийн засаг, эрчим хүчний яамны Парламентын Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Оливер Виттке ахалсан. 
/Биелсэн 100% / 

1.3.3. Салбарын гадаад харилцааны чиглэлээр гадаад улс орнууд, олон улсын байгууллагатай хийх гэрээ, хэлэлцээр, бодлогын бичиг баримтыг 
нэгтгэн боловсруулж, Сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зорилтын хүрээнд: 

36 
48-
49 

1.3.3.1. Салбарын гадаад харилцааны 
чиглэлээр гадаад улс орнууд, олон улсын 
байгууллагатай хийх гэрээ, хэлэлцээр, 
санамж бичиг, бодлогын бичиг баримтыг 
нэгтгэнэ. 
1.Байгуулагдах санамж бичиг, гэрээ 
хэлэлцээрийн төсөлд Гадаад харилцааны 
яам, шаардлагатай тохиолдолд бусад 
яамдын саналыг авч боловсруулна. 
2.Санамж бичиг, гэрээ, хэлэлцээртэй 
холбоотой шаардлагатай мэдээллийг Сайд, 
Дэд сайдад танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Санамж бичиг, гэрээ, хэлэлцээрийг 
зохих журмын дагуу боловсруулсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

ГХАХ-т хадгалагдаж байсан ЭБЭХЯ, УУЯ, УУХҮЯ, АМГТХЭГ, АМГ, ГТГ, АМГТГ-ын 
гадаад улсын ижил төвшний байгууллага, компанитай байгуулсан 81 санамж бичиг, 
холбогдох баримт бичгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн файл үүсгэв. 
-БНКазУ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн яам болон Монгол Улсын Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яам хооронд байгуулсан Уул уурхайн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төсөлд УУХҮЯ-ны газрууд, ГХЯ-ны 
Гэрээ эрх, зүйн газраас санал авсан. 
-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Унгар улсын төрийн өмчит “Мечекерц 
инвайрментал” ХХК хооронд байгуулсан Монгол Улсын геологи, уул уурхайн 
салбарт хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төсөлд 
УУХҮЯ-ны газрууд, ГХЯ-ны Гэрээ эрх, зүйн газраас санал авсан. 
-“Монгол Улсын АМГТГ болон Франц Улсын Геологийн Алба хооронд байгуулах 
“Дэлхий судлалын салбарт хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 
ажиллагааны тухай санамж бичиг”-ийн төсөлд УУХҮЯ-ны холбогдох газруудын 
саналыг авч нэгтгэн ГХЯ-ны Гэрээ, эрх зүйн газар санал авахаар хүргүүлэв. 

/Биелсэн 100%/ 

40  

1.3.3 Төр засгийн тэргүүн болон яамны удирдлагын гадаад улс оронд хийх айлчлалын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулахад оролцох зорилтын 
хүрээнд: 

37 
50-
53 

1.3.4.1. Яамны удирдлагын гадаад улс 
оронд хийх айлчлалын бэлтгэлийг хангах, 
айлчлалыг  зохион байгуулна. 
1.Төр засгийн тэргүүний өндөр, дээд 
хэмжээний айлчлалын уулзалт, ярианы 
сэдэвт салбарын холбогдох мэдээлэл, 
саналыг хүргүүлнэ. 
2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
БНХАУ-д хийх ажлын айлчлалыг зохион 
байгуулах, бэлтгэлийг хангана. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазарын  
-2018 оны 1 дүгээр сарын 21-23-ны өдрүүдэд Норвегийн Вант Улсад хийсэн 
айлчлал, 
-2018 оны 1 дүгээр сарын 23-26-ны өдрүүдэд Швейцарь Улсын Давос хотноо 
зохион байгуулагдсан Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалтад оролцох,  
-2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 11-ний өдөр АНУ-ын Нью Йорк хотноо 
хийсэн ажлын айлчлал, 
-2018 оны 4 дүгээр сарын 19-22-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой 
бүс Хонгконгд зохион байгуулагдсан “Invest Mongolia 2018” хөрөнгө оруулагчдын 
чуулга уулзалтад оролцох, 
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3.Канад Улсын Торонто хотноо зохион 
байгуулагддаг Олон Улсын Уул Уурхайн 
Чуулга Уулзалт /PDAC 2018/-д Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн сайд болон яамны 
төлөөлөгчид оролцох бэлтгэл ажлыг 
хангана. 
4.Австрали Улсын Мелбурн хотноо зохион 
байгуулагддаг Олон улсын уул уурхай, 
эрдэс баялгийн чуулга уулзалтад /IMARC-
2018/ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
болон яамны төлөөлөгчид оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана. 
5. БНХАУ-д жил бүр зохион байгуулагддаг 
жил бүр зохион байгуулагддаг “China 
Mining” арга хэмжээнд Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд болон яамны төлөөлөгчид 
оролцох бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Сайд болон яамны бусад удирдлага 
оролцох бэлтгэл ажлыг хангасан байна. 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

-2018 оны 3 дугаар 29-30-ны өдрүүдэд БНКазУ-ын Астана хотноо зохион 
байгуулагдсан Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс хоорондын Худалдаа, 
эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник, соёлын хамтын ажиллагааны Засгийн газар 
хоорондын комиссын 7 дугаар хуралдаанд оролцох, 
-2018 оны 6 дугаар сарын 9-13-ны өдрүүдэд БНЭУ-д албан томилолтоор ажиллах, 
-2018 оны 08 дугаар сарын 15-20 өдрүүдэд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Бугат, Ордос, 
Хөх хот, Баяннуур аймагт ажиллах, 
-2018 оны 9 дүгээр сарын 11-13-ний өдрүүдэд ОХУ-ын Владивосток хотноо зохион 
байгуулагдсан Дорнын эдийн засгийн IV чуулга уулзалтад оролцох, 
-2018 оны 9 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд ОХУ-д хийсэн ажлын айчлал, 
-2018 оны 10 дугаар сарын 09-12-ны өдрүүдэд Канад болон АНУ-д хийсэн ажлын 
айлчлал, 
-2018 оны 11 дүгээр сарын 25-30-ны өдрүүдэд Их Британи, Умард Ирландын 
Нэгдсэн Вант Улсад хийсэн ажлын айлчлал, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн дэд сайд Д.Загджавын 
-2018 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр БНХАУ-ын Бээжин хотноо зохион 
байгуулагдсан Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 
ажиллагааны Монгол-Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XV хуралдаанд 
оролцох, 
-2018 оны 11 дүгээр сарын 13-18-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Наннин хотноо зохион 
байгуулагдсан “Хятад зүүн өмнөд азийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааны форум”-
д оролцох, 
УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Нандинжаргалын  
-2018 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдрүүдэд Ерөнхий сайд 
У.Хүрэлсүхийн БНСУ-д хийсэн албан ёсны айлчлалын бүрэлдэхүүнд орж ажиллах, 
-2018 оны 9 дүгээр сарын 11-17-ны өдрүүдэд Канад Улсын Торонто хотноо 
ажиллах, 
-2018 оны 11 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд ИБУИНВУ-ын Лондон хотноо зохион 
байгуулагдсан “Minex Eurasia 2018” чуулга уулзалт, “Mines and Money London 2018” 
арга хэмжээнд оролцох,  
-2018 оны 11 дүгээр сарын 5-8-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Шанхай хотноо зохион 
байгуулагдсан “Хятадын олон улсын импортын үзэсгэлэн”-д оролцох,  
-2018 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 07-ны өдрүүдэд Канад Улсын Торонто 
хотноо “PDAC-2018” олон улсын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулагчдын 
чуулга уулзалтад оролцох, 
-2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 02-ны Австрали Улсын 
Мельбурн хотноо өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Олон улсын уул уурхай, эрдэс 
баялгийн чуулга уулзалт IMARC-2018”-д оролцох,  
Дээрх айлчлалын хөтөлбөр, уулзалтын ярианы сэдэв бусад шаардлагатай 
мэдээллийг боловсруулж, айлчлалын бэлтгэлийг тухай бүр хангаж, холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан.  
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-БНХАУ-ын Тяньжин хотноо 2018 оны 10 дугаар сарын 18-20-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан “China mining 2018” арга хэмжээнд УУХҮЯ-наас төлөөлөгч 
оролцоогүй. 
-Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын 2018 оны 6 дугаар сарын 9-10-ны 
өдрүүдэд БНХАУ-ын Чиндао хотноо зохион байгуулагдсан Шанхайн хамтын 
ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 
ээлжит хуралдаан, 2018 оны 9 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд ОХУ-ын 
Владивосток хотноо зохион байгуулагдсан Дорнын эдийн засгийн форум, 2018 оны 
9 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Азербайжан Улсад хийсэн 
ажлын айлчлалын үеэр хийх уулзалтын яриа, хэлэлцээний сэдэвт санал 
боловсруулж хүргүүлсэн.  
/Биелсэн 100%/ 

1.4 Салбарын санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, сайдын төсвийн багц төлөвлөх, 
зохицуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулж үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд: 

1.4.1 Салбарын санхүү эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого, боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах зорилтын хүрээнд: 

41 
57-
58 

1.4.1.4. Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн 
биелэлтийг тайлагнана. 
/УИХ-ын 2016 оны 71 дүгээр тогтоол, ЗГ-ын 
2016 оны 208 дугаар тогтоол/ 
1. Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн 
биелэлтийг нэгтгэн гаргаж Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ. 
2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын 
төрийн өмчит компаниуд, төрийн өмчит 
үйлдвэрийн газруудын эдийн засгийн 
үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн биелэлтийн 
мэдээллээр удирдлагыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 2 
Чанар: Үнэн зөв мэдээллээр хангасан 
байна. 
Хугацаа: Хагас, бүтэн жилээр 

-/Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Эдийн 
засгийг сэргээх хөтөлбөр”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 208 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
нарийвчилсан төлөвлөгөө”-ний биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Засгийн Газрын 
Хэрэг Эрхлэх газрын 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” ХЭГ/1711 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж, 
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2017 оны “Хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” 5-
1/6872 тоот албан бичгийн дагуу уг хөтөлбөрт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамнаас хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн биелэлтийг 2017 оны 12 
дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар гарган холбогдох танилцуулгын хамт 
цахимаар болон албан тоотоор Сангийн яаманд хүргүүлж, холбогдох тайлбар, 
тодруулгыг өгсөн. /2018.01.12-ный өдрийн 03/142 тоот албан бичиг/ 
-2018 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын байдлаар хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэн 
гаргаж, Сангийн яаманд хүргүүлэн холбогдох тодруулгын хариуг тухай бүрд нь өгч 
ажилласан. 
-Үндэсний аудитын газарт 3 дугаар улирлын байдлаар хөтөлбөрийн биелэлтийг 
хүргүүлж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан зардлын мэдээллийг гаргаж 
хүргүүлэн холбогдох тайлбарыг өгсөн. 
-Хөтөлбөрийн биелэлтийг 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар газар, хэлтсүүдээс 
авч нэгтгэн боловсруулж байна. 
-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын төрийн өмчит компаниуд, төрийн өмчит 
үйлдвэрийн газруудын эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн биелэлтийн 
мэдээллийг ирүүлэх хуваарь бүхий албан тоотыг харьяа байгууллагуудад 3 удаа 
хүргүүлсэн. Хагас жилийн тайлан гарсны дараа мэдээллүүдийг авч нэгтгэн 
удирдлагыг Төрийн өмчит компаниудын 2017-2018 оны зорилтот түвшин, эдийн 
засгийн үзүүлэлтийн төлөвлөгөө, биелэлтийн мэдээллээр ханган 
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ажилласан./2018.01.03-ны өдрийн 03/17 ба 2018.06.15-ны өдрийн 03/1942 тоот 
албан бичгүүд/ 
-Мөн ҮАГ-ын шалгалтын багт Төрийн өмчит компаниудын 2017-2018 оны зорилтот 
түвшин, эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлтийн мэдээг гарган өгч, тайлбар, 
тодруулгын хариуг тухай бүрд нь өгсөн. 
-Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой 
хуулийн этгээдийн талаар авах арга хэмжээний тухай” 2018 оны 01 дүгээр сарын 
08-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар болон Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт компанийн удирдлага, ажиллагсдын цалин 
хөлс, урамшууллын тогтолцоог компанийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, 
зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт, ашигт ажиллагаа, төрд төлсөн 
ногдол ашигт тулгуурлан тооцох аргачлал гаргаж мөрдүүлэхийг даалгасантай 
холбогдуулан уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын зарим компани, үйлдвэрийн 
газрын цалин хөлс, урамшуулал, тэдгээрийн шийдвэртэй холбоотой мэдээллийг 
хүргүүлсэн./2018.06.20-ны өдрийн 03/1715 тоот албан бичиг/ 
/Биелсэн 100%/ 

1.4.2 Сайдын төсвийн багцыг төлөвлөх, зохицуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилтын хүрээнд: 

43 
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1.4.2.2. Сайд /ТЕЗ/-ын 2018 оны төсвийн 
батлагдсан багцад тусгагдсан санхүүгийн 
нөөцийн санхүүжилтийн хуваарийг 
байгууллага бүрээр, сар, улирлын 
хуваарьтай боловсруулж батлуулах, 2018 
оны батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу 
санхүүжилтийг олгох. 
1. Сайд /ТЕЗ/-ын 2018 оны төсвийн 
батлагдсан багцад тусгагдсан санхүүгийн 
нөөцийн санхүүжилтийн хуваарийн саналыг 
Сангийн яаманд хүргүүлэн Сангийн сайдын 
тушаалаар батлуулна. 
2.2018 оны батлагдсан сар, улирлын 
хуваарийн дагуу төсөл, арга хэмжээг 
санхүүжүүлж, ТЕЗ-ийн төсвийн сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээг Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ. 
3.2018 оны батлагдсан сар улирлын 
хуваарийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэх 
орлогын төлөвлөгөөнд хяналт тавьж, 
төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээллээр 
удирдлагыг хангаж, олон нийтэд ил тод 
мэдээллэнэ. 
4. Ашигт малтмалын гол нэрийн 
бүтээгдэхүүний олборлолт, экспортын биет 

-“Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 
оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн 
тухай хуулийн төслүүд 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Улсын Их Хурлын 
чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлагдсантай холбогдуулан сайд /ТЕЗ/-ын 2018 
оны төсвийн батлагдсан багцад тусгагдсан санхүүгийн нөөцийн санхүүжилтийн 
хуваарийн саналыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
-Төсвийн тухай хуулийн дагуу УУХҮС-ын багцын 2018 оны төсвийн сар, улирлын 
хуваарийг Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Төсвийн 
хуваарь батлах тухай” 388 дугаар тушаалаар батлуулж,  Ашигт малтмал, газрын 
тосны газраас 2018 оны улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын сар, улирлын хуваарь 
болон 2018 оны төсвийн зарлагын хуваарийг хүргүүлж, төсвийн санхүүжилтийг 
батлагдсан сар, улирлын хуваарийн дагуу санхүүжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх 
орлогыг хугацаанд нь төвлөрүүлж, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, нэгдсэн тайланг 
хуульд заасан хугацаанд тайлагнаж ажиллахыг мэдэгдэж, зөвлөмжөөр ханган 
ажиллаа./2018.01.11-ний өдрийн 03/118 тоот албан бичиг/ 
-Батлагдсан хуваарийн дагуу санхүүжилтийг олгоход зөвлөмжөөр ханган ажиллаж, 
6 удаа хуваарьт өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 
-Хөрөнгийн зардлын гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр гарган Шилэн дансанд 
байршуулж, ил тод байдлыг ханган ажилласан. 
-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг СЯ-наас 2018 оны 
13-2/3541 тоот албан бичгээр ирүүлсэн маягтын дагуу гарган хүргүүлж, тайлбар, 
тодруулгыг өгсөн./2018.06.19-ний өдрийн 03/1712 тоот албан бичиг/ 
-2018 оны батлагдсан сар улирлын хуваарийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 
төлөвлөгөөнд хяналт тавьж, төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээллээр удирдлагыг 
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хэмжээ болон татварын орлогын 
мэдээллийг Сангийн яамнаас сар бүр авч 
удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр 
хангана. 
Тоо хэмжээ: 12 
Чанар: Үнэн зөв мэдээллээр хангасан 
байна. 
Хугацаа: сар бүр 

хангаж, мэдээллийг сар болон улирлаар шилэн дансанд байршуулж ил тод 
байдлыг ханган ажилласан.  
-Батлагдсан сар улирлын хуваарийн дагуу АМГТГ-аас төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 
тайлан мэдээг хянаж, 2018 оны 11 сарын байдлаар, өссөн дүнгээр нийт ....   
төгрөгийн  орлогыг төвлөрүүлснийг орлогын төрөл бүрээр  шилэн дансанд 
байршуулсан. 
-Ашигт малтмалын гол нэрийн бүтээгдэхүүний олборлолт, экспортын биет хэмжээ 
болон татварын орлогын мэдээллийг Сангийн яамнаас сар бүр авч, удирдлагыг 
шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллаа. 2018 оны 11 сарын байдлаар Уул 
уурхайн салбараас улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт 851.79 тэрбум төгрөгийн 
татварыг төлсөн. 
/Биелсэн 100%/ 
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1.4.2.3. Сайд /ТЕЗ/-ын төсвийн багцын 
санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд 
нэгтгэн баталгаажуулж дүнг ТЕЗ /сайд/-д 
танилцуулан  хуулийн дагуу холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ. 
1.Сайдын багцын харьяа байгууллага, 
төслүүдийн хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн 
тайланг шалгаж хүлээн авна. 
2. Сайдын багцын харьяа байгууллагуудын 
санхүүгийн тайланг "Plastic" программд 
нэгтгэн Сайдын багцын нэгдсэн санхүүгийн 
тайланг гаргаж, удирдлагад танилцуулан, 
баталгаажуулна. 
3.Сайдын багцын эхний хагас жилийн 
санхүүгийн нэгдсэн тайланг  тайлбар, 
тодруулгын хамт 8 дугаар сарын 15-ны 
дотор Сангийн яам, Үндэсний аудитын 
газарт хүргүүлнэ. 
4.ТЕЗ-ийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, 
санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг дараа оны 4 
дүгээр сарын 05-ны дотор ҮАГ-т, 4 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн дотор Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ. 
5.Сайдын багцын тайланд нэгтгэгддэг 
ТӨҮГ-ын санхүүгийн тайлангийн үндсэн 
үзүүлэлтүүдэд дүн, шинжилгээ хийж, 
удирдлагад танилцуулан тулгамдсан 
асуудлаар холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулна. 

1. Сайдын багцын тайланд нэгтгэгддэг төрийн өмчит компаниуд болон ТӨҮГ-уудын 
2017-2018 оны зорилтот түвшин, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг нэгтгэн 
боловсруулж удирдлагад ажлын шугамаар танилцуулсан. 
-ҮАГ-ын шалгалтын багт дээрх нэгтгэлийг хүргүүлж тайлбар, үндэслэлээр ханган 
ажиллав.  
-Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК-д хийсэн хяналт шалгалтын 
хүрээнд тус компанийн худалдан авах ажиллагаатай танилцаж, холбогдох дүгнэлт, 
саналыг боловсруулан ажлын хэсгийн тайланд тусгуулав. 
2. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан Уул уурхайн 
олборлолт хөтөлбөрийн 2017 онд хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон 
хэмжээний 17 үзүүлэлтийн биелэлтийг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргаж, 
удирдлагад танилцуулан Сангийн яаманд хүргүүлж, нэгдсэн төсвийн тайланд 
тусгуулав./2018.03.01-ний өдрийн 3/584 тоот албан бичиг/ 
- Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан Уул уурхайн 
олборлолт хөтөлбөрийн 2018 онд хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон 
хэмжээний 17 үзүүлэлтийн биелэлтийг 2018 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын байдлаар 
гаргаж, удирдлагад танилцуулан Сангийн яаманд хүргүүлж, Засгийн газрын 
нэгдсэн тайланд тусгуулав. 
-Мөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар гарсан 
зардлын тооцоололтой уясан мэдээллийг ҮАГ-ын шалгалтын багт хүрүүлж, 
тайлбарыг өгч, шаардлагатай тодруулгыг тухай бүрд нь гарган өгч ажиллав.   
3/ Хугацаа болоогүй. 
4/ Баталгаажсан тайланг 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр Үндэсний аудитын 
газарт хүргүүлж, ҮАГ-аар аудит хийлгэн дүгнэлт гаргуулсан. Дүгнэлт гаргасан 
тайланг Засгийн газрын нэгдсэн тайланд нэгтгүүлэхээр 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 
5/ Хугацаа болоогүй. 
6/ Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан Уул уурхайн 
олборлолт хөтөлбөрийн 2018 онд хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон 

40 

 



 53 

6. Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай 
хуулиар батлагдсан Уул уурхайн олборлолт 
хөтөлбөрийн 2018 онд хүрэх үр дүнгийн 
талаарх чанарын болон тоон хэмжээний 
үзүүлэлтийн биелэлтийг АМГТГ-тай 
хамтран Сангийн яаманд тайлагнана. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар:Чанарын болон тоо хэмжээний 
үзүүлэлтийг хангасан байна. 
Хугацаа: Хагас, бүтэн жилээр 

хэмжээний үзүүлэлтийн биелэлтийг 2018 оны хагас жилийн байдлаар гаргуулахаар 
АМГТГ-т зөвлөмжөөр ханган ажилласан. 
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1.4.2.5. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
салбарын 2019-2021 оны төсвийн хүрээний 
мэдэгдлийн төслийг боловсруулах, Сангийн 
яаманд хүргүүлж, Засгийн газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, холбогдох бүх 
тооцоо, үндэслэлийг гаргаж яамны 
удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр 
хангана. 
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт 
хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний үр 
дүн, үр ашгийг тооцож, хөтөлбөрт суурилсан 
төсвийн төлөвлөлтийн аргачлалын дагуу 
Уул уурхайн салбарын  2019-2021 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг  
нэгтгэн боловсруулна. 
2.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын 
2019-2021 оны төсвийн хүрээний 
мэдэгдлийн төслийг Сангийн яаманд 
хүргүүлж Засгийн газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, үүнтэй 
холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Шаардлагатай мэдээ, тооцооллоор 
хангасан байна. 
Хугацаа: 5-6 сард 

1/ Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дүгээр заалтын дагуу санхүү, 
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас дунд хугацааны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг боловсруулж, жил бүрийн 4 дүгээр сарын 
15-ны өдрийн дотор Засгийн газарт хүргүүлдэгтэй холбогдуулан Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн салбараас дунд хугацааны төсвийн орлогын төсөөллийг 
боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг ирүүлэх тухай албан тоотыг АМГТГ-т 
хүргүүлж, зөвлөмжөөр ханган ажиллаа./2018.03.01-ний өдрийн 03/585 тоот албан 
бичиг/ 
-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийг дэмжих, Монгол Улсын 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030,  Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт 
баримтлах бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор урт, дунд хугацаанд төлөвлөж буй томоохон хөрөнгө оруулалт 
шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний санал, мэдээллийг боловсруулан ирүүлэх 
тухай албан тоотыг харьяа байгууллагуудад хүргүүлж, ирсэн саналыг нэгтгэн 
удирдлагад танилцуулж, төсвийн хүрээний мэдэгдлийн саналд тусган Сангийн 
яаманд танилцуулав./2018.03.01-ний өдрийн 03/289 тоот албан бичиг/ 
- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний үр 
дүн, үр ашгийг тооцож, хөтөлбөрт суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн аргачлалын 
дагуу Уул уурхайн салбарын  2019-2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг  
АМГТГ-ын санал, харьяа байгууллагуудад хэрэгжүүлэх төслүүдийн санал, өмнөх 
жилүүдийн гүйцэтгэлд үндэслэн нэгтгэн боловсруулж Сангийн яаманд хүргүүлж, 
холбогдох тайлбараар ханган ажиллав. 
2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцаас 2019 онд нийт 238.7 тэрбум 
төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр тооцон  төлөвлөж  Монгол Улсын нэгдсэн 
төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөлөлд 
тусгуулахаар хүргүүлсэн.  
-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцын  2019 оны төсвийн хүрээний 
мэдэгдэл, төсвийн хязгаарыг нэмэгдүүлэх хүсэлт бүхий саналыг Сангийн яаманд 
хүргүүлэв. Үүнд: 2018-2019 онд уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийг 
дэмжих 1.9 их наяд төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдийг 
эхлүүлэхээр төлөвлөв. Мөн геологи хайгуул судалгааны ажлыг  үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэхэд 2019 онд 23.6 тэрбум төгрөг, 2020 онд 25.2 тэрбум төгрөг, 2021 онд 
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28.8 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр шийдвэрлэх; 2019 оны үйл ажиллагаатай 
холбогдуулан сайдын багцын урсгал зардлыг нэмэгдүүлэх саналыг тус тус 
хүргүүлэн тайлбар, үндэслэлээр ханган ажиллав. 
-Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын  нэгдсэн төсвийн 2019 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, 
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
баримтлан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2019 оны төсвийн хязгаарын 
санал, 2020-2021 оны төсөөллийг боловсруулж хүргүүлэв. Үүнд: 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын  багцын 2019 
оны төсвийн хязгаарын санал, 2020-2021 оны төсвийн төсөөлөл; 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцын 2019 
оны төсвийн хязгаарын санал, 2020-2021 оны төсвийн төсөөлөл байгууллага тус 
бүрээр; 
-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019-2021 
онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт; 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн геологи хайгуул, судалгааны зардлын 2019 оны 
төсвийн хязгаарын санал, 2020-2021 оны төсөөлөл; 
-Ашигт малтмал, газрын тосны газрын улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 2018 
оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэл, 2019-2021 оны төсвийн хязгаарын 
санал/2018.05.31-ний өдрийн 01/1479 тоот албан бичиг/ 
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1.4.2.7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний тендер 
зарлах, дүгнэх, шалгаруулах, гэрээ 
байгуулах хуваарийг боловсруулан 
батлуулж,  худалдан авах үйл ажиллагааг 
зөвлөмжөөр ханган, хуулийн  хугацаанд  
тайлагнана. 
1. 2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдын багцад батлагдсан бараа, ажил 
үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааны 
ерөнхий төлөвлөгөөг Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчаар батлуулна. 
2.Тендерийн үнэлгээний хороодыг 
байгуулах шийдвэрийг гаргуулж, худалдан 
авах ажиллагааг Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн батласан "Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний дагуу 
эхлүүлнэ. 
3.Худалдан авах ажиллагааны явцын 
тайланг улирал бүр Сангийн яаманд 
хүргүүлж, шаардлагатай бусад тохиолдолд 
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах төлөвлөгөөг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 
08-ны өдрийн “Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай” А/231 дугаар 
тушаалаар батлуулж,  2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 03/2643 тоот албан 
бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  
2. Батлагдсан төлөвлөгөөг АМГТГ-т хүргүүлж,   худалдан авах ажиллагааг хуулийн 
дагуу, төлөвлөсөн хугацаанд зохион байгуулах  зөвлөмжөөр ханган ажиллав. 
3. Батлагдсан төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд 
байршуулж, Сангийн яамаар хянуулан батлуулж, олон нийтэд ил тод байдлыг 
хангав. Мөн АМГТГ-ын худалдан авах ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөг 
цахим системд тавиулж, Сангийн яамаар батлуулав. 
4. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 
тендерийн үнэлгээний хороодыг байгуулж, худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулав. 
1/ Нийт 10 тендерийн үнэлгээний хороог байгуулж, тендерийн явцын мэдээг сар 
бүр шилэн дансанд байршуулж, удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллав. 
Үнэлгээний хороодын нарийн бичиг нарын хурлыг  3 удаа зарлан хуралдуулж, 
зөвлөмжөөр хангав. 
 2/ 2018 онд төлөвлөсөн худалдан авах     ажиллагаануудыг амжилттай зохион 
байгуулж, захиалагчид холбогдох зөвлөмжүүдийг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн 
ажиллав.     
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яамны удирдлагуудыг явцын мэдээ, 
мэдээллээр тухай бүр хангана. 
4.Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 
тендерийн мэдээлэл, үр дүнг Засгийн 
газрын худалдан авах ажиллагааны цахим 
системд тухай бүрд нь байршуулж ил, тод 
байдлыг ханган ажиллана. 
5.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяа 
төсөвт бүх байгууллага, 50 буюу түүнээс 
дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн 
өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн 
газруудын тухайн онд зохион байгуулах 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 
нэгтгэж төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.   
6.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяа 
бүх байгууллага, 50 буюу түүнээс дээш 
хувийн төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн этгээдийн худалдан 
авах ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланг 
нэгтгэж хагас, бүтэн жилээр төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хүргүүлнэ. 
7. Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авсан 
чанар, стандартын шаардлага хангасан 
барааны худалдан авалтын тайланг, 
үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 
8. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон 
харьяа байгууллагуудын ажилтнуудыг 
худалдан авах ажиллагааны А3 
сертификатын сургалт болон Засгийн 
газрын худалдан авах ажиллагааны цахим 
системийн сургалтанд хамруулна. 
Тоо хэмжээ:2 
Чанар: Хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: 6.15; 01.15-ны дотор 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны худалдан авах ажиллагааны 
тайланг хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлж, 67.8 оноогоор “сайн” үнэлгээ 
авав. /2018.01.15-ны өдрийн 03/148 тоот албан бичиг/.  
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль/цаашид “хууль” гэх/-ийн 48.6, 49.6 дахь хэсгийн дагуу Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам/цаашид “журам” гэх/-ыг шинэчлэн 
боловсруулж Сангийн сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалаар баталсан.            
Дээрх журмын дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь өөрийн харъяа төсөвт бүх 
байгууллага, 50 буюу түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн өмчит аж 
ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газруудын, төрийн өмчийн хувьцаа эзэмшигчийн 
эрхийг хэрэгжүүлэгч этгээд нь өөрийн харъяаны 50 буюу түүнээс дээш хувийн 
төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд /цаашид “захиалагч” гэх/-ийн тухайн онд 
зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэж харьяа дотоод 
аудитын нэгж (дотоод аудитын нэгжгүй байгууллагын хувьд өөрийн байгууллагын 
дотоод аудитор)-р тус тус хянуулсны үндсэн дээр төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх үүрэг хүлээсний дагуу Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн салбарын төрийн өмчит компаниудын 2018 оны худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг  нэгтгэн Сангийн яаманд хүргүүлсэн. /2018.03.06-ны 
өдрийн 03/617 тоот албан бичиг/ 
2/ Худалдан авах ажиллагаа, тендерийн явцын тайланг сар бүр гаргаж, удирдлагад 
танилцуулж, мэдээллээр хангав. Мөн Шилэн дансанд сар бүр байршуулан ил тод 
байдлыг ханган ажиллав.   
3/ 2018 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын байдлаар Сангийн сайдын баталсан журмын  
дагуу худалдан авах ажиллагааны тайланг нэгтгэж, удирдлагад танилцуулан 
Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
4/ Үндэсний аудитын газарт 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 
түүнд хийсэн нэмэлт өөрчлөлт болон төлөвлөгөөний хэрэгжилт, худалдан авах 
ажиллагааны судалгаа, шууд худалдан авалтын жагсаалт, үнэлгээний хороодын 
баримт материалыг танилцуулж, тайлбар үндэслэлээр ханган ажиллав. 
1/ Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Сангийн яамаар батлуулж, Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны цахим системд  тавьж, ил тод байдлыг ханган 
ажиллав. 
2/ Тендерийн баримт бичиг, тендерийн урилга, тендерийн үнэлгээ, үр дүнг тухай 
бүрд нь цахим системд тавьж, 2018 оны бүх тендерийг 100% цахим тендерээр 
зарлан зохион байгуулж, зөвлөмжөөр ханган ажиллав. 
3/ Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Элдэв-Очир нарын санаачлан боловсруулсан 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж дараах саналыг хүргүүлэв. Үүнд: 
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1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн төслийн дараах заалтуудад дор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах; 
5.1.24 дэх заалтыг “5.1.24.Хамгийн сайн тендер гэж чанар, үнэлгээний 
харьцуулалтаар хамгийн өндөр оноо бүхий захиалагчийн тооцсон төсөвт өртөгт 
багтсан тендерийг” гэж, 
9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсгийн дугаарыг 9.3 гэснийг 9.4 гэж,  
10 дугаар зүйлийн 10.4. дэх хэсгийг “10.4.Засгийн газар дотоодын үйлдвэрлэлээс 
худалдан авах барааны худалдан авалтын хэрэгжилт, үр дүнд үнэлгээ, шинжилгээ 
хийж, шаардлага гарсан тохиолдолд дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах 
барааны жагсаалтад тухай бүр нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулна.” гэж,34 дүгээр 
зүйлийн 34.1.8 дахь хэсэг гэснийг 34.1.9 гэж,  
28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалтыг “28.7.3. Шаардлагад нийцсэн бүх тендерийг 
чанар ба үнэлгээний харьцуулалтаар үнэлж, чанарын өндөр оноотойгоос 
бууруулан эрэмбэлж, хамгийн өндөр оноо бүхий, захиалагчийн тооцсон төсөвт 
өртөгт багтсан тендерийг шалгаруулна.” гэж,  
2.Хуулийн төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэг нь тус хуулийн 9.1, 9.2, 9.3 дахь 
заалтуудтай зөрчилдөж байх тул хасах; 
3.Хуулийн төслийн танилцуулгад хуулийн төслийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд бүрэн 
тусгагдаагүй байх тул танилцуулгыг өөрчлөх; саналыг тус тус 
хүргүүлэв./2018.05.28-ны өдрийн 01/1437 тоот албан бичиг/      
3/ Мөн   Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Босго үнэ батлах тухай” 68 дугаар 
тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж дэмжсэн хариуг удирдлагад танилцуулан 
хүргүүлэв. 
1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяа төсөвт бүх байгууллага, 50 буюу 
түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой 
үйлдвэрийн газруудын тухайн онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг нэгтгэж төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хүргүүлсэн./2018.03.06-ны өдрийн 03/617 тоот албан бичиг/   
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяа бүх байгууллага, 50 буюу түүнээс дээш 
хувийн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 
худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэх талаар харьяа 
байгууллагуудад 3 удаа албан тоотыг хүргүүлж, байгууллагуудаас хагас жилийн 
байдлаар тайланг хүлээн  авч Сангийн яамны Хууль, худалдан авах ажиллагааны 
газарт мэдээллэв. 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан 
барааны жагсаалт”-аас 2015-2017 онд худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүний 
худалдан авалтын мэдээ, тайланг баталгаажуулан Баялаг бүтээгчдийг дэмжих 
холбоонд хүргүүлж мэдээллээр ханган ажиллав. /2018.06.19-ний өдрийн 03/1713 
тоот албан бичиг/  
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-УУХҮ-ийн сайдын багцын 2016-2017 оны дотоод худалдан авалтын тайланг Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлж Засгийн газрын дотоод 
худалдан авалтын нэгдсэн тайланд тусгуулав.  
-Ерөнхий төлөвлөгөөгөөр худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санын 
жагсаалтыг гаргахад зөвлөмжөөр ханган ажилласан. 
Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 
оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн 
газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 337 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангаж, худалдан авах ажиллагааг цахимаар зохион байгуулах, 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр 
цахим системд байршуулж нийтэд мэдээллэж байх зорилгоор Төрийн өмчийн 
бодлого зохицуулалтын газартай хамтран 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим системийн сургалтыг зохион 
байгуулж, УУХҮЯ, АМГТГ болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны харьяа төсөвт 
байгууллага, төрийн өмчит компаниуд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын 
худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, худалдан авах ажиллагаанд 
оролцох эрх бүхий 27 ажилтныг хамруулав. 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон харьяа байгууллагуудын ажилтнуудыг 
худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын сургалтанд хамруулж, яамны 
хэмжээнд 18 хүн, төслийн хэмжээнд 5 хүнийг шинээр А3 сертификаттай болгов. 

2.0 ГЕОЛОГИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, 
БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

2.1. Геологийн салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах бодлогын шинжилгээ хийхгол зорилтын 
хүрээнд: 

50 
87-
88 

2.1.1. Ашигт малтмалын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг боловсруулна. 
/ЗГҮАХ 2.61.1/ 
1. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн 
төслийг боловсруулах, яамдаас санал авах, 
ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
хүргүүлнэ. 
2. Эрдэс баялгийн салбарын хуулиудын 
хийдэл, зөрчил, давхардлыг арилгах 
зорилгоор холбогдох хуулиудад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг 
боловсруулж, холбогдох яамдаас санал авч 
нэгтгэн, ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. 

1.1. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөлд салбарын мэргэжлийн холбоод, аж ахуйн нэгжүүд, судлаачдын 
төлөөллүүдийн дунд 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны хурлын зааланд зохион байгуулж, хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос 
санал авч нэгтгэсэн. 
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, 
үзэл баримтлалыг боловсруулсан. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу ашигт 
малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 
судалгааны тайланг бэлтгэсэн. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох 
асуудлаар тус хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл, холбогдох материалыг 
боловсруулан бэлтгэж, ТЗУГ-ын Хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн. 
1.2. УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очирын санаачлан боловсруулсан Ашигт 
малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлтэй танилцан 
холбогдох саналыг боловсруулан хүргүүлсэн. 

2. Эрдэс баялгийн салбарын хуулиудын хийдэл, зөрчил, давхардлыг арилгах 

зорилгоор холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
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төслүүдийг Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. Дээрх шийдвэрийн дагуу УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. 
Ашигт малтмалын тухай Газрын тосны тухай, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай 
болон бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бэлтгэн 2018 
оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
дэмжүүлж 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсэн.  
Биелэлт-100% 
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2.1.2. Газрын хэвлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулна. 
/ЗГҮАХ 2.61.3/ 
1. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалын 
төслийг боловсруулан, ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуулийн үзэл, баримтлал, төслийг 
боловсруулан ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1. Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах 
ажлын хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/209 дугаар 
тушаалаар байгуулан ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн гишүүдийн 
саналыг хүлээн авч нэгтгэж байна. Хуулийн хэрэгцээ, шаардлагын тандан 
судалгааны ажил хийгдэж байна. 

Эрдэс баялгийн салбарт үйлчилж буй хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай багц хуулийн төслийг батлагдсаны дараа Газрын хэвлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулахаар хойшлуулсан. Хуулийн 
шинэчилсэн найруулга шаардлагатай эсэх талаар тандан судалгааны ажлыг хийж 
байна.  
Биелэлт-50% 

12 
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2.1.3. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон 
газрын ховор элементийн хайгуул 
судалгаа, ашиглалтын эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоно. 
/ЗГҮАХ 2.59.7/ 
1. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын 
чиглэлээр хууль эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох судалгаа хийж, санал 
боловсруулна. 

1.1. Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалын төслийг судлан, холбогдох саналыг боловсруулан 
Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанд, ЗГХЭГ-т 2018 оны 10-р сарын 08-ны 
01/2654 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
1.2.  Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны Олон Улсын конвенц, 
Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлыг менежментийн аюулгүй 
ажиллагааны тухай 1997 оны Олон Улсын нэгдсэн конвенц, Цөмийн материалыг 
биечлэн хамгаалах тухай 1980 оны конвенцын 2005 оны нэмэлт өөрчлөлт болон 
Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протоколд нэгдэн орох 
асуудлаар санал бэлтгэн ЗГХЭГ-т 2018 оны 02-р сарын 22-ны өдрийн 01/503 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 
1.3. Эрдэс баялгийн салбарын хуулийн давхардал хийдлийг арилгах ажлын 
хүрээнд Цөмийн энергийн тухай хуулийн зарим заалтуудад өөрчлөлт оруулах, 
хасах тухай санал боловсруулан БХЗГ-т дотоод бичгээр хүргүүлсэн. 
Биелэлт-100% 

40 

 

 2. “Газрын ховор элемент” хөтөлбөрийн 
төслийг боловсруулж батлуулах 
 Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хөтөлбөрийг боловсруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

2.1 “Газрын ховор элемент” хөтөлбөрийн төслийг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
тухай хуулийн хүрээнд Үндэсний дэд хөтөлбөр болгон төслийг боловсруулж, 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулахаар 2018 оны 12–р сарын 05–ны 
өдрийн 01/3230 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  
2.2 Газрын ховор элементтэй холбогдсон хөтөлбөр боловсруулахад хууль эрх зүйн 
зөвлөгөө өгч ажилласан бөгөөд уг хөтөлбөрийг Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар 
сарыэ 26-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Засгийн газарт хүргүүлээд 
байна. 

28 
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Биелэлт-90% 

53 
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2.1.4. Үндэсний геомэдээллийн санг 
баяжуулах, нэгдсэн загварт оруулах, 
мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны 
журмыг боловсруулах, түгээх үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгоно. 
/ЗГҮАХ 2.60.2, ТЭБСББ-ын 3.2.2.9, 3.2.2.10/ 
1. “Үндэсний геомэдээллийн сан” 
хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах,  
2. Хөтөлбөрийн төсөлд яамдаас санал авах, 
ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
хүргүүлэх 
3. “Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн 
мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны 
журам”-ын төслийг боловсруулах, 
батлуулах, бүртгүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хөтөлбөрийн төслийг ЗГХЭГ-т 
хүргүүлсэн байна 
Хугацаа: Жилдээ 

1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах нийтлэг журмын дагуу “Үндэсний геомэдээллийн сан” хөтөлбөрийн 
төслийг боловсруулсан. Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хөтөлбөрийн төсөлд 
олон нийтээс санал авах хэлэлцүүлгийг 2017 оны 12-р сард, мөн яам, агентлагийн 
цахим хуудсанд байршуулан санал авч ирүүлсэн санал, зөвлөмжийг нэгтгэн 
хөтөлбөрийн төслийг эцэслэн боловсруулсан. 
2.1. “Үндэсний геомэдээллийн сан” хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр тогтоолын төсөл, тэмдэглэл, танилцуулга болон 
холбогдох судалгааны материалыг боловсруулж яамдаас санал авсан. 
2.2. Сангийн яамнаас өгсөн саналд энэхүү хөтөлбөр нь Засгийн газрын 2016 оны 
121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд 
шинээр боловсруулах болон үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 
жагсаалт”-д тусгагдаагүй, Засгийн газрын 2001 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 
183 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол орны геомэдээллийн сан бүрдүүлэх 
хөтөлбөр”-ийн  хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн Засгийн газрын 
хуралдаанд танилцуулан, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсны дараа тус 
хөтөлбөрийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зөвшөөрлийг авах 
шаардлагатай гэж үзсэн. Өгсөн чиглэлийн дагуу Засгийн газрын 2018 оны 12 
дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар уг асуудлыг танилцуулж, хуралдаанаас 
2019 оны I улиралд багтаан “Үндэсний геомэдээллийн сан” хөтөлбөрийг Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсэн.   
3. “Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны 
журам”-ыг боловсруулан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/19 
дүгээр тушаалаар батлуулсан. Захиргааны ерөнхий хуулийн 65 дугаар зүйлд 
заасны дагуу тус журмыг 2018 оны 03/358 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-д хүргүүлж, 
захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3855 дугаарт 
тус бүртгүүлсэн. 
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2.1.5. Олон улсын жишгийн дагуу Үндэсний 
геологийн алба байгуулна.  
/ЗГҮАХ 2.60.1/ 
1. Монгол орны онцлогт тохирсон Үндэсний 
геологийн алба байгуулах төслийг 
боловсруулан яамдаас санал авах, ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх 
Тоо, хэмжээ: Тухай бүр нь 
Чанар: Төслийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Үндэсний геологийн алба байгуулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн  байна. Үүнд: 
1.1. Гадаад орнуудын геологийн албадын бүтэц, үйл ажиллагааны зохион 
байгуулалт, хууль эрх зүйн орчныг судалж харьцуулсан дүгнэлт хийсэн (АНУ–
USGS, БНСУ- KIGAM, Англи-British Geological Survey, Хятад-Chinese Geological 
survey, Норвеги-The Norwegian geological survey (NGU), Финлянд-The Geological 
Survey of Finland (GTK), Канад-The Geological Survey of Canada, ОХУ-VSEGEI, 
Энэтхэг- Geological Survey of India (GSI), Австрали-The Geological Survey of Western 
Australia). 
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1.2. Олон Улсын жишгийн дагуу "Монгол Улсын Үндэсний Геологийн Алба”-ыг 
байгуулах хууль, эрх зүйн үндэслэлийн талаар судалгаа хийж, материалуудыг 
нэгтгэсэн. Судалгааны ажлуудын үр дүнд тулгуурлан албаны бүтэц, схемийг 
боловсруулж, үйл ажиллагааны чиглэл, зохион байгуулалтын талаар дүгнэлт 
гаргаж, танилцуулга бэлтгэсэн. 
1.3. Салбар хоорондын уялдааг хангах зорилгоор БОАЖЯ (2018.04.09-ний 01/2151 
тоот), ЗТХЯ (2018.04.09-ний 02/1547 тоот), БСШУСЯ (2018.04.03-ны 1а/3035 тоот), 
БХБЯ (2014.04.16-ны 01/1346 тоот)-аас албаны үйл ажиллагаа, зохион 
байгуулалтын талаар санал авсан. 
1.4. Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тусгагдсан Үндэсний 
геологийн албаны 2019 оны хөрөнгө оруулалтын зардлын задаргааг гаргаж ТЗУГ-
ын СХ-т хүргүүлсэн. 
1.5. Үндэсний геологийн алба байгуулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр тогтоолын төсөл, танилцуулгыг бэлтгэн яамдаас 2018 оны 9-р 
сарын 12-ны өдрийн 01/2440 тоот албан бичгээр санал авсан. Сангийн яамны 
зүгээс төсөвт хүндрэл учруулахгүй байх хувилбарыг боловсруулах санал өгсний 
дагуу Үндэсний геологийн албыг төсөвт нэмэлт зардал үүсгэхгүйгээр бүтэц, орон 
тоо, бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулах санал бэлтгэн Сангийн яаманд 2018 
оны 12-р сарын 05-ны өдрийн 01/3231 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Биелэлт-70%  

55 
96-
98 

2.1.6. Алт-2 үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
алтны геологийн судалгаа, эрэл үнэлгээ, 
хайгуулын ажлын хэмжээг өсгөн нөөцийн 
тогтвортой нэмэгдүүлнэ.  
/ЗГҮАХ 2.69.3, ҮЧ-ийн 4.2/ 
1. “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд 2018 онд хэрэгжүүлэхээр 
тусгагдсан арга хэмжээг зохион байгуулж, 
удирдлагаар ханган ажиллах 
2. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдээс алтны нөөц бүхий эцсийн үр 
дүнгийн тайланг хүлээн авч, улсын нөөцийн 
бүртгэлд бүртгэх 
3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж 
байгаа алтны хэтийн төлвийн сэдэвчилсэн 
судалгааны ажлын хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Төслийг хэрэгжүүлсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

1.1.  “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ерөнхий сайдын 
2017 оны 17-р захирамжаар хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд удирдан зохион 
байгуулах, уялдуулан зохицуулах, тайлагнах чиг үүрэг бүхий байнгын 
ажиллагаатай орон тооны бус Зөвлөл байгуулсан. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 4 дэд 
салбар зөвлөл байгуулж, холбогдох чиглэлээр хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна. Хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд “Эрдэнийн 
чулуу, үнэт металлын боловсруулалт, түүний эргэлтийн тухай хууль”-ийн төсөл 
дээр ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийн нэгдсэн тайланг гаргаж, 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлтийг хийж 
удирдлагад танилцуулсан. Хөтөлбөрийн 2018 оны хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэж 
байна. 
1.2. Хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд Хөгжлийн банктай 
хамтран ажиллахаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/249 дугаар 
тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд газрын төлөөллийг 
оролцуулан ажиллаж байна. 
2. 2018 онд алтны үндсэн 5 ордын 18,697.90 кг, шороон 42 ордын 4,600.56 кг буюу 
нийт 23,298.46 кг алтны нөөцийг Улсын нөөцийн бүртгэлд бүртгэсэн. 
3.1 Монгол орны төв, зүүн бүсийн алтны нөөцийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ хийх 
геологийн судалгааны ажлын “ТЗМ-Алт-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн 
тодотголыг ЭБМЗ-ийн  салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, тэмдэглэл, 
дүгнэлтийг гаргасан. Төслийн 2018 оны хээрийн судалгааны ажил гүйцэтгэж 
дуусгасан ба хээрийн анхдагч материалыг хүлээн авсан. Төслийн хэрэгжилтийн 
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явцад мэргэжлийн арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж, гүйцэтгэлийн байдалд байнгын 
шуурхай хяналт хийсэн. 
3.2. “Голлох ашигт малтмалын хэтийн төлөвийн судалгаа” төслийн 2018 оны төсөл, 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн  салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
тэмдэглэл, дүгнэлтийг гаргасан. Төслийн 2018 оны хээрийн судалгааны ажил 
гүйцэтгэж дуусгасан ба хээрийн анхдагч материалыг хүлээн авсан. Төслийн 
хэрэгжилтийн явцад мэргэжлийн арга-зүйн зөвлөмжөөр хангаж, гүйцэтгэлийн 
байдалд байнгын шуурхай хяналт хийсэн. 
Энэ төслийн хүрээнд нарийвчилсан эрлийн ажил хийсэн 56 талбайгаас Цалгайтын, 
Бугат уулын, Тааны амны, Өлзийт хошууны, Их буурал уулын, Хар толгойн, Хойд 
бүргэдэйн, Даргиатын зэрэг алт,  Өлзийт овоогийн алт-зэсийн нийт 9 илрэл, эрэл-
шалгалтын талбайг судалгаанд хамруулсан байна. 
Биелэлт-100% 

56 
599-
101 

2.1.7. Уул уурхайн үйлдвэрлэл дэх төрийн 
оролцоог зохистой хэмжээнд байлгаж, 
Кадастрын бүртгэлийн системийг 
боловсронгуй болгож тусгай зөвшөөрөл 
олгох үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгоно. 
/ЗГҮАХ 2.62.1/ 
1. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын 
журмын төслийг боловсруулан батлуулж, 
бүртгүүлнэ. 
2. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох боломжтой талбайн 
солбицлыг ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх 
3. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон 
шалгаруулалтаар олгож уул уурхайн салбар 
дахь хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 
боломжийг бүрдүүлэх 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Салбарын хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ нэмэгдсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын 
журмыг боловсруулан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 2-р сарын 
13-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар батлуулан захиргааны хэм хэмжээний актын 
улсын нэгдсэн бүртгэлд 2018 оны 2-р сарын 21-ний өдрийн 3863 дугаарт 
бүртгүүлсэн. 
2. Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийг өөрчлөн найруулан баталсан. Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Засгийн газрын 2014 
оны 239, 2015 оны 511, 2017 оны 37, 234 дүгээр тогтоолоор батлагдсан сонгон 
шалгаруулалтаар олгох 13.62 сая гектар талбайгаас хуулиар хязгаарласан, 
хориглосон 4.07 сая гектар талбайг хасаж, тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой 8.68 
сая гектар талбайг ялган 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн хуульд 
заасан 45 хоногийн хугацаанд орон нутгаас санал авсны үндсэн дээр Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/1086 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн.  
-Засгийн газрын хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцээд МУ-ын Ерөнхий сайдаас 
БОАЖЯ, ХХААХҮЯ-ны саналуудыг судалж, тусгах чиглэл өгсний дагуу дээрх 2 
яамтай хамтран ажиллаж, нэгдсэн санал бэлтгэсэн. 
-Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох 
талбайн солбицлын тухай нэгдсэн саналыг Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн “Талбайн солбицол тогтоох тухай” 
243 дугаар тогтоолыг гаргасан. Уг тогтоолоор нийт 237,580 солбицол бүхий 
8,489,065.45 гектар талбайг сонгон шалгаруулалтад хамруулахаар тогтоон нийтэд 
зарлахаар шийдвэрлэсэн байна. 
3. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох ажил 2018 оны 8-
р сарын 22-оос эхлэсэн бөгөөд 12-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар 6 багцаар 60-н 
талбайд 511,189.89 га-д хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт  
зарласнаас 3 удаагийн  /СШ-25, СШ-26, СШ-27, СШ-28/ сонгон шалгаруулалтаар 
101,016,61 га бүхий 24-н талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох аж ахуй 
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нэгжийг шалгаруулсан. Үүнээс 12-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар 65,254.08 га 
талбайд 14 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсөвт бодитоор 
8,573,359,815.0 төгрөг төвлөрүүлээд байна.   
Биелэлт-100% 

57 102 

2.1.8. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
бүхий талбайг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн кадастрын нэгж талбарын 
зарчимд шилжүүлэх бодлого баримтлана.  
/ТЭБСББ-ын 3.2.2.11/ 
1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
бүхий талбайг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн кадастрын нэгж талбарын 
зарчимд шилжүүлэх талаар судалгаа хийх, 
санал боловсруулах   
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Судалгаа хийгдэж, санал 
боловсруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн кадастрын нэгж талбарын зарчимд шилжүүлэх асуудлыг нэвтрүүлэх 
боломж, үүсэх хүндрэл, хэрхэн ашиглах талаар судалгаа хийж, дүгнэлт гарсан.  
Нэгж талбарын зарчмыг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэхийг тогтоох 
зорилгоор нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг үргэлжлүүлэн хийж байна. 
/Биелэлт-50%/ 

12 
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2.1.9. Геологийн салбарт мөрддөг дүрэм, 
журам, зааврыг боловсруулна. 
/ТЭБСББ-ын 3.1.9, 3.1.10/ 
1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, 
гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журмын төслийг 
шинэчлэн боловсруулж батлуулах, 
бүртгүүлнэ. 
2. Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл 
ажиллагааны журмын төслийг боловсруулж 
бүртгүүлнэ. 
3. Геологи, уул уурхайн салбарын 
мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх 
олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журмыг 
боловсруулж бүртгүүлнэ. 
4. Ашигт малтмалын төрлөөр хайгуулын 
ажлын заавар, зөвлөмжүүдийн төслийг 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 3 удаа 
Чанар: Заавар, зөвлөмжүүдийг 
боловсруулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

1. “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, 
гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох” журмыг шинэчлэн боловсруулсан. Захиргааны ерөнхий 
хуулийн дагуу геологийн салбарын холбоод, аж ахуйн нэгж, геологичдын дунд 11 
дүгээр сарын 30-ны өдөр олон нийтийн саналыг авахаар хэлэлцүүлэг хийсэн. 
Хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг журмын төсөлд тусган ажиллаж байна. Мөн журмын 
төсөлд санал авахаар 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03/3046, 06/3047, 06/3048 
дугаар албан бичгийг СЯ, АМГТГ, мэргэжлийн холбоодод хүргүүлсэн. Журмын 
төсөлд ирүүлсэн саналыг нэгтгэн төсөлд тусган УУХҮС-ын 12-р сарын 20-ны 
өдрийн А/261 дүгээр тушаалаар батлуулсан.  
2. Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмыг Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/20 дугаар тушаалаар батлуулан Захиргааны хэм 
хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 оны 3856 дугаарт бүртгүүлсэн. 
3. Эрдэс баялгийн салбарт үйлчилж буй хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай багц хуулийн төсөлтэй холбогдуулан журмын төслийг шинэчлэн 
боловсруулах асуудал хүлээгдэж байна.  
4.1 Ашигт малтмалын төрлөөр хайгуулын ажлын аргачилсан зөвлөмж 
боловсруулах ажлын ерөнхий даалгаврыг боловсруулан Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/195 дугаар тушаалаар батлуулсан.  
4.2. Даалгаврын хүрээнд Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөрийн санхүүжилтээр ШУТИС-ийн эрдэмтэдийн баг алтны 
үндсэн, шороон орд, төмөр, хайлуур жонш, газрын тос гэсэн 5 төрлөөр хайгуулын 
ажилд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж боловсруулах асуудлыг шийдвэрлүүлээд 
байна.  
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4.3. Нүүрс болон цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын ажилд хэрэглэх 
аргачилсан зөвлөмжүүдийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, зөвлөмжүүдийг 
холбогдох материалын хамт ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн ХХ-09-01-01, 
ХХ-05-2-02 дугаар зөвлөмж гарсан. 
Биелэлт-100% 
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2.1.10. Геологийн судалгааны ажлын 
стратегийн төлөвлөгөөний төсөөллийг 
боловсруулна. 
/ТЭБСББ-ын 3.2/ 
1. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
хийж гүйцэтгэх геологийн судалгааны 
ажлын төлөвлөгөөний төсөөллийг 
боловсруулах, цаашдын судалгааны чиг, 
хандлагыг тодорхойлох 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

1. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийж гүйцэтгэх 1:50000-ны масштабын 
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын төлөвлөгөөний төсөөллийг 2020 болон 
2025 оны хэмжээнд боловсруулсан. Геологийн судалгааны ажлын цаашдын 
судалгааны чиг, хандлагыг ашигт малтмалын металлогенийн бүс, дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалт хийгдэх газар, түүнд шаардагдах эрдсийн түүхийн эдийн 
судалгаа хийх бүс, хилийн бүс орчмыг тодорхойлж төсөөллийг боловсруулсан. 
Биелэлт-100% 
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2.1.11. ЭБМЗ-ийн хуралдааныг зохион 
байгуулна. 
/ТЭБСББ-ын 3.1/ 
1. ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар улсын төсвийн 
хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологийн 
судалгааны ажил, хувийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэсэн геологи, хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайлан, нөөцийг хэлэлцэн зохих 
шийдвэрийг гаргах 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Тайланг хүлээн авч шийдвэр 
гаргуулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

1.1. 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн 7, Улсын 
геологийн 1:200000-ны масштабын иж бүрдэл зураг зохион 1, сэдэвчилсэн 
судалгааны 2, нийт 10 төслийн тайланг хэлэлцэн дүгнэлт гаргасан.  
1.2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд гүйцэтгэх 22 төслийн төсөл, төсвийн 
тодотголыг 3-р сарын 15, 29, 4-р сарын 12-нд тус тус хэлэлцэн дүгнэлт гаргасан.  
1.3.  Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологи, хайгуулын ажлын үр дүнгийн 65 
/давхардсан тоогоор/ тайланг хэлэлцэж, шаардлага хангасан 47 тайланд  дүгнэлт 
гаргасан.  
1.4. Шинжээч томилуулах хүсэлт гаргасан 28 тайланд 67 мэргэшсэн 
мэргэжилтнүүдийг шинжээчээр томилсон. 
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2.1.13. Талбайг “Улсын нөөц”-д авах тухай 
Засгийн газрын тогтоолын төслийг 
боловсруулан зохих шийдвэр гаргуулна. 
/ТЭБСББ-ын 3.2/ 
1. Геологийн 1:50000-ны масштабын 
зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын талбайг 
“Улсын нөөц”-д авах тухай Засгийн газрын 
тогтоолын төслийг боловсруулах, яамдаас 
санал авч  ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.  

1. Төсвийн хөрөнгөөр 2016-2020 онд гүйцэтгэх 1:50000-ны масштабын геологийн 
зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын талбайг “Улсын нөөц”-д авах тухай Засгийн 
газрын тогтоолын төслийг боловсруулан 12-р сарын 04-ны өдрийн 01/3215 дугаар 
албан бичгээр  яамдаас санал авахаар хүргүүлсэн. Монгол Улсын шадар сайд, 
ХНХЯ, ЭМЯ, ЭХЯ, ЗТХЯ, БСШУСЯ, ХЗДХЯ, БОАЖЯ, ГХЯ-аас ирүүлсэн саналыг 
тогтоолын төсөлд тусган ЗГХЭГ-т хүргүүлэхэд бэлэн болсон. 
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Хугацаа: 2-р улирал 

2.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, бүтэц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтлыг тогтоох, геологийн шинжлэх ухааны 
сэдэвчилсэн судалгаа, зураглал, эрлийн ажлыг гүйцэтгэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 
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2.2.1. Геологийн 1:50000-ны масштабын 
зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын хэмжээг 
нэмэгдүүлж, нутаг дэвсгэрийн 45 хувийг 
хамруулна.  
/ТЭБСББ-ын 3.2.1, ЗГҮАХ-ийн 2.59.1, ҮЧ-
ийн 4.1/ 
1. Шинээр эхлэх 6 төслийн геологийн 
даалгаврыг батлуулах, сонгон 
шалгаруулалтыг зарлах, гүйцэтгэгчтэй 
гэрээ байгуулах болон үргэлжлэн хэрэгжих 
14, үр дүнгийн тайлантай 4, нийт 24 төслийн 
төсөв, төлөвлөгөөг батлуулах, ажлын 
хэмжээ, арга аргачлал, төсөвт тодотгол 
хийх, үр дүнгийн тайланг хүлээн авна. 
Тоо хэмжээ: 24 
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1.1. Шинээр эхлэх Дөч гол, Бүрхтэй уул, Дэвийн хонгор уул, Модот толгой, Асгат 
уул, Түдэвтэй төслүүдийн геологийн даалгаврыг УУХҮ-ийн дэд сайдаар 02-р сарын 
08-ны өдөр батлуулсан. 
1.2. Төслийн гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, шалгарсан 
“Их цог өндөр” ХХК, “Эрээн чулуу” ХХК, “Дипирамид” ХХК, “Жи Си Пи” ХХК, “Гурван-
Үндэс” ХХК, “Алтай нэгдэл” ХК-тай зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 07 дугаар сарын 04, 
09 дүгээр сарын 21, 24-нд тус тус байгуулж хээрийн судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. 
1.3. Төлөвлөгөөт онд үргэлжлэн хэрэгжих 15, үр дүнгийн тайлантай 3, нийт 18 
төслийг нутаг дэвсгэрийн 4%-д хэрэгжүүлэн ажиллахаар төсөв, төлөвлөгөөг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлуулан 
хээрийн судалгааны ажлыг 05 дугаар сараас эхлүүлсэн.  
1.4. Төслүүдийн 2018 оны хээрийн болон суурин боловсруулалтын ажлын хэмжээ, 
арга, аргачлал, төсвийг ЭБМЗ-ийн 3-р сарын 12, 29, 4-р сарын 12-ны өдрийн 
хуралдаануудаар хэлэлцэн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 6-р сарын 21-ний 
өдрийн А/135-А/151, А/155 дугаар тушаалуудаар тус тус батлуулсан.  
1.5. Үр дүнгийн тайлантай 8 төслөөс Бурхант толгой-50, Цогт-50, Дэвсгийн нуруу-
50, Улаан толгой-50, Хулгарын элс-50, Хөхөлзөгийн говь-50 /нийт-6/ төслийн үр 
дүнг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, сайдын А/160 (Хөхөлзөгийн 
говь-50), А/84 (Бударын чулуу-50), А/15 (Шивээт уул-50) дугаар тушаалуудаар 
хүлээн авснаар нутаг дэвсгэрийн 38.7%-ийг хамруулсан.  
Биелэлт 100% 
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2.2.2. Улсын геологийн 1:200000-ны 
масштабын зургийг нэгтгэнэ. 
/ТЭБСББ-ын 3.2.1, ЗГҮАХ-ийн 2.59.2, ҮЧ-
ийн 4.1/ 
1. Төв монгол-VII, Дорнод Монгол- VI, VII 
төслүүдийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-өөр 
хэлэлцүүлэн хүлээн авах, К хавтгайн 
нэгтгэл төслийг хэрэгжүүлэх 
Тоо хэмжээ: 4 удаа 
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 -1.1. Төв монгол-VII төслийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн 3-р сарын 29-ний 
өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн дүгнэлт гаргуулсны үндсэн дээр Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/212 дугаар тушаалаар хүлээн авсан. 
1.2. Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын иж бүрдэл зургийг К хавтгайн 
хэмжээнд нэгтгэх ажлын 2018 оны төсөл, төсвийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлуулж, хээрийн судалгааны ажлыг 
эхлүүлсэн. 
1.3. К хавтгайн нэгтгэлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотголтой танилцаж, 
ЭБМЗ-ийн 3 дугаар сарын 29-ний хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/154 дүгээр тушаалаар 
батлуулсан. Төслийн ажлын хээрийн материалыг 11 дүгээр сард хүлээн авсан. 
Биелэлт 100% 
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2.2.3. Монгол улсын баруун өмнөд хэсгийг 
хамарсан талбайд агаарын геофизикийн 
цогцолбор судалгааны ажлыг хэрэгжүүлнэ. 
/ТЭБСББ-ын 3.2.1, ЗГҮАХ-ийн 2.59.3, ҮЧ-
ийн 4.1/ 

1. Агаарын геофизикийн 1:200000-ны масштабын 5 сувгийн Алтай-1, Алтай-2 
төслийн үр дүнгийн тайланг 4-р сарын 12-ний өдрийн ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар 
хэлэлцэн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/159, А/191 дүгээр 
тушаалаар хүлээн авсан. Үүний үр дүнд 207,094.0 км2 талбайг буюу нутаг 
дэвсгэрийн 13.2%-ийг агаарын геофизикийн судалгаанд нэмж хамруулсан.  
Биелэлт 100% 
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1. Алтай-1, Алтай-2 төслийн үр дүнгийн 
тайланг ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэн хүлээн 
авах 
Тоо хэмжээ: 2 төсөл 
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
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2.2.4. Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт 
хийгдэх газар болон томоохон хот суурин 
газрын геоэкологи болон гидрогеологийн 
сэдэвчилсэн судалгааны ажил хийнэ. 
/ТЭБСББ-ын 3.2.2.4, ЗГҮАХ-ийн 2.59.5, ҮЧ-
ийн 4.1/ 
1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд  геоэкологи болон 
гидрогеологийн сэдэвчилсэн судалгааны 
ажлыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1.1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийх  геоэкологи болон 
гидрогеологийн сэдэвчилсэн судалгааны ажлын 2018 оны төсөл, төсвийг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлуулж, 
хээрийн судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлсэн. 
1.2. Судалгааны ажлын хэмжээ, арга аргачлал, төсвийн тодотголтой танилцаж, 4-
р сарын 12-ны өдрийн ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын 2018 оны  А/156 дугаар тушаалаар батлуулсан. 
1.3. Төслийн 2018 оны хээрийн анхдагч материалыг хүлээн авсан. 
Биелэлт 100% 

40 

 

67 
115-
118 

2.2.5. Эрдэс баялгийн хэтийн төлөв бүхий 
хүдрийн бүс, сав газар, улсын хил орчмын 
нутаг дэвсгэр, дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын төлөвлөлттэй уялдуулан 
сэдэвчилсэн судалгааны төсөл 
хэрэгжүүлнэ. 
/ЗГҮАХ-ийн 2.59.6/ 
1. Монгол орны бүс нутгийн металлогени, 
ашигт малтмалын ордуудын зүй тогтлын 
1:1000000 масштабын зураг зохиох ажлын 
үр дүнгийн тайланг хүлээн авах 
2. Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт 
малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын 
зураг ашиглан нэгдсэн боловсруулалт хийх 
ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн авах 
3. Монгол орны голлох ашигт малтмалын 
судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх 
4. Монгол орны баруун бүсэд цул 
сульфидийн хүдэржилтийн тархалтыг 
1:1000000-ын масштабын хэтийн төлвийн 
зураг зохиох ажлын үр дүнгийн тайланг 
хүлээн авах 

1. Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт малтмалын ордуудын зүй тогтлын 
1:1000000 масштабын зураг зохиох ажлын үр дүнгийн тайлан зохиогдож дууссан. 
Энэхүү тайланд шинжээч томилон дүгнэлтийг гаргуулсан. Тайланг ЭБМЗ-өөр 
хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. 
2.1 Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын 
зураг ашиглан нэгдсэн боловсруулалт хийх ажлын үр дүнгийн тайланг 3-р сарын 
29-ний өдрийн ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцэн дүгнэлт гаргуулж, Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А163 дугаар тушаалаар хүлээн авсан.  
2.2 УУХҮС-ын 2017-2018 оны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын төсвийн 
багцын санхүүжилтээр Сансрын зургийн тайлал хийж томоохон ордуудын жишиг 
загвар зохиох, мэдээллийн сан үүсгэх төслийн үр дүнгийн тайланг 12-р сарын 05-
ны өдрийн ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцэж, геологийн даалгаварт заасан зарим 
асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр буцаасан.  
3.1. Монгол орны голлох ашигт малтмалын судалгааны ажлын 2018 оны төсөл, 
төсвийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 
3.2. Судалгааны ажлын төсөл, төсвийн тодотголтой танилцан 3-р сарын 29-ний 
өдрийн ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцэн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 6-
р сарын 21-ний өдрийн А/153 дугаар тушаалаар батлуулж хээрийн судалгааны 
ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн. Хэтийн төлөв бүхий объектуудад уул-
өрөмдлөгийн ажил хийх талаар зөвлөмж өгч гүйцэтгүүлсэн. 
4. Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг 1:1000000-
ын масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох ажлын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-н 
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Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. Төслийн үр дүнгийн тайлан 
хамгаалахаар ЭБМЗ-д хүргүүлэх хугацааг УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 2018 оны 11-р 
сарын 15-ны өдрийн 03/3045 тоот албан бичгээр сунгаж АМГТГ болон гүйцэтгэгч 
хуулийн этгээдэд хүргүүлсэн. 

68 
119-
120 

2.2.6. Гадаад орнуудтай хамтарсан 
геологийн судалгааны ажлын төслийг 
хэрэгжүүлэх, үр дүнгийн тайлан хүлээн 
авна. 
/ЗГҮАХ 2.61.5/ 
1. Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, 
БНКазУлс-ын хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
“Хойд, төв, зүүн Азийн металлогени болон 
гүний процесс” төслийн ажлын 4-р үе шатны 
ажлыг эхлүүлэх 
2. Засгийн газар хооронд байгуулсан 
хэлэлцээрийн дагуу ОХУ-ын 
Росгеолфондод хадгалагдаж байгаа 1960-
1990 оны хооронд Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт хийсэн 114 геологийн тайланг 
хүлээж авах 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Төслийг хэрэгжүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1.1. Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, БНКазУлс-ын хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
“Хойд, төв, зүүн Азийн металлогени болон гүний процесс” төслийн ажлын 4 дүгээр 
үе шатны ажлын 2018 оны төсөл, төсвийг УУХҮС-ын А/03 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. Хамтарсан судалгааны ажлын геологийн даалгаврыг боловсруулан 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн дэд сайдаар 2 дугаар сарын 08-ны өдөр батлуулсан. 
1.2. Хамтарсан судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж “Геологийн 
судалгааны төв” ТӨҮГ-тай 7 дугаар сарын 04-ны өдөр УУХҮЯ-2018/03 тоот зөвлөх 
үйлчилгээний гэрээг байгуулж ажлыг эхлүүлсэн. 2018 оны хээрийн судалгааны 
анхдагч материалыг 11-р сарын 23-нд хүлээн авсан. 
2.1. ОХУ-ын Росгеолфонд-д хадгалагдаж байгаа Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
1960-1990 оны хооронд хийгдсэн геологи-геофизикийн тайлангуудын хуулбарыг 
Монголын талд шилжүүлэн хүлээлгэн өгөх ажил амжилттай хэрэгжиж, Оросын 
талаас эхний ээлжийн олон нийтэд нээлттэй 70 тайланг цахим хэлбэрээр 3 дугаар 
сарын 21-ний өдөр шилжүүлэн авч 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр Ашигт малтмал, 
газрын тосны газарт хүлээлгэн өгсөн. 
2.2. ОХУ-ын Владивосток хотноо 2018 оны 9 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд  
болсон “Дорнын эдийн засгийн IV форум”-ын үеэр ОХУ-ын Байгалийн нөөц, 
экологийн сайд 114 тайлангаас үлдсэн буюу хязгаарлагдмал хандалттай 44 
тайланг нууцаас гаргасан гэж мэдэгдсэний дагуу 2018 онд багтаан авах болон 
хамтын ажиллагааны тухай саналаа 2018.09.21-ний 01/2499 тоот албан бичгээр 
Оросын талд хүргүүлсэн бөгөөд Оросын талын хариуг хүлээж байна. 
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2.2.7. Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх талаар гадаад орнуудаас 
ирүүлсэн саналыг судалж, харилцан үр 
ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 
/ТЭБСББ-ын 3.2.2.7, ЗГҮАХ 2.61.6/ 
1. Гадаад орнуудын холбогдох 
байгууллагаас ирүүлсэн геологийн салбарт 
хамтран ажиллах саналыг судлан, үр 
ашигттай төсөл, хөтөлбөрийг хамтран 
хэрэгжүүлэх санал боловсруулж 
удирдлагад танилцуулах 
Тоо хэмжээ –Тухай бүр 
Чанар: Саналыг судалж шийдвэрлэсэн 
байна. 
Хугацаа-Жилдээ 

1.1. Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах салбарын саналыг 
боловсруулж, холбогдох газарт хүргүүлсэн. 
1.2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Унгар Улсын төрийн өмчит “Мечекерц 
инвайрметал” ХК-тай 2018 оны 2-р сарын 01-ний өдөр “Монгол Улсын геологийн 
салбарт хамтран ажиллах тухай” харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан 
ба тус санамж бичигт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамыг төлөөлж Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, Унгар улсын төрийн өмчит “Мечекерц инвайрметал” ХК-ийг 
төлөөлөхөөр итгэмжлэгдсэн Унгар улсаас Монгол Улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн 
Эрхт Элчин сайд нар гарын үсэг зурсан. Санамж бичигт “Талууд хамтын 
ажиллагааны санхүүжилтийн хувьд Монгол Улсад олгож болох Унгар Улсын 
хөнгөлөлттэй зээлийг санал болгохыг дэмжиж байна” гэж заасан. Геологийн 
салбарт хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой “Тунамал хурдас дахь шижирмэг ашигт 
малтмалын эрэл, хайгуул” төслийн танилцуулгыг удирдлагуудад танилцуулсан. 
1.3. БНКазУ-ын Элчин сайд К.Кобландинаас ирүүлсэн санамж бичиг байгуулах 
тухай хүсэлтийн дагуу тус улсын “Казаероспез” ТӨҮГ-ын хиймэл дагуул ашиглан 
зайнаас тандан судлах аргын танилцуулга уулзалтад оролцсон. Тус ТӨҮГ-тай 
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Засгийн газрын хэмжээнд санамж бичиг байгуулах нь зохимжгүй гэсэн шийдэлд 
хүрч саналыг буцаасан.  
1.4. Ашигт малтмалын тухайн төрөл тус бүрээр эрэл хайгуулын ажлыг явуулах 
аргачилсан зөвлөмж боловсруулах ажлын хүрээнд Австрали-Монголын эрдэс 
баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн санхүүжилтээр алт, шороон 
орд, төмөр, хайлуур жонш, газрын тос гэсэн 5 төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын 
ажилд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж боловсруулах 200 сая төгрөгийн өртөг бүхий 
ажлыг зохион байгуулан эхлүүлээд байна. Мөн Монгол Улсын олборлох салбарын 
менежментийг бэхжүүлэх Канадын СЕСМИМ төсөлтэй хамтран дахин 1 ашигт 
малтмалын төрлөөр уг ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан.  
Биелэлт 100% 
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2.2.8. Монгол Улсын геологийн тогтоцын 
ялгагдах онцлог байдал, дахин 
давтагдашгүй онцгой тогтоц, давхар 
газүйнтулгуурзүсэлт, 
эрдэсчулуулгийнховоролдвор, 
дээжийгулсынхамгаалалтадавчхадгалахэр
хзүйнорчныгбүрдүүлж, 
үндэснийгеопаркбайгуулна. 
/ТЭБСББ-3.1.6/ 
1. “Монгол орны геологийн сонирхолтой 
тогтоц, тулгуур зүсэлтийн судалгаа, түүний 
хамгаалалт” төслийн жилийн ажилд хяналт 
тавих, хүлээн авах, холбогдох мэдээллээр 
удирдлагыг хангах 
Тоо хэмжээ-1 удаа 
Чанар: Төслийн явцын тайлантай танилцан 
хүлээн авсан байна. 
Хугацаа-Жилдээ 

1. “Монгол орны геологийн сонирхолтой тогтоц, тулгуур зүсэлтийн судалгаа, түүний 
хамгаалалт” төслийн 2017 онд гүйцэтгэсэн ажлын явцын тайланг хүлээн авч 2018 
оны 4-р сарын 27-ны өдрийн шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. Төслийн явцад дүгнэлт өгч, хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулсан. 
Биелэлт-100% 
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2.2.10. Эрдэс баялгийн салбарын үндэсний 
хүний нөөцийг бэлтгэхэд онцгой анхаарч, 
нарийн мэргэжлийн мэргэшсэн инженер, 
техникийн ажилтныг дотоод, гадаадын 
зохих шатны сургуульд бэлтгэж, 
чадавхжуулах 
/ТЭБСББ 3.7.12/ 
1. Салбарын боловсон хүчнийг давтан 
сургах, дадлагажуулах сургалтыг 
мэргэжлийн холбоод, их, дээд сургууль, 
эрдэмтэдтэй хамтран зохион байгуулах 
Тоо хэмжээ - 2 удаа 
Чанар: Сургалт зохион байгуулсан байна. 

1.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэгч нарын дунд 
жил бүрийн сургалтыг зохион байгуулахад МУИС, ШУТИС болон эрдэмтэдтэй 
хамтран ажилласан. Мөн МУИС-ийн Геологи, геофизикийн тэнхимээс 3-р сарын 
30-нд зохион байгуулсан доктор Д.Бат-Эрдэнэ агсны нэрэмжит эрдэм 
шинжилгээний хуралд оролцсон. 
1.2. “Монголын геологи, хайгуул-2018” чуулга уулзалтын үеэр МУИС-ийн ШУС-ийн 
Байгалийн ухааны салбар, Газарзүйн тэнхимийн багш Ч.Болорчулуун, ШУА-ын 
Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн А.Мөнх-Эрдэнэ болон бусад багш 
нар “Зайнаас тандан судлах арга, аргачлалыг геологийн хайгуулд хэрэглэх нь” 
сэдэвт сургалт, Япон Улсын Акита Их сургуулийн багш профессор Антонио 
Аррибас “Алтны эпитермаль орд, түүний төрөл, судалгаа” сэдэвт сургалтыг 
хамтран явуулсан бөгөөд тус сургалтад 80 гаруй геологичдыг хамруулсан. 
Биелэлт 100% 
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Хугацаа-Жилдээ 

3.0. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОДЛОГЫН 
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

3.1. Уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, 
бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 
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3.1.1. Уул уурхайн тухай хуулийн төслийг 
батлагдсан үзэл баримтлалын дагуу 
боловсруулах 
/ЗГҮАТЗУГАТ-2.67/ 
1. Хуулийн төслийг боловсруулж ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа,  
Чанар: ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: 2-р улирал 

Сайдын тушаалаар байгуулагдсан Уул уурхайн тухай хуулийн төсөл боловсруулах 
Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргаар ажилласан. Ажлын хэсгийн хурлыг удаа 
дараа зохион байгуулсан ба Ажлын хэсгийн гишүүдийг дэд ажлын хэсэгт хувиарлан 
мөн ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж ажилласан. Уул уурхайн тухай 
хуулийн төслийн үзэл баримтлалын төслийг шинэчлэн боловсруулсан. Хуулийн 
хэлтсийн дарга Н.Баярчимэг, сайдын зөвлөх М.Дагва нар сайдтай зөвшилцөж 
ярилцсаны дагуу Уул уурхайн тухай хуулийн төслийг боловсруулах шаардлагагүй 
гэж тохиролцож уг хуулийн төсөлд тусгасан асуудлуудыг Газрын хэвлийн тухай 
хууль, Ашигт малтмалын тухай хуульд оруулж шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулахаар болсон. 
/Биелсэн 100%/ 

/-/ 
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3.1.2. Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн 
журмыг олон улсын жишигт нийцүүлэн 
боловсруулж мөрдүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.67.2/ 
(2017-2018) 
1. Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн 
журмыг боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмын төсөл боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: 2-р улиралд 

Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журмын 
төсөл, нөлөөллийн шинжилгээний тайлан боловсруулж, батлуулах чиг үүрэг бүхий 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 04 
дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/88 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсгийн 
хүрээнд журмын төслийг боловсруулж яамны удирдлагуудад танилцуулсан. 
Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журмын 
төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийн хуралдааныг тогтмол зохион байгуулж, уг 
журмын төслийг олон улсын жишигт нийцүүлэн одоогийн мөрдөж байгаа хууль эрх 
зүйн орчны хүрээнд боловсруулж бэлэн болгож УУХҮС, БОАЖС-аар батлуулсан. 
Биелэлт-100% 

40 
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3.1.3. Эрдэс баялгийн салбарын ил тод 
байдлын тухай хуулийн төслийг 
боловсруулна. 
/ЗГҮАХ 2.61.2/ 
1. Уул уурхайн тухай хуулийн төсөлд ил тод 
байдлын талаар бүлэг оруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Төсөл боловсруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн тухай хуулийн төсөлд Ил тод байдлын асуудлаар бүлэг оруулж, 
боловсруулсан. Монголын “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 
(ОҮИТБС)”-ын  Ажлын хэсгийн 48 дугаар хуралдааныг зохион байгуулж, ОҮИТБС-
ын 2017 оны нэгтгэлийн тайлан, Засгийн газрын тогтоолын төслийг хэлэлцүүлсэн. 
Мөн хурлаар Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг 
боловсруулах Ажлын хэсгийг шинээр байгуулах, эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсруулах асуудлыг хэлэлцсэн. 
Биелэлт-90% 

28 
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3.1.4. Уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт 
хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичиг 
боловсруулах 
/ЗГҮАТЗУГАТ-2.65.1/ 
1. Уул уурхайн дэд бүтэц /төмөр зам, авто 
зам, усан хангамж, эрчим хүч/-ийн хөгжлийн 

ТНБД-ийн 2017.10.09-ний өдрийн А/134 дугаар тушаалаар "Уул уурхайн дэд 
бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичиг"-ийн төслийг 
боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд Сангийн яам, 
Эрчим хүчний яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, холбогдох агентлагаас 
төлөөллийг оруулж, шаардлагатай мэдээллийг авч нэгтгэн, уул уурхайн дэд 
бүтцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан салбар хоорондын уялдааг 

40 
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урт хугацааны төлөвлөлтийн баримт 
бичгийн төслийг боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа   
Чанар: Төслийг боловсруулсан байна. 
Хугацаа: 2-р улирал 

хангах чиг үүргийн дагуу Үндэсний хөгжлийн газарт 2018 оны 10 дугаар сарын 10-
ны өдрийн 01/2687 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Биелэлт-100% 
 

78 131 

3.1.5. “Алт олборлож угаах, хүлээлцэх, 
хадгалах, хамгаалах, тээвэрлэх, улсад 
тушаах үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн 
боловсруулж мөрдүүлнэ. 
/ЗГҮАТ-2.69.8/ 
1. “Алт олборлож угаах, хүлээлцэх, 
хадгалах, хамгаалах, тээвэрлэх, улсад 
тушаах үлгэрчилсэн дүрмийг шинэчлэн 
боловсруулахад хамтран ажиллана. 

Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх 
болон худалдахтай холбогдсон журмын төслийг шинэчлэн боловсруулсан. Мөн 
журмын төслийг батлах тухай Сайдын тушаалын төслийг боловсруулж, Хуулийн 
хэлтэст танилцуулсан. Хуулийн хэлтсээс дээрх журмыг батлах эрх зүйн хэм хэмжээ 
олгогдоогүй гэсэн үүднээс Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөлд тус асуудлыг тусган оруулсан.    
Биелэлт-90% 

28 

 

3.2. Ашигт малтмалын ордуудыг олборлох, баяжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг 
хөгжүүлэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

79 132 

3.2.1 “Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн 
боловсруулах/ТЭБСББодлогын 4.2.1/ 
1. “Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Дүрмийн төслийг батлуулсан байна.  
Хугацаа: 3-р улиралд 

Сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалаар “Ил 
уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг 
холбогдох төрийн байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүдийг 
оролцуулан байгуулж,  2 удаа вакумжин ажиллаж, дүрмийн төслийг шинэчлэн 
эцэслэн боловсруулж, нээлттэй санал авахаар яамны цахим хуудсанд 
байршуулсан. 
Биелэлт-90% 

12 
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3.2.2 “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах 
бутлах ба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх 
аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн 
төслийг боловсруулах 
/ТЭБСББодлогын 4.2.1/ 
1. “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах 
бутлах ба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх 
аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн 
төслийг боловсруулж батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Дүрмийн төслийг боловсруулсан 
байна.  
Хугацаа: 3-р улиралд 

Сайдын 2017 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн А/227 дугаар тушаалаар “Ашигт 
малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй 
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулах”  үүрэг бүхий 
Ажлын хэсгийг байгуулан ажилласан. Ажлын хэсгийн хурлыг 4 удаа зохион  
байгуулж, дүрмийн төслийг шинэчлэн боловсруулаад санал авахад бэлэн болоод 
байна. 
Биелэлт-80% 28 

 

81 134 
3.2.3 “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй 
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны А/80 дугаар тушаалаар 
“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”, “Пиротехникийн 
хэрэгслийг импортлох, ашиглах дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах,  “Монгол 

28 
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шинэчлэн боловсруулах 
/ТДБТХЭХТТХуулийн 5.1.2/ 
1. “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй 
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг 
шинэчлэн боловсруулж батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Дүрмийн төслийг батлуулсан байна.  
Хугацаа: 3-р улирал 

Улсын нутагт дэвсгэрт эргэлтийг зөвшөөрөх, олон улсад бүртгэлтэй тэсэрч 
дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл болон тэдгээрийн үндсэн түүхий эдийн 
жагсаалт”-ыг тус тус боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
батлуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд дүрмийг төслийг боловсруулахаар “Эрдэнэт 
үйлдвэр” ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн баазыг түшиглэн вакуум орчинд ажиллан 
дүрмийн төслийг боловсруулсан. 
Хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн хүрээнд 
Хууль зүй, дотоодын хэргийн яаманд Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Ажлын 
хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсгийн хүрээнд уг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна. 
“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн 
боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажилласан. Уг дүрмийн төслийг 
боловсруулах Ажлын хэсгийн ваакумжсан хуралдаанд оролцсон, мөн дүрмийн 
төслийг тэсэлгээний ажил үйлчилгээ эрхлэгч, үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдээр 
хэлэлцүүлэхэд оролцсон. Түүнчлэн хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг дүрмийн төсөлд 
тусгах асуудлаар Ажлын хэсэг ваакум орчинд ажиллах уулзалтад оролцож 
дүрмийн төслийн эцсийн хувилбарыг бэлэн болгож Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон. 
Биелэлт-90% 

3.3. Уул уурхайн салбарын эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, татвар, бүтээгдэхүүний худалдаа, экспортын бодлогын удирдамжаар хангах гол 
зорилтын хүрээнд: 

85 138 

3.3.2. Техник эдийн засгийн үндэслэл нь 
хийгдсэн, хөрөнгө оруулагч нь тодорхой 
болсон бэлэн төслүүдийг бүх талаар 
дэмжиж хэрэгжилтийг эрчимжүүлнэ. /ҮЧ-
5.4/ /ЭЗСХ-1.3.8/ 
1. Засгийн газрын 2016 оны 208 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан  "Эдийн засгийг 
сэргээх хөтөлбөр"-т хамрагдсан уул 
уурхайн төслүүдийн нөхцөл байдалтай 
газар дээр нь танилцах, тулгамдаж буй 
асуудлыг шийдвэрлэж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: тухай бүр,  
Чанар: холбогдох төслүүдийн  нөхцөл 
байдалтай танилцаж, тулгамдаж буй 
асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр санал 
боловсруулж ажилласан байна. 
Хугацаа: жилдээ 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, яамны холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамтаар 
эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрт тусгагдсан 
төслүүдийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэхээр “Шинь Шинь” ХХК-ийн Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт 
орших Улааны холимог металлын далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрт ажиллаж 
тулгамдаж байгаа асуудал, хэрхэн шийдвэрлэх талаар харилцан санал солилцож 
ажилласан. 
Биелэлт-100% 

28 

 

86 139 
3.3.3. Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх /ЗГҮАХ 
2.61.4/ 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл шинэчлэн байгуулагдсанаас хойш нийт 16 
удаагийн салбар хуралдаан, өргөтгөсөн хуралдаан 1 удаа тус тус зохион 
байгуулсан байна. Ашигт малтмалын орд ашиглах, баяжуулах үйлдвэрийн техник-

40 
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1. Бэлэн болсон 20-иос доошгүй уурхай, 
уулын үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах 
Тоо хэмжээ:  тухай бүр 
Чанар:Бэлэн болсон уурхай, уулын 
үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсан байна. 
Хугацаа: жилдээ 

эдийн засгийн үндэслэл хэлэлцэх салбар хуралдаан нийт 9 удаа хуралдаж, 103 
ТЭЗҮ-г хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 
Мөн 2018 оны эхний хагас жилд дараах аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлэхээр бэлэн болсон тухай албан хүсэлтийн дагуу уурхай, 
уулын үйлдвэрүүдтэй газар дээр нь үзэж танилцаж холбогдох дүгнэлт гаргах Улсын 
комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. Үүнд: 

 “АГМ майнинг” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших 
Начингийн сайр, Зостын сайрын алтны шороон ордын уурхай, 

 “Чинхау Мак нарийн сухайт” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын 
нутагт орших Нарийн сухайтын нүүрсний уурхай, 

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших 
Элдэвийн нүүрсний уурхай, 

 “Монголын алт (МАК)” ХХК-ийн Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумдын нутагт 
орших Хөөтийн нүүрсний уурхай,  

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших 
Хөх цавын шохойн чулууны уурхай, 

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын нутагт орших 
Ширээгийн хөндийгийн гөлтгөний уурхай, 

 “Ди Би Эс Ти майнинг групп” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын 
нутагт орших Луус худагын нүүрсний уурхай  

Биелэлт-100% 

87 140 

3.3.4. Ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон 
алтны уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг 
байнгын ашиглалтад оруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх /ЗГҮАТЗУГАТ-2.69.6/ 
/ҮЧ-5.4/ 
/ЭЗСХ-1.3.8/ 
1. Ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон 
алтны уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг 
байнгын ашиглалтад оруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ:  тухай бүр 
Чанар: Алтны уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад оруулсан 
байна. 
Хугацаа: жилдээ 

Аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр бэлэн болсон тухай 
албан хүсэлтийн дагуу уурхай, уулын үйлдвэрүүдтэй газар дээр нь үзэж танилцаж 
холбогдох дүгнэлт гаргах Улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. Үүнд: 

 “АГМ майнинг” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших 
Начингийн сайр, Зостын сайрын алтны шороон ордын уурхай, 

 “Чинхау Мак нарийн сухайт” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын 
нутагт орших Нарийн сухайтын нүүрсний уурхай, 

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших 
Элдэвийн нүүрсний уурхай, 

 “Монголын алт (МАК)” ХХК-ийн Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумдын нутагт 
орших Хөөтийн нүүрсний уурхай,  

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших 
Хөх цавын шохойн чулууны уурхай, 

 “Мак цемент” ХХК-ийн Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын нутагт орших 
Ширээгийн хөндийгийн гөлтгөний уурхай, 

 “Ди Би Эс Ти майнинг групп” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын 
нутагт орших Луус худагын нүүрсний уурхай  

 Завхан аймгийн Ургамал сумын нутагт орших “Порсе майнинг металл” ХХК-ийн 
алтны уурхай 

 Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын нутагт орших Улаан чулууны уурхай 

40 
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 Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын нутагт орших “Хатантүшиг трейд” ХХК-
ийн алтны уурхай, 

 Төв аймгийн Заамар сумын нутаг орших “Их ундарга майнинг” ХХК, “Эм Жи Жи 
И Си” ХХК-ийн алтны уурхай, 

 Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших “Тэргүүн майнинг” ХХК-ийн 
уурхай, 

 “Шарын гол” ХХК-ийн нүүрс болон алтны уурхай 
Биелэлт-100% 

88 141 

3.3.5. Тавантолгойн ордыг иж бүрэн 
ашиглах төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэх 
/ЗГҮАТЗУГАТ-1.24.1/ 
/ҮЧ-4.3/  
/ЭЗСХ-2.2.1.1/ 
1. Тавантолгойн ордыг иж бүрэн ашиглах 
оновчтой хувилбарын талаар санал 
боловсруулж, ЗГ-ын хуралдаанд 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа, 
Чанар: ЗГ-ын хуралдаанд танилцуулсан 
байна. 
Хугацаа: 3-р улиралд 

“Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, дагалдах дэд 
бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх, санхүүжилтийг шийдвэрлэх Улсын Их хурлын 
тогтоолын төслийг боловсруулж, “Тавантолгойн ордын талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” тухай танилцуулга боловсруулж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдын зөвлөлийн 2018 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаан, Засгийн 
газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаан, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар тус тус 
хэлэлцүүлж, Улсын Их хурлын 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдрийн 73 дугаар 
тогтоолоор “Тавантолгойн ордын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
тогтоолыг батлуулсан. 
Уг тогтоолд Таван толгой ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Эрдэнэс 
Тавантолгой” ХК-ийн 30 хүртэлх хувийг гадаад, дотоодын зах зээлд арилжиж 
хөрөнгө босгож, дэд бүтцийн төслүүдийн тодорхой хэсгийг санхүүжүүлэх талаар 
тусгагдсан болно. Биелэлт-100% 

40 

 

89 142 

3.3.6. Оюутолгойн далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг эрчимжүүлэх 
/ЗГҮАТЗУГАТ-1.24.2/ 
/ҮЧ-5.2/ 
1. Оюутолгойн далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтын ажлын явцын тайланг нэгтгэн 
удирдлагад танилцуулж, бодлогын дэмжлэг 
үзүүлнэ.   
Тоо хэмжээ: 1 удаа,  
Чанар: Дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: жилдээ 

Оюу толгойн зэс алтны ордыг ашиглах далд уурхайн бүтээн байгуулалтад 2018 онд 
1,076.3 сая ам.доллар оруулахаар төлөвлөснөөс эхний улирлын байдлаар 477.4 
сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг оруулсан байна.  2018 онд далд уурхайн 
хэвтээ малталтын нэвтрэлтэд 11,159 метр нэвтрэхээр төлөвлөснөөс 5  дугаар 
сарын байдлаар 4,110 метр, мөн конвейрын налуу аманд 4,320 метр нэвтрэлт 
хийхээр төлөвлөснөөс 1,301.4 метр тус тус нэвтэрч, 5 дугаар босоо амны нэвтрэлт 
92.5 метрээр гүнзгийрсэн байна. Далд уурхайн нэвтрэлт бүтээн байгуулалтын ажил 
хийхээс гадна ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр ажиллаж байна. 2018 онд ил 
уурхайгаас 43,328 мян.тн хүдэр олборлохоор төлөвлөснөөс эхний 5  сарын 
байдлаар 16,716 мян.тн хүдэр олборлосон байна. Баяжуулах үйлдвэр 2018 онд 
582.6 мян.тн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэхээр төлөвлөснөөс эхний 5 сарын 
байдлаар 21.9 хувийн дундаж агуулагатай 296.6 мян.тн баяжсал үйлдвэрлэн 303.3 
мян.тн баяжмал экспортлосон байна. Оюутолгой ХХК нь 1 дүгээр улирлын 
байдлаар улсын төсөвт 94,377.5 сая төгрөг, орон нутгийн төсөвт 26,567.2 сая 
төгрөгийн тус тус оруулж орон нутгийн хөгжлийн санд 5 сая ам.доллар 
зарцуулахаас одоогийн байдлаар 2.7 сая ам.долларыг оруулаад байна.                                                                                                                          
Биелэлт-90%    

28 

 

90 143 
3.3.7. Цагаан суварга төслийг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
/ЗГҮАТЗУГАТ-1.24.3/ 

Засгийн газрын 208 дугаар тогтоолоор баталсан “Эдийн засгийн хүндрэлийг даван 
туулах, тогтворжуулах хөтөлбөр”-т Цагаансуварга төслийг ашиглалтад оруулахаар 
тусгасан. Мөн Үндэсний хөгжлийн газраас боловсруулсан “Монгол Улсын 2018-

28 
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/ҮЧ-5.4/ 
1. Цагаан суварга төслийг хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа,  
Чанар: бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: жилдээ 

2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т Цагаан суваргын орд газрыг хамруулж 
холбогдох санхүүжилтийг Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэхээр тусгасан. 
Биелэлт-100% 

91 144 

3.3.8. Уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэлийн 
салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, 
зах зээлийн судалгааг хийнэ. 
1. Судалгааг судалгааны байгууллагуудтай 
хамтран шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: тухай бүр,  
Чанар: Судалгаа үндэслэлтэй хийгдсэн 
байна. 
Хугацаа: 1-р улиралд 

Судалгааг судалгааны байгууллагуудтай хамтран шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
боловсруулна. 
1. Уул уурхай, олборлох салбарын 2018 оны эхний I-XII сарын мэдээллийг 
холбогдох эх сурвалжаас авч дараах мэдээллийг боловсруулсан. Үүнд: Уул 
уурхайн салбараас улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамж болон аж 
үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний нийт үйлдвэрлэл, борлуулалт, үлдэгдэл, гол 
нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлт, экспорт, экспортод 
гаргасан ашигт малтмалын жишиг үнэ, олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг 
боловсруулан яамны удирдлагад тухай бүр танилцуулж ажилласан. 
2. Уул уурхайн бүтээгдэхүүнээс улсын төсөвт оруулсан татвар, хураамжийн 
мэдээллийг Сангийн яамнаас авч мэдээллийг ашигт малтмалаар, татварын 
төрлөөр 2018 оны I-XII сарын байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан 
боловсруулж танилцуулж ажилласан. 
3. Ашигт малтмал, газрын тосны газраас нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг 2018 оны I-XII сарын байдлаар авч 
боловсруулалт удирдлагад танилцуулж ажилласан. 
4. Уул уурхайн салбараас 2010-2018 оны улсын төсөвт оруулсан орлогын 
мэдээллийг боловсруулж удирдлагад танилцуулсан. Уул уурхайн салбараас эдийн 
засагт үзүүлэх хувь хэмжээг тооцсон. 
5. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн 
мэдээлэлд АМНАТ-ийн тооцооллыг боловсруулж удирдлагад танилцуулсан. 
Биелэлт-100% 

40 

 

95 148 

3.3.12. Эрдэс баялгийн салбарын хөгжлийн 
үндэсний хөтөлбөр боловсруулна. 
/ТЭБСББодлогын 1.4/  
/ХБТТХуулийн 10.4/ 
1. Хөтөлбөрийн төслийг хууль болон 
нийтлэг журмын дагуу боловсруулж 
холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Төслийг боловсруулж хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 1-р улиралд 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/09 
тоот тушаалаар байгуулагдсан “Эрдэс баялгийн салбарын хөгжлийн үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийн хурлыг 2 удаа зохион 
байгуулсан. Эрдэс баялгийн салбарын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийн төслийг 
Хууль тогтоомжийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 
дагуу боловсруулсан. Мөн Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А/134 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн хүрээнд “Монгол Улсын олборлох 
салбарын менежментийг бэхжүүлэх /СЕСМИМ/ төсөл”-ийн санхүүжилтээр “Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн нэгдсэн бодлого, стратеги” бодлогын 
баримт бичгийн төслийг боловсруулах Зөвлөхийн багийг сонгон шалгаруулаад 
байна. 
Биелэлт-70% 

12 

 

4.0. ТҮЛШ, ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, 
БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 
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4.1. Түлш, газрын тосны салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах гол 
зорилтын хүрээнд: 

96 
149-
150 

4.1.1. “Газрын тосны салбарт төрөөс 
баримтлах бодлого”-ыг шинэчлэн 
боловсруулна. 
/ ЗГҮАХ 2.63.1/ 
1. Газрын тосны салбарт төрөөс баримтлах 
бодлого”-ыг төслийг Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зөвшөөрлийг 
Сангийн яамнаас авна. 
2. Газрын тосны салбарт төрөөс баримтлах 
бодлого”-ыг төсөлд бүх яамдаас саналыг 
авч, холбогдох саналыг тусган Засгийн 
газарт хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: ЗГ-ын хуралдаанд хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

1. “-“Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого”-ыг 
төслийг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр СЯ-наас зөвшөөрөл авах 
УУХҮСайдын 2018.04.20-ны өдрийн 01/1082 албан тоот бичгээр хүргүүлж, 
2018.04.30-ны өдрийн 5-2/2405 албан тоот бичгээр зөвшөөрлийг авсан.                                     
2. Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд 
бүх яамдаас саналыг авч, нэгтгэн 2018.05.11-ний өдрийн 01/1298 албан тоот 
бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Бодлогын төслийг ЗГ-ын 2018.06.06-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн ЗГ-ын 169 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. 40 

 

97 
151-
152 

4.1.2. “Газрын тосны тухай” хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 
боловсруулна. 
/ЗГҮАХ 2.63.2/ 
1. Газрын тосны тухай хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийг арилгах Ажлын хэсэгт 
ажиллах. мэдээллээр хангаж, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгнө. 
2. Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах саналыг томъёоллыг 
бэлдэж, Ажлын хэсэгт танилцуулах, ЗГ, 
УИХ-аар хэлэлцүүлэхэд бодлогын дэмжлэг 
үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Саналыг тусгаж, Ажлын хэсэгт 
бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байх 
Хугацаа: 4-р улиралд 

1. Газрын тосны тухай хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах Ажлын хэсэгт 
ажиллаж, мэдээллээр ханган, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн 
газрын тосны асуудлаар татварын хөнгөлөлтийн жилийг 5 жилээр нэмэгдүүлэх, 
орон нутагт орох өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор НӨАТ, Гаалийн албан татварын 
тухай хууль, Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг Сангийн 
яаманд 2018.05.14-ний өдрийн 01/1327 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
2. Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг томъёоллыг 
бэлтгэж, Ажлын хэсэгт тухай бүр танилцуулан ЗГ-ын 2018.06.06-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэнтэй холбогдуулан мэдээллээр хангаж ажилласан. 
Хуулийн төслийг 2018.12.04-ний өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. 
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4.1.10. “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” 
хуулийг шинэчлэн найруулна.  
/ЗГҮАХ 2.17.1/ 
1. Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг 
арилгах Ажлын хэсэгт ажиллах. 
мэдээллээр хангаж, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгнө. 

1. Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлын хэсэгт ажиллан хуулийн 
төслийг боловсруулж, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд хамааралтай 
мэдээллээр хангаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар 2018 оны 
04 сард нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл 40 хүн гаруй оролцсон. 
2018.10.24-ний өдрийн ЗГ-ын хуралдаанаар Ашигт малтмалын тухай, Газрын 
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2. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
саналыг томъёоллыг бэлдэж, Ажлын хэсэгт 
танилцуулах, ЗГ, УИХ-аар хэлэлцүүлэхэд 
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Ажлын хэсэгт орж ажилласан байх 
Хугацаа: 3-р улиралд 

тосны тухай, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай болон бусад хуульд нэмэлт 
оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцээд УИХ-д өргөн мэдүүлcэн.  
2. Эрдэс баялгийн салбарт үйлчилж буй хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
багц хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлын хүрээнд “Газрын 
тосны тухай” хууль, “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн төслийг 
боловсруулж, 2018.06.06-ны өдрийн ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
дэмжигдсэн. 

4.2. Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн тогтвортой 
байдлыг хангах бодлогыг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

107 
166-
167 

4.2.1. Газрын тосны салбарын хөрөнгө 
оруулалтын болон эдийн засаг, эрх зүйн 
таатай орчныг бүрдүүлнэ.  
/ЗГҮАХ 2.63.3/ 
1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийг 
шинэчлэх Ажлын хэсгийг шинэчлэн 
байгуулж, хэлэлцээр хийхэд оролцоно. 
2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийг 2015 
оны Засгийн газрын 104-р тогтоолоор 
батлагдсан загварт нийцүүлж, холбогдох 
төрийн байгууллагуудаас саналыг авч 
Засгийн газарт танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/  
Чанар: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
загварт нийцүүлсэн байна.нилцуулсан 
байна. 
 4-р улиралд 

1. БХГ-нүүдийг шинэчлэх ажлын хэсгийг УУХҮСайдын 2018.01.17-ны өдрийн А/12 
дугаар тушаалаар байгуулж, хэлэлцээр хийх хуралдаанд оролцон ажлын хэсгийг 
мэдээллээр хангаж ажилласан. 
2. БХГ-нүүдийг 2015 оны Засгийн газрын 104-р тогтоолоор батлагдсан загварт 
нийцүүлж шинэчлэх ажлын хүрээнд газрын тосны хайгуулын Богд IV, Онги V 
талбайд БХГ байгуулсан “Капкорп Монголиа” ХХК-ийн, газрын тосны хайгуулын 
Матад XX талбайд БХГ байгуулсан “Петро Матад” ХХК-ийн, газрын тосны 
хайгуулын Баянтүмэн XVII талбайд БХГ байгуулсан “Магнай трейд” ХХК-ийн гэрээг 
тус тус шинэчлэн байгуулсан. Түүнчлэн Нялга XVI талбайд 2018.08.27,  Богд IV, 
Онги V талбайд 2018.06.05, Баянтүмэн XVII талбайд 2018.06.08, Матад XХ талбайд 
2018.06.08-нд тус тус гэрээг шинэчлэн байгуулсан  
-БХГ-ний хэрэгжилтийн талаар ЗГ-ын 2018.05.02-ны өдрийн болон 2018.10.03-ны 
өдрийн хуралдаанд тус тус танилцуулсан 
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4.2.2. Газрын тосны ордын ашиглалтыг 
эрчимжүүлж, олборлолтыг урт хугацаанд 
тогтвортой хадгалж, боломжит хэмжээгээр 
нэмэгдүүлнэ. 
/ЗГҮАХ 2.63.4/ 
1. Газрын тосны ашиглалтын үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд 
бодлогын дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж 
ажиллана. 
2. Газрын тосны ашиглалтын үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд 
Үндэсний Аудитын газар болон МХЕГ-аас 
хийсэн шалгалтын дагуу өгсөн үүрэг 
даалгаварын биелэлтэд хяналт тавьж 
ажиллана. 

1. Зүүн бүсийн уул уурхай, газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай эрчим хүчийг дотоод, гадаад эх үүсвэрээс хангах, нөөц эх үүсвэр 
бий болгох боломжийг судалж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг УУХҮСайд, 
ЭХСайдын 2018.03.12-ны өдрийн А/58/36 дугаар хамтарсан тушаалаар 
байгуулсан. Ажлын хэсгийн анхны хурлыг 2018.03.23-ны өдөр зохион байгуулж, 
төлөвлөгөө гаргасны дагуу ажлын хэсгийн гишүүд Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад 
байрлах “Шинь Шинь” ХХК, Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК, 
“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК, “Цайрт минерал” ХХК болон “Эм эл цахиурт овоо” 
ХХК-иудад 2018.04.02-ноос 08-ны өдрүүдэд ажиллаж, дүгнэлтийг ажлын хэсгийн 
2018.05.28-ны өдрийн хуралд танилцуулан хэлэлцүүлсэн. Үүний дагуу БНХАУ-аас 
Тамсаг XXI талбай хүртэл 18 км цахилгаан дамжуулах шугам татах нь зүйтэй гэсэн 
дүгнэлт гаргасан. Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг УУХҮЯ-ны Удирдлагын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018.10.18-ны өдөр 7 дугаар тэмдэглэлийг 
гаргуулсан. 
2. Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-үүдэд ҮАГ болон 
МХЕГ-аас хийсэн шалгалтын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт 

40 

 



 76 

3. БХГ-ний дагуу төлөх төлбөр, 
урамшуулалын дутуу төлөлт болон 
төлөөгүй төлбөрийг барагдуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/  
Чанар: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
загварт нийцүүлсэн байна.нилцуулсан 
байна. 
 4-р улиралд 

тавьж ажиллаж байна. Мөн УУХҮСайдын Дорнод аймагт ажиллахтай холбогдуулан  
2018.05.02-ноос 07-ны өдрүүдэд Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд томилолтоор 
ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. “Доншен газрын 
тос Монгол” ХХК-ийн 2014 оны өртөг нөхөх зардалд аудит хийх ҮАГ-аас зохион 
байгуулж буй ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ТБГ-аас төлөөлөл оролцуулан 
ажиллуулж байна. 
3. “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК, “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ийн Тосон-
Уул XIX, Тамсаг XXI, БХГ -97 талбайд байгуулсан БХГ-ний дагуу тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр, сургалтын урамшуулал, төлөөлөгчийг дэмжих үйл 
ажиллагаанд зориулж 2018 онд Тосон-Уул XIX талбайд 32500 ам.доллар, Тамсаг 
XXI талбайд 10460 ам.доллар, Доншен газрын тос Монгол ХХК-11975 ам.доллар 
тус тус төлж барагдуулсан. 
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4.2.3. Газрын тосны ордын дэд бүтэц, 
бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын 
ажлыг эрчимжүүлнэ. 
 /ЗГҮАХ 2.63.5/ 
1. Тосон-Уул XIX талбайгаас Баянхошуу 
чиглэлийн  хатуу хучилттай 210 км замын 3-
р хэсгийн барилгын ажлын явцыг 
эрчимжүүлэхэд хяналт тавьж, дэмжлэг 
үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Зохих дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

Тосон-Уул XIX талбайгаас Баянхошууны хилийн боомт хүртэлх 210.7 км хатуу 
хучилттай авто замын 1,2 болон 4 дүгээр хэсгүүд ашиглалтад орсон. Үлдсэн 3 
дугаар хэсгийн нийт урт 52.6 км бөгөөд тус хэсгийн авто замын барилгын ажлын 
гүйцэтгэгчээр “Арж капитал” ХХК ажилласан. Авто замын барилгын ажил 
2018.04.20-ны өдрөөс эхэлж, 2018.11 дүгээр сард 52.6 км авто замын асфальт 
бетонон хучилтын ажил дууссан. ЗТХЯ-ны ТНБД-ын 2018.11.13-ны өдрийн 375 
дугаар тушаалаар тус авто замыг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсэг 
байгуулагдан 2018.11.22-ноос 23-ны өдрүүдэд ажиллаж, авто замыг ашиглалтад 
хүлээн авсан. 
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4.2.4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн 
хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд 
өртсөн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх хууль, журмыг чанд мөрдүүлж, ил 
тод хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ. 
/ЗГҮАХ 2.63.6/ 
1. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл 
ажиллагааны үеийн байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх тухай хууль 
журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, 
заавар, зөвлөгөө өгч, хэрэгжилтийг 
хангуулна. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх хууль, журамд нийцсэн байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

БХГ-т талбайн хайгуул, ашиглалтын ажлын жилийн төлөвлөгөө, байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын төлөвлөгөө, төсвийг тогтмол суулган батлуулж 
байгаа бөгөөд гэрээлэгчид байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль, 
журмын дагуу байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх менежментийн 
төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн тайланг БОАЖЯ-нд заасан хугацаанд тогтмол хүргүүлэн 
дүгнэлт гаргуулан ажиллаж байна.  
-“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл 
ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлын үр дүнг хүлээн авах” 
журмын хэрэгжилтийг хангуулан, холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт 
тавьж ажиллах тухай УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 2018.03.12-ны 03/655 албан тоот бичгийг 
АМГТГ-т хүргүүлсэн. 
-Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхай, газрын тосны үйл ажиллагаа эрхэлж 
буй аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, химийн хортой 
болон аюултай бодисыг ашиглах үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө болон дүгнэлт өгөх, 
шаардлагатай арга хэмжээ авах, санал боловсруулах үүрэг бүхий БОЯЖСайд 
Н.Цэрэнбатын ахалсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 2018.10.28-наас 11.02-ны 
өдрүүдэд ажилласан. Ажлын хэсэг Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумын нутагт 
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орших “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК-ийн Газрын тосны XIX, XXI талбайн үйл 
ажиллагаа, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлттэй холбоотой хууль, 
журмын хэрэгжилт, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлттэй газар 
дээр танилцан, дээрх компаниудын удирдлага, төлөөлөлтэй уулзалт хийж, 
холбогдох асуудлуудаар санал солилцон, заавар зөвлөгөө, үүрэг чиглэл өгч, зарим 
тулгамдсан асуудлуудыг газар дээр шийдвэрлэж ажилласан.   
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4.2.5. Газрын тосны борлуулалттай 
холбогдсон гэрээ, хэлцлүүдийг хийж, үнэ 
болон худалдааны таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 
/ ЗГҮАХ 2.63.7/ 
1. Газрын тосны борлуулалттай холбогдсон 
гэрээ, хэлцэл хийхэд оролцоно. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Газрын тосны борлуулалттай 
холбогдсон гэрээ, хэлцлүүд хийгдсэн байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

2018 онд түүхий тос борлуулах гэрээ хэлэлцээрүүд хийгдээгүй ба борлуулах тосны 
үнийг тооцоолох аргачлал, хэмжих арга, хэмжилтийн цэг нь өөрчлөгдөөгүйтэй 
холбоотойгоор “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн 2016 онд байгуулсан гэрээ, 
“Доншен Газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн 2017 онд байгуулсан гэрээ сунгагдсан.  
-Газрын тосны хайгуулын Галба-XI талбайд БХГ байгуулсан “Зон Хэн Юу Тиан” 
ХХК-ийн туршилтын журмаар олборлосон 500 тн газрын тосыг БНХАУ-ын Шандунь 
мужийн “Чин Юань групп” компанид худалдах гэрээний хэлэлцээрийг 2018.05.29-
нөөс 06.03-ны хооронд БНХАУ-ын Шандунь мужийн Зибо хотод хийж, түүхий тосыг 
туршилтын журмаар худалдаалахаар болсон. 
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4.2.6. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу 
явагдаж буй газрын тосны хайгуулын ажлыг 
эрчимжүүлж, шинээр газрын тосны орд 
илрүүлнэ.  
/ЗГҮАХ 2.63.8/ 
1. 2014 оноос өмнө байгуулагдсан БХГ-г 
шинэчлэх ажлын хүрээнд хайгуулын ажлын 
хэмжээг шинээр тохиролцож хайгуулын 
ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч 
ажиллана. 
2. Шинээр газрын тосны орд илрүүлэх арга 
хэмжээний талаар газрын тосны илрэл 
бүхий хайгуулын талбайд хайгуул, туршилт, 
судалгааны ажлыг эрчимжүүлэхэд 
гэрээлэгчдэд бодлогын дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1. 2014 оноос өмнө байгуулагдсан БХГ-г шинэчлэх ажлын хүрээнд хайгуулын 
ажлын хэмжээг шинээр тохиролцож, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ 
авч ажиллах хүрээнд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлж буй бүх 
ААН-үүдийн БХГ-ний хэрэгжилтийн талаар ЗГ-ын 2018.05.02-ны өдрийн 
хуралдаанд танилцуулан холбогдох тэмдэглэлийг гаргуулсан. 
-Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлж буй бүх компаниудын БХГ-ний 
хэрэгжилтийн талаар ЗГ-ын 2018.10.03-ны өдрийн хуралдаанаар дахин 
танилцуулан холбогдох 41 дүгээр тэмдэглэлийг гаргуулсан. 
-Газрын тосны хайгуулын Баянтүмэн XVII талбайд БХГ байгуулсан “Магнай трейд” 
ХХК-ийн хайгуулын өрөмдлөгийн үйл ажиллагааг орон нутгаас зогсоосонтой 
холбоотой асуудлаар 2018.10.26-наас 28-ны хооронд Дорнод аймагт томилолтоор 
ажиллан, аймаг, орон нутгийн удирдлагуудтай уулзалт хийж, холбогдох мэдээлэл 
танилцуулгыг хийсэн. Уулзалт, хэлэлцээрүүдийн үр дүнд тухайн асуудлыг Дорнод 
аймгийн Чойбалсан сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018.11.09-ний өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцэж, шийдвэрлэхээр тохиролцсон. Сумын ИТХ-ын ээлжит 7 
дугаар хуралдаанаар “Магнай трейд” ХХК-д кемп байрлах түр зөвшөөрөл, ус болон 
хог хаягдлын гэрээ байгуулахгүй байхыг үүрэг болгосон тогтоол гаргаж, тус 
компанид газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох 
боломжгүй талаар Дорнод аймгийн Засаг даргын 2018.11.19-ний өдрийн 1/349 
албан тоот бичгээр ирүүлсэн болно. 
2. Газрын тосны хайгуулын Галба-XI талбайд БХГ байгуулсан “Зон Хэн Юу Тиан” 
ХХК-ийн туршилтын журмаар олборлосон 500 тн газрын тосыг БНХАУ-ын Шандунь 
мужийн “Чин Юань групп” компанид худалдах гэрээний хэлэлцээрийг 2018.05.29-
нөөс 06.03-ны хооронд БНХАУ-ын Шандунь мужийн Зибо хотод хийж, түүхий тосыг 
туршилтын журмаар худалдаалах болсон бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 
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Тус талбайд  газрын тосны нөөц тооцоолох боломж бүрдсэн бөгөөд “Зон Хэн Юу 
Тиан” ХХК-д дээрх уулзалтын үеэр БХГ-г шинэчлэх, нөөцийн үнэлгээг хийж, ЭБМЗ-
өөр хэлэлцүүлэн батлуулах талаар болон үлдэж буй хайгуулын хугацаанд туршилт 
судалгааны ажлыг эрчимжүүлэн ажиллах талаар бодлогын удирдамжаар хангаж 
ажилласан. 
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4.2.7. Газрын тос болон уламжлалт бус 
газрын тосны хуримтлал байж болох газарт 
эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлнэ.  
/ЗГҮАХ 2.63.9/ 
1. Газрын тос болон уламжлалт бус газрын 
тосны хуримтлал байж болох газарт эрэл, 
хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэхэд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлэх шинээр эрлийн гэрээ 
байгуулах болон хэрэгжиж буй эрлийн 
гэрээний хэрэгжилтэд холбогдох 
байгууллагуудтай хамтарч хяналт тавьж 
ажиллана. 
2. Газрын тосны хайгуулын үйл 
ажиллагаатай холбоотойгоор Үндэсний 
Аудитын газар болон МХЕГ-аас хийсэн 
шалгалтын дагуу өгсөн үүрэг даалгаварын 
биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана. 
3. Хайгуулын шатанд дахь БХГ-ний дагуу 
төлөх төлбөр, урамшуулалын дутуу төлөлт 
болон төлөөгүй төлбөрийг барагдуулах 
ажлыг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ:  
Чанар: Төлбөрийг барагдуулсан байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

1. “Жи Өү Эйч” ХХК нь Газрын тосны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дагуу 
2016.01.15-нд Номгон-IX газрын тосны хайгуулын талбайд нүүрсний давхаргын 
метан хийн эрлийн ажил хийж гүйцэтгэх гэрээг хуучин нэрээр ГТГ-тай байгуулсан. 
Эрлийн ажлын хүрээнд өмнөх хайгуул судалгааны материалыг нэгтгэх, тойм 
нөөцийн үнэлгээ, хайгуулын ажлын хөтөлбөр боловсруулах ажлуудыг гүйцэтгэж, 
Газрын тосны тухай хуулийн 17.1-р заалтын дагуу 2016.07.21-ний өдөр дүгнэлт 
гаргуулсан байна. Газрын тосны тухай хуулийн 17.2-р заалтын дагуу “Номгон-IX” 
талбайд байгуулах НДМ хийн 17.4-р заалтын дагуу АМГТГ-тай БХГ-ний 
хэлэлцээрийг хийж гүйцэтгэн 2017.05.03-ны өдөр хэлэлцэн тохирсон БХГ-ний 
төслийг УУХҮЯ-нд ирүүлсэн. Гэрээний төсөлд 2017 оны 8 дугаар сар, 2018 оны 2 
дугаар сард яамдуудаас санал авч нэгтгэн ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.  
-“Говийн гарц” ХХК хуучин нэрээр ГТГ-тай 2014 онд эрлийн гэрээ байгуулж, эрлийн 
ажлын тайлангаа 2017 оны 2 сард АМГТГ-т хүлээлгэн өгсөн бөгөөд 2017.11.01-ний 
өдөр АМГТГ-ын “Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, 
ашиглалтын техникийн зөвлөл”-өөр уг тайланг хэлэлцэн хүлээн авсан. “Говийн 
гарц” ХХК нь газрын тосны тухай хуулийн дагуу эрлийн гэрээний хүрээнд хийгдсэн 
ажлын үр дүнд газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулахаар БХГ байгуулах 
хүсэлтээ 2018.01.03-ны өдөр АМГТГ-т ирүүлсэн. Уг төслийг судлан үзээд яамдаас 
санал авч нэгтгэж байна.  
2. -Нийцлийн аудитын тайлангийн дүгнэлт, зөвлөмжид дурдсан дараах асуудлаар 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авч  ажиллах, Газрын тосны 
бүртгэл, тооцооны журмыг яаралтай боловсруулан мөрдөж ажиллах талаарх 
дараах чиглэлийг АМГТГ-т өгсөн. Үүнд:   
-Газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль тогтоомж, БХГ-ээр хүлээсэн 
үүргээ биелүүлээгүй, хөтөлбөр, төсөв батлуулдаггүй, батлагдсан төсөвт ажлаа 
явуулахгүй байгаа гэрээлэгч нарын БХГ-г цуцлах холбогдох байгууллагын 
дүгнэлтийг авч, санал боловсруулан ирүүлэх; 
-Газрын тосны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3-т  заасны дагуу хайгуул, 
ашиглалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө, төсвийг батлах, түүний зардлын болон 
ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, газрын тосны асуудал хариуцсан 
нэгжийг батлагдсан орон тооны хязгаарт багтаан бүтцийн өөрчлөлт хийх; 
-Газрын тосны бүртгэл, тооцооны журмын төслийг хэлэлцүүлэх үед гаргасан 
саналыг төсөлд тусган яаралтай ирүүлэх талаар тус тус чиглэл өгсөн. 
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4.2.8. Хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлээр 
газрын тосны олборлолтоос гарч байгаа 
газрын тосны ууссан хийг ашиглах 
чиглэлээр судалгаа хийнэ.  

- “Дашваанжил” ХХК-иас тавьсан хүсэлтийн дагуу 2018 оны 2 дугаар сард тус 
компанийн төлөөлөлтэй уулзалт хийж, Тосон-Уулын ордоос олборлож буй 
шингэнээс ялган авч буй ууссан хийг Япон улсад шинжлүүлэх талаар хэлэлцэн 
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/ЗГҮАХ 2.63.10/ 
1. Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд 
газрын тосны олборлолтоос гарч байгаа 
газрын тосны ууссан хийг ашиглах 
чиглэлээр судалгаа хийхэд гэрээлэгч, 
бусад төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, 
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Судалгаа нь хууль, журманд нийцсэн 
байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

шаардлагатай мэдээ, материалыг нэгтгэн хүргүүлсэн ба олборлолтын талбай 
дээрээс ууссан хийн дээж авах ажлыг зохион байгуулсан. 
-БХГ-т Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн газрын тосны орд газраас олборлосон 
шингэнээс ялган авсан ууссан хийн хэмжээ, зарцуулалт дараах байдалтай байна. 
Үүнд:  
-БХГ-т Тосон-Уул XIX талбайгаас нийт 10,666,957 м3 хийг ялгасанаас, 6,432,365 м3 
хийг халаах зууханд, 508,428м3 хийг цахилгаан генераторт тус тус ашиглаж, 
илүүдэл буюу 3,726,164 м3 хийг бамбардсан байна. Та-1 олборлолтын нэгдсэн 
байгууламжийн өдөр тутмын мэдээнээс харахад хүйтний улиралд хоногт дунджаар 
1800м3, дулааны улиралд 1100м3 хийг цахилгаан генераторт ашигласан. 
-БХГ-т Тамсаг XXI талбайгаас нийт 8,417,740 м3 хийг ялгасанаас, 6,633,832 м3 хийг 
халаах зууханд, 603,523м3 хийг цахилгаан генераторт тус тус ашиглаж, илүүдэл 
буюу 1,180,385 м3 хийг бамбардсан. Та-2 олборлолтын нэгдсэн байгууламжийн 
өдөр тутмын мэдээнээс үзэхэд хүйтний улиралд хоногт дунджаар 2500м3, дулааны 
улиралд хоногт дунджаар 1450м3 хийг цахилгаан генераторт ашигласан байна. 
-Тосон-Уул XIX талбайн хувьд 500кВт-ын 2 хийн генератортой бөгөөд үүний нэгийг 
тогтмол ажиллуулдаг, Тамсаг XXI талбайн хувьд 600 кВт-ын 4 хийн генератортой 
бөгөөд үүнээс 1-ээс 2-ыг тогтмол ажиллуулдаг байна. Хийн генераторын хүчин 
чадал болон тоо хэмжээг нэмэгдүүлснээр үйлдвэрлэх эрчим хүчний хэмжээг 
нэмэгдүүлэх бөгөөд шатааж буй (бамбардаж буй) хийг бүрэн ашигласан 
тохиолдолд 1.5-3 МВт орчим эрчим хүчийг гарган авах боломжтой гэж үзэж Тосон-
Уул XIX талбайд шинээр 2 хийн үүсгүүр тавих асуудлыг тавьж, санал дүгнэлт 
гарган, ажлын төлөвлөгөө, төсөвт тусган ашиглалтанд оруулах талаар арга хэмжээ 
авч ажилласан. Одоогоор шинэ 2 хийн үүсгүүр нь тогтмол ажиллаж байна. Өвлийн 
улиралд хийн зарим хэсгийг нэгдсэн байгууламжийн халаалтад ашиглаж байна. 
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4.2.9. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын 
үйл ажиллагаа явуулж буй талбайд ой 
хээрийн түймэр гарах, тархахаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор зурвас бүсийг 
байгуулна.  
/ЗГҮАХ 2.63.11/ 
1. Гэрээлэгч, аймаг, сумын Засаг даргын 
тамгын газартай хамтран талбайд ой 
хээрийн түймэр гарах, тархахаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор зурвас бүсийг 
байгуулах ажилд хяналт тавих, бодлогын 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Аюулгүй ажиллагааг хангасан зурвас 
бүсийг байгуулсан байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

Хаврын хуурайшилтын үе эхэлсэнтэй холбогдуулан галын аюулаас хамгаалах 
зурвас бүс байгуулах шаардлагыг гэрээлэгчид тавьж, Тамсаг XXI талбайн галын 
аюулгүйн зурвасыг үйлдвэрлэлийн бааз болон нэгдсэн байгууламжийг, мөн 
цооногуудыг тойруулан галын аюулгүйн бүс, Тосон-Уул XIX талбайн 
үйлдвэрлэлийн бааз, нэгдсэн байгууламж, цооногуудаас 20-50 метр зайтай, 5-8 
метр өргөн, 3-5 метр гүнтэй галын аюулгүйн зурвасыг татаж дуусгасан. 
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4.2.10. Алслагдсан бүс нутгийн шатахууны 
үнийг төвийн бүстэй ойролцоо түвшинд 
барих бодлогыг баримтлана. 
/ЗГҮАХ 2.17.3/ 
1. Алслагдсан бүс нутгийн шатахууны үнийг 
төвийн бүстэй ойролцоо түвшинд барих 
бодлогын арга хэмжээг тухай бүр авч 
хэрэгжүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Бодлогын арга хэмжээ авсан байна 
Хугацаа: тухай бүр 

2018.02.23-ны өдрийн ЗГ-ын хуралдааны 59 дүгээр тогтоолоор “Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний хангамж, үнийг тогтворжуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт 
тавих үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтарсан Зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн”-ийг шинэчлэн батлуулж, зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 2018 оны 1, 
6, 10 дугаар сард 3 удаа зохион байгуулж, шатахууны үнийн асуудлыг хэлэлцсэн.                                                                                           
–ЗГ-ын 2018.01.24-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолоор А-80 болон Аи-92 маркийн 
автобензиний онцгой албан татварын хэмжээг “0”-лэн тус бүтээгдэхүүний 
жижиглэн борлуулалтын үнийн огцом өсөлтийг саармагжуулсан. Мөн импортлогч 
компаниудын татан авалтыг нэмэгдүүлж, нөөц бүрдүүлэх замаар шатахууны 
жижиглэнгийн борлуулалтын үнийг тогтвортой хадгалж ирсэн. 2018 оны 11 дүгээр 
сараас дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ буурсантай холбоотойгоор 12 
дугаар сард нийлүүлэх газрын тосны бүтээгдэхүүний үнэ өмнөх сартай 
харьцуулбал тонн тутамдаа 82-148 ам доллараар буурч орж ирсэн нь сарын дунд 
үеэс жижиглэнгийн үнэд эерэгээр /литрт тутамд ДТ-50₮ орчим, автобензин-200₮ 
орчим/ нөлөөлөхөөр байна. Иймээс газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч ААН-
үүдэд шатахууны үнийг бууруулах шаардлага тавьж, 2018.12.07-ны өдрөөс Аи-92 
автобензиний үнийг зарим томоохон аж ахуйн нэгжүүд 100 орчим төгрөгөөр 
бууруулсан.      
-УУХҮЯ-наас 2017, 2018 онуудад Роснефть компанийн удирдлагуудтай хийсэн 
удаа дараагийн уулзалтаар газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч ААН-үүдийн 
“Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үндсэн гэрээ”-нд заасан үнэ тооцох томъёололд өөрчлөлт 
оруулж, 2018.05.01-ний өдрөөс бүс нутаг, бүтээгдэхүүний төрлөөс хамааран 
шатахууны үнийг 20-40 ам.доллараар бууруулахаар тохиролцсон.  
-2018.10.03.-ны өдрийн ЗГ-ын хуралдааны 20 дахь асуудал Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцүүлэн 41 дүгээр  тэмдэглэлийг 
гаргуулсан. 
-2018 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц бүрдүүлэх аж ахуйн 
нэгжүүдийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, бөөний болон жижиглэнгийн 
худалдаа эрхэлж буй ААН-үүдийн агуулах, ШТС-ын үйл ажиллагаа болон 
шатахууны жижиглэнгийн үнэд өөрчлөлт орсон эсэх талаар нийт 605 ШТС-д 
/давхардсан тоогоор/ үзлэг, шалгалт  хийж ажлын мэдээ, тайланг нэгтгэсэн. 
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4.2.11. Шатахуун импортлох, үйлдвэрлэх, 
хадгалах, бөөн болон жижиглэнгээр 
борлуулах үеийн чанарын хяналтын 
тогтолцоог сайжруулна. 
/ ЗГҮАХ 2.17.6/ 
1. Монгол Улсын хууль, журам, нөхцөл 
байдалд тохирсон чанарын хяналтын 
тогтолцоо бүрдүүлэх ажлыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулна. 

1. -“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд 
газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын хяналт хийх, журам боловсруулахтай 
уялдуулан холбогдох заалтуудыг нэгтгэн тусгасан. Хуулийн төсөл 2018.10.24-ний 
өдрийн ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцэгдэн УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр болсон. 
-УУХҮСайдын 2018.01.07-ны өдрийн А/224 тоот тушаалыг үндэслэн  УУХҮЯ, МХЕГ, 
НМХГ, АМГТГ зэрэг газруудаас нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 
байгуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд ААН-үүд стандартын шаардлага хангасан 
газрын тосны бүтээгдэхүүнээр хангаж байгаа эсэхийг тогтоох, үнэлэлт, дүгнэлт 
өгөх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хууль, журмыг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллаж 
байгааг газар дээр нь шалган ажилласан. Ажлын хэсэг шалгалтын үр дүнгийн 
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2. Шатахууны чанарыг Евро-5 стандартад 
нийцүүлэх, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, чанарын 
шаардлага хангахгүй байгаа шатахууны 
үйлдвэрлэлийг хязгаарлах зорилгоор 
Онцгой албан татварын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл боловсруулна. 
3. Евро-5 стандартад нийцсэн шатахууны 
хэрэглээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх 
ажлын зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Төсөл боловсруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

талаарх тайлан, дүгнэлтийг 2018.10.18-ны өдрийн УУХҮЯ-ны Удирдлагын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 8 тоотоор цаашид авах арга хэмжээний 
талаарх шийдвэрийг гаргуулсан.  
-Эрдэс баялгийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны 
2018.05.03-ны хуралдаанаар MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлагыг 
хангасан АМГТГ-ын Уул, уурхай, лабораторид газрын тосны бүтээгдэхүүний 
сорилт гүйцэтгүүлэхээр  итгэмжлэлийг олгосон. Ингэснээр шатахуунд чанарын 
хяналтыг тавих боломж бүрдэж байна. МХЕГ-ын хилийн албад болон удирдах 
ажилтны зөвлөгөөний үеэр зохион байгуулсан сургалтад Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсэн журмын 
шинэчлэлт, бүтээгдэхүүний чанар, стандартын талаарх мэдээлэл, танилцуулгыг 
хийсэн. 
2. Улаанбаатар хот болон томоохон суурин газруудад хэрэглэх шатахууны чанарыг 
Евро-5 стандартад нийцүүлэх, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, чанарын шаардлага 
хангахгүй байгаа автобензин, дизель түлшний үйлдвэрлэлийг хязгаарлах 
зорилгоор Онцгой албан татварын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг боловсруулан, хуулийн үзэл баримтлал, танилцуулга, тандан 
судалгаа зэрэг холбогдох бичиг баримтын хамт 2018.12.04-ний өдрийн 01/3210 
албан тоот бичгээр СЯ-нд хүргүүлсэн. Мөн БОАЖЯ-наас 2018.04. 10-ны өдрийн 
02/2216 албан тоот бичгээр агаар, орчныг бохирдуулж байгаа асуудалд 
хариуцлагын тогтолцоог тодорхой тусгасан шинэ хуулийн төсөл, холбогдох хууль, 
тогтоомжид өөрчлөлт оруулах тухай хууль, тогтоолын саналаа ирүүлэхийг 
хүссэний дагуу 2018.05.04-ний өдрийн 02/1222 албан тоот бичгээр Онцгой албан 
татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулан 
хүргүүлсэн. 
-УУХҮЯ, АМГТГ, БНСУ-ын К-Петро байгууллагатай хамтран 2018.09.17-ноос 18-ны 
өдрүүдэд “Шатахууны чанарын хяналтын менежментийн систем, технологи, БНСУ-
ын туршлага” сэдэвт семинарыг зохион байгуулсан. Тус семинарт төр, хувийн 
хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын 120 төлөөлөгч оролцсон. 
3. Евро-5 стандартад нийцсэн шатахууны хэрэглээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх 
ажлын хүрээнд Евро-5 стандартын шаардлагад нийцээгүй шатахууныг 
Улаанбаатар хотын бүсэд жижиглэнгээр борлуулахыг 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн 
хориглох тухай ЗГ-ын тогтоолын төсөл, танилцуулга, холбогдох материалыг 
боловсруулан яамд, нийслэлээс саналыг авч нэгтгэн 2018.03.27-ны өдрийн 01/825 
албан тоот бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. ЗГХЭГ-аас Евро-5 стандартын 
шаардлагад нийцээгүй автобензин, дизель түлшний борлуулалтыг шууд 
хориглосон шийдвэр гаргах нь одоо мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомж 
стандартуудтай зөрчилдөх нөхцөл байдал үүсэх талаар болон Сангийн сайд ЗГ-ын 
тогтоолын төслийг дэмжихгүй санал өгсөн зэрэг үндэслэл, шалтгааныг дурдан 
2018.04.04-ний өдрийн ХЭГ/657 тоот албан бичгээр буцаасан. Агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жилийн төлөвлөгөө 
боловсруулан 2018.05.04-ний өдрийн 02/1222 албан тоот бичгээр БОАЖЯ-нд 
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хүргүүлсэн ба тус төлөвлөгөөнд Евро-5 стандартад нийцсэн шатахууны хэрэглээг 
үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг тусгасан.                                    
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4.2.12. Улсын болон компанийн нөөцийг 
бүрдүүлнэ. 
 /ЗГҮАХ 2.17.4/ 
1. АМГТГ болон газрын тосны бүтээгдэхүүн 
импортлогч компаниудтай хамтран 
компанийн нөөцийг 30-аас дээш хоногийн 
нөөц бүрдүүлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Компанийн 30 хоногийн нөөц 
бүрдүүлсэн байна. 

     2018 онд бүрдүүлэх газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөцийн тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд АМГТГ газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 21 аж ахуйн нэгжтэй компанийн нөөц бүрдүүлэх гэрээг 
2018.01.25-ны өдөр байгуулсан. Тус 21 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээг агуулахын байршлуудаар нь нэгтгэн Төв, Баруун, Зүүн гэсэн 3 
бүст хуваан хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 
-ЗГ-ын 2012.11.27-ны өдрийн 126 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн импортоор оруулж, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж 
байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэх журам”-ын 7 дугаар заалтын дагуу “Газрын 
тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөцийн хэмжээг шинэчлэх тухай” ЗГ-ын 
тогтоолын төсөл болон 2019 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц 
бүрдүүлэх аж ахуйн нэгжүүдийн нэрсийн жагсаалт, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо 
хэмжээг танилцуулгын хамт нэгтгэн боловсруулж, 2018.10.24-ний өдрийн ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 322 дугаар тогтоолоор батлуулсан.  
-Тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд АМГТГ бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлж буй ААН-
үүдээс холбогдох журмын дагуу импортын мэдээ авч нэгтгэн ирүүлдэг бөгөөд 
энэхүү мэдээнд үндэслэн 30 хоногийн нөөц бүрдэж байгаа эсэхэд яам тухай бүр 
хяналт тавьж ажиллаж байна.  
-2012 оны төсвийн хөрөнгө болон ЗГ-ын эрсдлийн сангийн хөрөнгөөр бүрдүүлсэн 
12.7 мянган тонн улсын нөөцийн шатахууныг ААН-үүдтэй сэлгэх гэрээ байгуулан 
хадгалуулж байна. УУХҮСайдын 2018.06.18-ны өдрийн 01/1670 албан тоотыг 
АМГТГ-т хүргүүлж, “Ник” ХХК, “Шунхлай групп” ХХК, “Монсуль” ХХК, “Магнай Трейд” 
ХХК, “Ойн бирж” ХХК-иудтай байгуулсан гэрээг 2019.05.01-нийг хүртэл сунгаж 
гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.             
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4.2.13. Гашуун сухайт, Ханх, Хавирга зэрэг 
боомтуудаар бүтээгдэхүүн тогтмол 
импортлох ажлыг эхлүүлэх, улмаар тээвэр 
ложистикийн зардлыг бууруулах, өртгийг 
багасгах судалгаа хийнэ.  
/ЗГҮАХ 2.17.7/ 
1. Тухайн боомтуудаар газрын тосны 
бүтээгдэхүүн импортлох нөхцөлийг 
бүрдүүлэх асуудлаар холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Нөхцөл бүрдсэн байна 
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын “Худалдаа, эдийн засаг, 
шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагаа”-ны 21 дүгээр хуралдаан, “Бүс 
нутгийн болон хил орчмын хамтын ажиллагааны комисс”-ын 13 дугаар хуралдааны 
протоколыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Монгол, Оросын хилийн 
хоёр талын зорчигч, ачаа тээврийн автомашины Арцсуурь-Цагаан толгой 
боомтоор газрын тосны бүтээгдэхүүн тээвэрлэх боломжийг судлах, саналыг ОХУ-
ын холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хариуцах нэмэх саналаа ГХЯ-нд 
хүргүүлэхээр ГХАХ-т хүргүүлсэн. 
-Мөн Монгол, Оросын хилийн хоёр талын зорчигч, ачаа тээврийн автомашины 
Арцсуурь-Цагаан толгой боомтоор газрын тосны бүтээгдэхүүн тээвэрлэх 
боломжийг судлах талаар арга хэмжээ авах тухай 2018.03.12-ны өдрийн 03/653 
албан тоот бичгийг АМГТГ-т хүргүүлсэн.  
-БНХАУ-ын “Чайна Ойл” компаниас Өмнөговь аймгийн Гашуун сухайт, Шивээ 
хүрэнгийн боомтоор автоцистернээр шатахуун импортлох, ложистикийн асуудлыг 
шийдвэрлэх үүднээс тусгай терминал байгуулах эсэх асуудлаар ЗТАЖЯ, АТГ, ГЕГ-
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т удаа дараа хандсан. ГЕГ нь тухайн боомтуудаар шатахуун импортлоход 
шинжилгээний лаборатори байхгүй, 2019 оны улсын төсөвт лаборатори байгуулах 
асуудлаар холбогдох төсвийг суулгах болсон талаар хариу ирүүлсэн. АМГТГ-аас 
БНХАУ-ын “Чайна Ойл” компанийн удирдлагатай уулзалт хийж, Хөх хотын газрын 
тос боловсруулах үйлдвэртэй танилцан 2018 онд нийлүүлж буй шатахууны хэмжээ, 
нэр төрөл, тээвэрлэлт болон гэрээний хэрэгжилтийн талаар үйлдвэрийн 
удирдлагатай санал бодлоо солилцож, үүсч буй зарим хүндрэлтэй асуудлуудыг 
зохицуулах арга хэмжээ авсан.                                                                                                                     
-2018.08.29-нөөс 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан ГХЯ, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-
ны Ардын засгийн газар хоорондын байнгын зөвлөлдөх Ажлын хэсгийн хуралдаанд 
оролцсон ба хурлын протокол болон хуралдааны мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд Гашуунсухайт-Ганцмод, Шивээхүрэн-Сэхээ, Баянхошуу-
Өвдөг, Бичигт-Зүүнхатавч боомтоор Хятадын талаас газрын тосны бүтээгдэхүүн 
импортлох асуудлыг урагшлуулахаар тусгуулсан. 
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4.2.14. Газрын тосны бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэх гэрээний нөхцлийг сайжруулах, 
шатахууны үнийг олон улсын биржийн 
үнэтэй уялдуулан зохицуулна. /ЗГҮАХ 
2.17.2/ 
1. Роснефть болон Чайна Ойл 
компаниудтай байгуулсан шатахуун 
худалдан авах гэрээний нөхцлийг 
сайжруулах, үний томъёолод Евро-5 
шатахууныг хөнгөлөлттэй үнээр авах 
асуудлаар хэлэлцэнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Гэрээний нөхцөл сайжрах 
Хугацаа: Жилдээ 

УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 2018.05.22-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар “Санкт 
Петербургийн Олон улсын эдийн засгийн форум 2018” чуулганд оролцож, энэ үеэр 
ОХУ-ын “Роснефть” компани Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч  
12 ААН-тэй урт хугацаанд хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан бөгөөд 
гэрээний нийт дүн 2.1 тэрбум ам.доллар болсон. Дээрх хуралдааны үеэр Роснефть 
ХНН-ийн худалдааны газрын захирал Д.Ю.Нырковтой уулзан Монгол Улсад 
нийлүүлэх шатахууны экологийн ангилалаас хамаарч үнийн томъёоллыг 
бууруулах, чанарын бага үзүүлэлт бүхий шатахууны импортыг багасгах талаар 
санал солилцсон. 
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4.3. Био болон эко түлшний үйлдвэрлэл, түлшний чанар стандарт, агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, бодлогын 
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

122 188 

4.3.1. Метан хийн нөөцийг бүрдүүлэх болон 
салбарын хөгжлийг дэмжсэн бүтэц зохион 
байгуулалтыг бий болгоно.  
/ЗГҮАХ 2.106.1/ 
1. “Метан хийн нөөцийг тогтооход бодлогын 
дэмжлэг үзүүлэх, гадаад дотоодын метан 
хийтэй холбоотой төсөл, санал 
санаачлагыг дэмжинэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: тухай бүр 

Метан хийн чиглэлээр хүсэлт гаргасан “Жи Өү Эйч” ХХК нь 2016.01.15-нд Номгон-
IX газрын тосны хайгуулын талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн ажил 
хийж гүйцэтгэх гэрээг хуучин нэрээр Газрын тосны газартай байгуулсан. Газрын 
тосны тухай хуулийн 17.2-р заалтын дагуу АМГТГ-тай БХГ-ний хэлэлцээрийг хийж 
гүйцэтгэн гэрээний төсөлд 2017 оны 8 дугаар сар, 2018 оны 2 дугаар сард тус тус 
яамдуудаас санал авч нэгтгэн ЗГ-ын 2018.08.22-ны өдрийн 265 тоот тогтоолыг 
батлуулж, 2018.09.18-ны өдөр гэрээг байгуулсан. 
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4.3.3. Автобензин, дизель түлш, 
шингэрүүлсэн шатдаг хий зэрэг түлш, 
шатахууны стандартыг боловсруулна. 
Агаарын тухай хууль. /2012-05-17/. 17.2.4 
1. Шингэрүүлсэн шатдаг хийн талаарх АНУ-
ын NFPA-58 стандартын орчуулгад 
тулгуурлан өөрийн орны цаг уур, ахуй, 
соёлын онцлогт тохирсон Үндэсний 
стандартын төсөл боловсруулна. 
2. Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэвийн 
хорогдлын нормыг тооцох аргачлалын 
стандартыг боловсруулж, батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар:Стандартын төслийг боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэвийн хорогдлын нормыг тооцох аргачлалын 
стандартын төслийг боловсруулан, тус стандартыг холбогдох техникийн хорооны 
хурлаар хэлэлцүүлэн, Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлөөр батлуулах арга 
хэмжээ авах тухай 03/732 албан тоот бичгийг 2018.03.19-ний өдөр СХЗГ-т 
хүргүүлэн. Газрын тос, байгалийн хийн техникийн хорооны хурлаар тус стандартын 
төслийг хэлэлцүүлэхтэй холбоотойгоор СХЗГ-т холбогдох байгууллагуудаас 
ирүүлсэн саналыг судлан, ирүүлсэн саналуудыг төсөлд тусгах асуудлыг 
шийдвэрлэн, саналын нэгтгэл болон стандартын төслийг эцэслэн боловсруулж, 
2018.08.07-ны өдрийн 07/2104 албан тоот бичгээр СХЗГ-т хүргүүлсэн. 
Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэвийн хорогдлын нормыг тооцох аргачлалын 
стандартын төслийг Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын техникийн 
хорооны 2018.10.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн ба техникийн 
хорооны гишүүдийн 100%-ийн саналаар дэмжигдэн, батлуулахаар шийдвэрлэсэн.    
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5.0 ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН 
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

5.1. Хүнд үйлдвэрийн талаарх хуулт тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын 
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 

126 192 

5.1.1. Монгол Улсын үйлдвэржилтийн 
газрын зургийг гаргаж, хүнд аж үйлдвэрийн 
хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 
(ЗГҮАХ-2.1.2, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ-4.2.2.2, 
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай 
хуулийн-10 дугаар зүйл ) 
1.Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөрийг 
батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 
 
 
 
 
 
 
 

Монгол Улсын хүнд үйлдвэржилтийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөлтийг хөрш 
орнуудын үйлдвэржилт, хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулах чиглэлээр  
2018.04.01-2018.04.07-ны өдрүүдэд газрын холбогдох ажилтнууд БНХАУ-ын зарим 
хилийн боомтын ойролцоох хүнд үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн паркийн үйл 
ажиллагаатай танилцав. Энэхүү ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогт-
Цэций, Гурван тэс сум, Гашуун сухайт, Шивээхүрэн боомт, Ухаа худаг, Нарийн 
сухайтын уурхай болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ганц мод, Өлзийт, Сэкэ боомт, 
Халиут, Бугат, Баяннуур, Ухай, Ордос, Далай хөв хотуудаар явж, түүний ойролцоох 
хүнд үйлдвэр, аж үйлдвэрийн паркийн үйл ажиллагаатай танилцаж, холбогдох 
санал, дүгнэлтийг боловсруулж, 2018.05.16-нд Сайдын зөвлөлийн хуралдаанд 
танилцуулсан. Түүнчлэн “Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийн 
холбогдох  судалгаа хийх” зөвлөх үйлчилгээний Үнэлгээний хороо 2018.04.24-ний 
өдөр хуралдаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан бөгөөд гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан “Тэнгэр судалгаа” ХХК-тай 2018.05.17-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний 
гэрээ байгуулан ажилласан. “Хүнд аж үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөл”-
ийг боловсруулж бэлэн болгов. Энэхүү ажлын хүрээнд дараахь ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэв. Үүнд: 

орчинд нөлөөлөх байдлын урьдчилсан судалгааг боловсруулах ажлыг зохион 
байгуулав. /судалгааны ажил, 2 боть/ 

хуудсанд байршуулж, санал авах ажлыг зохион 
байгуулав. 
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баримт бичгүүдийн төслийг боловсруулж, яамдаас санал авахаар бэлэн болгов. 

  

5.1.2.Метал хийц, угсралтын үйлдвэрийг 
хөгжүүлнэ.  
(ЗГҮАХ-2.75.1, ТАҮТББ-4.2.3.6) 
1. Автомашин, нийтийн тээвэр, хөдөө, аж 
ахуйн машин, механизмыг угсрах 
үйлдвэрлэлийн эрхзүйн орчныг 
боловсронгуй болгоно. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Гаалийн болон Нэмэгдсэн өртгийн 
албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн 
төслийг боловсруулж Засгийн газар болон 
УИХ-аар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сангийн яамтай хамтран Ачааны автомашин, нийтийн тээвэр, хөдөө, аж ахуйн 
машин, механизмыг угсрах зориулалтаар Монгол Улсад үйлдвэрлэдэггүй эд ангийг 
хагас иж бүрдлийн нөхцөлөөр импортлоход “Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн 
албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулан 
2018.02.20 сард Сангийн яамны аолбогдох мэргэжилтэн танилцуулсан. 
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5.1.3. Газрын тосны салбарын хөрөнгө 
оруулалтын болон эдийн засаг, эрх зүйн 
таатай орчныг бүрдүүлнэ. 
(ЗГҮАХ-2.63.4, ТАҮТББ-4.2.1.5) 
1.Гаалийн татвараас чөлөөлөх тухай 
хуулийн дагуу газрын тосны 
бүтээгдэхүүнийг газрын тос, шатдаг занар 
болон нүүрснээс үйлдвэрлэлийн аргаар 
гарган авах төслийн хүрээнд Монгол Улсад 
импортоор оруулж ирэх тоног төхөөрөмж, 
сэлбэг хэрэгсэл, тусгай зориулалтын 

1. УУХҮСайдын 2017.12.11-ний өдрийн А/232 тоот тушаалаар байгуулагдсан 
ажлын хэсэг “Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг газрын тос, шатдаг занар болон 
нүүрснээс үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авах төсөл”-ийн хүрээнд Монгол Улсад 
импортоор орж ирэх технологийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, тусгай 
зориулалтын барилгын материалын 500 гаруй нэр төрлийн жагсаалтыг энэ 
төрлийн төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж буй аж ахуйн нэгжүүдээс санал авч 
боловсруулсан. 
Дээрх жагсаалтыг Сангийн яам болон Гаалийн ерөнхий газарт 2018.05.08-ны 
өдрийн 08/1257 тоот албан бичгээр  “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан 
систем”-ийн ангиллын дагуу кодыг тодорхойлуулахаар хүргүүлсэн.  Сангийн яам, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Гаалийн ерөнхий газрын хамтарсан ажлын хэсэг 
гаалийн албан татвараас чөлөөлүүлэх технологийн тоног төхөөрөмж, түүний 
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барилгын материалын жагсаалтыг 
боловсруулна. 
2.Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн 
барилга байгууламж, түүхий тос дамжуулах 
хоолой болон тоног төхөөрөмжийн 
угсралттай холбоотой дүрэм, журмыг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг 
газрын тос, шатдаг занар болон нүүрснээс 
үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авах төслийн 
хүрээнд Монгол Улсад импортоор оруулж 
ирэх тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, 
тусгай зориулалтын барилгын материалын 
жагсаалтыг боловсруулж, Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна. 
Хугацаа: II улирал 

дагалдах сэлбэг хэрэгсэл, бараа, барилгын материалын жагсаалтыг “Барааг 
тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем /БТКУС/”-ийн ангиллын 
дагуу боловсруулсан. ГЕГ-ийн Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрын даргын 2018.09.17 
өдрийн 02-2/4503 тоот албан бичгийн хавсралтаар 106 нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүний кодолсон жагсаалтыг ирүүлснээр Жагсаалт батлах тухай Засгийн 
газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгыг боловсруулж Гаалийн албан татвараас 
чөлөөлөх “Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг газрын тос, занар болон нүүрснээс 
үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авах төслийн хүрээнд импортоор оруулж байгаа 
технологийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг болон тусгай зориулалтын барилгын 
материалын жагсаалт” батлах тухай   Засгийн газрын тогтоолын төсөл, 
танилцуулгыг бэлтгэн  яамдаас ирүүлсэн саналын товъёогийн хамт УУХҮ-ийн 
сайдын 2018.12.10-ны өдрийн 01/3266 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-ын даргад 
хүргүүлсэн бөгөөд 2018.12.19-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд 
хэлэлцүүлэхээр болсон. 
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5.1.4.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх 
зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. 
(/МУ-ын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл 
боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл,120, 
ТАҮТББ- 4.2.1.8) 
1.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх 
зүйнбайдлын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 
болон дагалдах хуулиудын төслийг 
боловсруулж Засгийн газар, УИХ-ын 
холбогдох байнгын хороогоор хэлэлцүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

Тоо хэмжээ: 1 
Хуулийн төсөл болон дагалдах хуулиудын 
төслийг Засгийн газар болон УИХ-ын 
холбогдох байнгын хороогоор хэлэлцүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: III улирал 

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хуулийн төслийг 
боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр 
2018.03.15-ны өдөр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Гэвч ЗГХЭГ-ын 2018.03.21-ний өдрийн 
хэг/546 дугаар албан бичгээр хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг өмнөх Засгийн 
газрын сайд нараар батлуулсан байх тул шинэчлэн батлуулсаны үндсэн дээр 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн хариу ирүүлсэн.Үүний 
дагуу “Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулж, 3 
сайдаар /Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн, Сангийн, Хууль зүйн,дотоод хэргийн/ 
батлуулав. Түүнчлэн хуулийн төсөл болон дагалдах хуулийн төслийг шинэчлэн 
боловсруулж, бүх яамдаас санал авч Засгийн газрын 2018.11.22-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, уг өдрийн 48 дугаар тэмдэглэлээр УИХ-д өргөн 
мэдүүлэхээр тогтов. УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамны саналыг авав.   
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5.1.5.Хүнд үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгоно. 
(ТАҮТББ-4.1.1) 
Тоо хэмжээ: 1 
Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн төслийг 
боловсруулж, хуулийн үзэл баримтлалыг 
батлуулсан байна. 
Хугацаа: IVулирал 
Тоо хэмжээ: 1 
 
 
 
 
 
 
 

1.Хүнд үйлдвэрийн эрх зүйн зохицуулалтын  асуудлыг Уул уурхайн тухай хуулийн 
төсөлд нэгтгэн тусгах болсонтой холбогдуулан Уул уурхайн тухай хуулийн төслийн 
үзэл баримтлалд хүнд үйлдвэрийн холбогдох өөрчлөлтийг тусгуулах саналыг 
боловсруулан 2018.04.02-ны өдөр Уул уурхайн тухай хуулийн төсөл боловсруулах 
ажлын хэсэгт хүргүүлсэн.  
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд 
хүнд үйлдвэрийн эрх зүйн асуудлуудыг тусгуулах саналыг боловсруулан 
2018.04.11-ний өдөр Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт болон Хуулийн 
хэлтэст хүргүүлэн холбогдох зохицуулалтыг тусгуулсан. Уг хуулийн төсөл Засгийн 
газрын хуралдаанаар дэмжигдсэн бөгөөд УИХ-ын холбогдох Байнгын хороогоор 
хэлэлцэгдэж байна. 
Мөн “Хүнд үйлдвэрийн тухай хууль”-ийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн 
төслийг боловсруулж, 2018.11.18-ны өдөр  салбарын эрдэмтэд, судлаачдын 
хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. 

28 
 

 

2. Холбогдох хуульд нийцүүлэн хүнд 
үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл 
ажиллагаа эрхлэх журмын төслийг 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Холбогдох хуульд нийцүүлэн хүнд үйлдвэрт 
тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх 
журмыг боловсруулсан байна. 
Хугацаа: IVулирал 

2.Эрдэс түүхий эд, баяжмалыг физик, хими, хими-технологийн аргаар 
боловсруулан, бүтээгдэхүүн гаргаж авах үнэт, ховор, өнгөт, хар металл, металл 
бус ашигт малтмалын үйлдвэр, мөн машин байгууламж, хаягдал болон металл 
боловсруулах үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах журмын төслийг 
боловсруулж, 2018.05.15-ны өдөр хэлтэс, газрын даргад танилцуулав. 

28 
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5.2.1.Зэсийн баяжмал хайлуулах, 
цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах төслийг 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулагчийг сонгон 
шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтыг 
зохион байгуулна. 
(ЗГҮАХ-2.71.1, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1.Төслийн нэгжтэй хамтран хөрөнгө 
оруулагчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулна 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Хөрөнгө оруулагчийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулсан 
байна. 
Хугацаа: IV улирал 

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төслийн хөрөнгө оруулагчид 
тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн төслийг Зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах төслийн нэгжтэй хамтран боловсруулж, Сангийн яам, Үндэсний 
хөгжлийн газраас санал авч, саналыг тусган УУХҮ-ийн сайдын тушаалаар 
батлуулахаар ажиллаж байна. 
Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төслийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, уг төслийг хэрэгжүүлэгч нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор төслийн 
хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулахад хууль, санхүүгийн гадаад, дотоодын 
зөвлөхийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2018.08-10 сард зохион байгуулсан. 
Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төслийн хөрөнгө оруулагчийг сонгон 
шалгаруулах хууль, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээг “Өмгөөллийн Монгол 
өмгөөлөгч” ХХН-тэй байгуулсан бөгөөд явцын тайланг хүлээн аваад байна. 
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5.2.2.Үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг 
төслийн ажлыг хийнэ. 
(ЗГҮАХ-2.71.2, ҮЧ-4.4,ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1.Үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төслийг 
боловсруулах хүрээнд Зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэрийн техник-эдийн 
засгийн үндэслэлийн  ажлын даалгаврыг 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн 
техник-эдийн засгийн үндэслэлийн  ажлын 
даалгавар боловсруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Засгийн газрын 2017 оны 88 дугаар тогтоолоор Зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэр байгуулахад хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах, хөрөнгө оруулагчийг 
сонгох, хөрөнгө оруулагчтай байгуулах гэрээний талаар хэлцэл хийх асуудлыг 
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулан ажлын явц, үр дүнг 
Засгийн газарт тухай бүрт танилцуулж байхыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, 
Сангийн сайд, Үндэсний хөгжлийн газрын дарга нарт даалгасан. Үүний дагуу 
Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг 
боловсруулах асуудлыг хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хөрөнгө оруулагч тал 
хариуцан хийж гүйцэтгүүлэхээр тусган хэрэгжүүлэхээр санал боловсруулан 
ажиллаж байна.   
Мөн Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийн нэгжээс Зэсийн 
баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн урьдчилсан техник-эдийн засгийн үндэслэлийг 
боловсруулан УУХҮЯ-ны Эрдэс баялагийн Мэргэжлийн зөвлөлөөр 2018.08.14-ний 
өдөр хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргуулав. 
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5.2.3.Үйлдвэр байгуулж, ашиглалтанд 
оруулна. 
(ЗГҮАХ-2.71.3, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1.Үйлдвэр байгуулж, ашиглалтанд оруулах 
бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд 
шаардлагатай баримт бичгүүдийг 
холбогдох журмын боловсруулах, бусад 
байгууллагаас авах ажлыг зохион 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Үйлдвэр байгуулж, ашиглалтанд 
оруулах бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд 
шаардлагатай баримт бичгүүдийг 
холбогдох журмын дагуу боловсруулах 
бусад байгууллагаас авах ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төсөл”-ийн Байгаль орчны ерөнхий 
үнэлгээний тайланг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн 2018.05.20-нд хүлээн 
авсан бөгөөд уг тайланг БОАЖЯ хянан үзэж  2018.11.27-ны өдрийн 13/8361 
дугаартай албан бичгээр дүгнэлт гаргаж ирүүлсэн.  
Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих зорилгоор Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт орших 466 га газрыг үндэсний хэмжээний томоохон 
бүтээн байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх зориулалтаар “Газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах тухай” тогтоолын төслийг боловсруулж Барилга, хот байгуулалтын 
яаманд хүргүүлсэн. Барилга, хот байгуулалтын яам нь тогтоолын төсөлд яамдаас 
санал авч, 2018.12.12-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэн 
дэмжигдэв. 
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5.2.4.Алт-2” хөтөлбөрийн хүрээнд алтыг 
боловсруулж нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, алт цэвэршүүлэх 
үндэсний үйлдвэрийг байгуулна. 
(ЗГҮАХ-2.69.5, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1.Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн техник-
эдийн засгийн үндэслэлийн  ажлын 
даалгаврыг Ажлын хэсгийн хүрээнд 
боловсруулж, Сангийн яаманд хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 

 
 
 
 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/23 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн техник эдийн 
засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын даалгаврын төслийг АМГТГ-ын Хүнд 
үйлдвэрийн техник, технологийн хэлтэстэй хамтран боловсруулж “Эрдэнэс Алт 
Ресурс” ХХК-д 2018.10.11-ний өдөр цахимаар хүргүүлсэн. 
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Чанар: Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 
техник-эдийн засгийн үндэслэлийн  ажлын 
даалгаврыг Ажлын хэсгийн хүрээнд 
боловсруулж Сангийн яаманд хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
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5.2.5.Дархан-Сэлэнгийн бүсэд байгуулах 
хар төмөрлөгийн цогцолбор төслийн ТЭЗҮ 
болон БОННҮ-г боловсруулах ажлыг 
гүйцэтгэж дуусгана.  
(ЗГҮАХ-2.72.1, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1. Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар 
төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн 
хамт байгуулах төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээнийтайланг 
хүлээн авна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Тайланд хяналт тавьж, хүлээж авсан 
байна. 
Хугацаа: I улирал 

Дэлхийн банкны “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн 
хүрээнд “Дархан-Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн 
хамт байгуулах  төсөл”-ийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг Канад Улсын “Hatch” 
компани хийж гүйцэтгэн 2017.09 дүгээр сард  УУХҮЯ-ний ХҮБГ болон ажлын хэсэгт 
танилцуулан холбогдох засваруудыг оруулж хүлээлгэн өгсөн.   
Мөн “Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ”-ний урьдчилсан судалгааны 
тайланг Монгол Улсын “Экотон” , болон “Ажид”, “Экосфер” ХХК-иудын түншлэлийн 
баг  боловсруулан ажиллаж байна. 
Төслийг хэрэгжүүлэх явцад Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт орших Төмөртэйн 
ордын уурхайн нөлөөллийн бүсэд тус сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын удаа 
дараагийн тогтоолын дагуу иргэдэд газар олгосон нь тогтоогдсон ба цаашид 
төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх, уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд 
хүндрэл учруулж байгаа ба газар эзэмшлийн маргаантай асуудал үүсэж болох 
нөхцөл байдал үүсээд байна.       
Иймд энэ асуудлыг зохих хууль, журмын дагуу асуудлыг судлан шийдварлэж өгөх 
хусэлт бүхий албан бичгийг Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад ТНБД-ын 2018.06.11-
ний өдрийн 03/1584 тоотоор хүргүүлсэн боловч асуудал шийдэгдээгүй байна. 
Түүнчлэн 2014.04.04-ний өдөр ЭЗХЯ, “Кью Эс Си” ХХК-ийн хооронд байгуулсан 
“Уул уурхай хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах төсөл”-ийн концессын гэрээний 
хэрэгжилт хангалтгүй байгаа учир концессын гэрээнд заасан эрх бүхий 
байгууллагын хувьд концессын гэрээг дүгнэж, тайланг ирүүлэх тухай УУХҮ-ийн 
сайдын 2018.11.19-ний өдрийн 01/3088 дугаартай албан бичгийг ҮХГ-т хүргүүлсэн. 
Төмөртэйн ордын уурхайн нөлөөллийн бүсэд Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын  
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор иргэдэд газар олгосон асуудлыг  
шийдвэрлүүлэх, эсвэл нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах 
шаардлага үүсч байгаатай холбогдуулан Дэлхийн банкны УУДБХОДТөслийн 
хүсэлтээр гэрээг 2018 оны 4 дүгээр улирал хүртэл хугацаагаар сунган ажиллаж 
байна. 
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5.2.6.Төмөртэйн уурхайд хуурай болон 
нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэр 
байгуулна. 
(ЗГҮАХ-2.72.3, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1.Төмөртэйн уурхайд хуурай болон нойтон 
соронзон баяжуулах үйлдвэрийн 
өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэх 
бэлтгэл ажлыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

1.УУХҮЯ болон ҮХГ-ын мэргэжилтнүүд хамтран 2018.10.18-20-ны өдрүүдэд 
Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ийн хэрэгжүүлж байгаа “Уул уурхай хар 
төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах төсөл”-ийн бүтээн байгуулалтын явцтай газар 
дээр нь танилцан, хяналт тавин ажиллаж, илтгэх хуудас бичиж УУХҮЯ-ны Төрийн 
нарийн бичгийн даргад танилцуулсан. Түүнчлэн 2014.04.04-ний өдөр ЭЗХЯ, “Кью 
Эс Си” ХХК-ийн хооронд байгуулсан “Уул уурхай хар төмөрлөгийн цогцолбор 
байгуулах төсөл”-ийн концессын гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй байгаа учир 
концессын гэрээнд заасан эрх бүхий байгууллагын хувьд концессын гэрээг дүгнэж, 
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тайланг ирүүлэх тухай УУХҮ-ийн сайдын 2018.11.19-ний өдрийн 01/3088 дугаартай 
албан бичгийг ҮХГ-т хүргүүлсэн. 
ТЭЗҮ-д тусгаснаар Төмөртэйн уурхайд нэмэлтээр байгуулах хуурай болон нойтон 
соронзон баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг 2018 оны 8 дугаар сард эхлүүлж 
2020 оны 9 дүгээр сард дуусган мөн оны 12 сард үйлдвэрийг бүрэн ашиглалтанд 
хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн. Одоогийн байдлаар санхүүжилтын асуудал 
шийдэгдээгүй тул Төмөртэйн уурхай дээр шинээр байгуулах хуурай болон нойтон 
соронзон баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх  ажил хойшлогдоод 
байна. 

 
 

2.Шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр 
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Үйлдвэрийн барилгын ажлыг 
эхлүүлэх бэлтгэл ажлын явцад хяналт 
тавьсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

2.УУХҮЯ болон ҮХГ-ын мэргэжилтнүүд хамтран 2018.10.18-20-ны өдрүүдэд 
Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ийн хэрэгжүүлж байгаа “Уул уурхай хар 
төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах төсөл”-ийн бүтээн байгуулалтын явцтай газар 
дээр нь танилцан, хяналт тавин ажиллаж, илтгэх хуудас бичиж УУХҮЯ болон ҮХГ-
ын удирдлагуудад танилцуулсан. Түүнчлэн 2014.04.04-ний өдөр ЭЗХЯ, “Кью Эс Си” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан “Уул уурхай хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах 
төсөл”-ийн концессын гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй байгаа учир концессын 
гэрээнд заасан эрх бүхий байгууллагын хувьд концессын гэрээг дүгнэж, тайланг 
ирүүлэх тухай УУХҮ-ийн сайдын 2018.11.19-ний өдрийн 01/3088 дугаартай албан 
бичгийг ҮХГ-т хүргүүлсэн. 
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5.2.7.Гангийн үйлдвэрлэлийн бизнесийн 
таатай орчныг бүрдүүлж, төмөрлөгийн 
үйлдвэрүүдийн ашиглалтыг сайжруулж, 
импортын хэмжээг бууруулна.  
(ЗГҮАХ-2.72.4) 
1. Дотоодын төмөрлөг боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн ашиглалтыг сайжруулах, 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр санал боловсруулна . 
Тоо хэмжээ:1 
Дотоодын төмөрлөг боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн ашиглалтыг сайжруулах, 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр санал боловсруулсан байна. 
Хугацаа:Жилдээ 

Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ийн үйл ажиллагаатай УУХҮЯ-ны ХҮБГ-ын 
дарга болон мэргэжилтнүүд удаа дараа танилцан 2018.10.18-ны өдөр газар дээр 
нь очиж санал, зөвлөмж өгсөн ба арматур үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
талаар арга хэмжээ авч ажиллах чиглэл өгсөн.  
 “Бэрэн групп” ХХК-ийн бүтээн байгуулалтын ажилтай газар дээр нь танилцсан.  
“Бэрэн групп” ХХК нь жилд 200 мянган тонн ган хайлах хүчин чадалтай үйлдвэрийг 
2019 оны 2 дугаар улиралд ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Цогцолборын 
цувимал бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлыг 2017 оны 11 дүгээр 
сард дуусгасан ба тоног төхөөрөмжийн суурийн цутгалтын ажлыг 2019 оны 6-р 
сард  дуусгахаар төлөвлөсөн байна. Тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг 
эхлүүлэх бэлтгэл ажлууд хийгдэж, 2019 онд дуусган туршилт-зүгшрүүлэлтийн 
ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.Үйлдвэр ашиглалтад орсноор 
дотоодын гол нэр төрлийн ган бүтээгдэхүүний хэрэглээний 50 хүртэл хувийг хангах 
боломжтой болох юм. 
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5.2.8. Автомашин, машин механизм угсрах, 
автомашины эд ангиүйлдвэрлэх үйлдвэр, 
технологийн паркбайгуулахыг бодлогоор 
дэмжинэ. 
(ЗГҮАХ-2.75.1, ТАҮТББ-4.2.1.8, 4.2.4.4, 
4.2.4.5) 

“Автомашин, машин механизм угсрах, автомашины эд анги үйлдвэрлэх 
үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах боломж нөхцөл” сэдэвт зөвлөх 
үйлчилгээний Үнэлгээний хороо 2018.04.24-ний өдөр хуралдаж, гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулсан бөгөөд гүйцэтгэгчээр шалгарсан ШУТИС-ийн Механик, 
тээврийн сургуультай 2018.05.17-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд судалгааны ажлын эцсийн тайланг 
2018.12.13-ны өдөр хүлээн авав. 
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1. Автомашин, машин механизм угсрах, 
автомашины эд ангиүйлдвэрлэх 
үйлдвэрлэл,технологийнпаркбайгуулахыг 
дэмжинэ. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Парк байгуулах боломж, нөхцөлийн 
талаар дэлгэрэнгүй судалгаа хийх ажлыг 
зохион байгуулсан байна.Хугацаа: Жилдээ 
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5.2.9. Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг тодорхойлж, үйлдвэрийн 
кластер, үйлдвэрлэл, технологийн парк, 
тээвэр логистикийн сүлжээг цогцоор нь 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх 
(ТАҮТББ-4.2.3) 
1.Дархан, Эрдэнэт болон Багануур 
үйлдвэрлэл, технологийн паркийн конторын 
барилгыг төрийн өмчөөс орон нутгийн 
өмчид шилжүүлэх ажлыг Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газартай  хамтран 
зохион байгуулна. 

Төрийн өмчөөс аймаг, нийслэлийн өмчид шилжүүлэх эд хөрөнгийн жагсаалтад 
Дархан, Эрдэнэт болон Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн конторын 
барилгыг тусгуулан Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлсэн  бөгөөд энэхүү асуудал 
УИХ-ын 2018.06.28-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар хэлэлцэгдэж, уг өдрийн 61 
дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан. УИХ-ын 2018 оны 61 дүгээр тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 2018.10 дугаар сард паркийн конторын барилгуудыг төрийн 
өмчөөс аймаг, нийслэлийн өмчид шилжүүлэх ажлыг Төрийн өмчийн хороотой 
хамтран Дархан-Уул, Орхон болон Нийслэлийн Багануурт дүүрэгт зохион 
байгуулав.  
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2.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 
хөгжлийг дэмжих орон нутгийн сан 
бүрдүүлэх чиглэлээр Дархан, Эрдэнэт, 
Өмнөговь болон Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газартай хамтран ажиллана.   
 
 
 

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор хуулийн 
дагуу орон нутгийн сан байгуулах, паркийн хөгжлийг дэмжих орон нутгийн 
хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч ажиллах зөвлөмжийг 
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018.05.03-ны өдрийн 03/1200, 03/12018, 03/1202, 
03/1203 дугаар албан бичгээр  Дархан, Эрдэнэт, Өмнөговь болон Нийслэлийн 
Засаг дарга нарт хүргүүлэв.  
Мөн орон нутагт 2018.10 дугаар сард очиж паркийн Удирдлагуудад чиглэл өгч 
ажилласан. 2018.11.24-ний өдөр паркийн удирдлагуудын уулзалтыг Улаанбаатар 
хотод зохион байгуулж тулгамдаж буй асуудлаар чиглэл өгсөн.   

40 

3.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хөгжил, 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн чуулга, 
уулзалтыг орон нутагт зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хөгжлийг 
дэмжих орон нутгийн санг бүрдүүлэх 
чиглэлээр тухайн орон нутгийн 
удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж 
зөвлөмж, чиглэл өгч, хамтран ажилласан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

3. “Багануурын хөрөнгө оруулагчдын чуулга, уулзалт” 2018.03.22-ны өдөр зохион 
байгуулагдсан бөгөөд тус чуулга, уулзалтын салбар хуралдааны илтгэлд зориулж 
үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх мэдээллийг бэлтгэж хүргүүлэв.  
Энэхүү  чуулга, уулзалтад Багануур ҮТП-ийн дарга илтгэл тавьж,  хөрөнгө оруулах 
сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг мэдээллээр хангав. 
“Монголын инновацийн 7 хоног-2018” арга хэмжээний хүрээнд Дархан-Уул аймагт 
2018.05.08-9-нд болсон хурал, үзэсгэлэнд “Дархан үйлдвэрлэл, технологийн парк” 
ОНӨХХК паркийн үйл ажиллагааны талаар илтгэл тавьж оролцсон бөгөөд паркийн 
нэгж байгууллагууд үзэсгэлэнд өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр оролцов.   
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5.3. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тос боловсруулах үйлдвэр, нүүрсийг хагас, гүн боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэр байгуулах, 
бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаад  зах зээлд борлуулах бодлогын удирдамжаар хангах 
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5.3.1."Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-
ийн дэд бүтцийн нарийвчилсан судалгаа, 
үйлдвэр болон дамжуулах хоолойн газрын 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. 
(ЗГҮАХ-2.70.1, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1. "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн 
дэд бүтцийн нарийвчилсан судалгаа хийж, 
үйлдвэр болон дамжуулах хоолойн газрын 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Үйлдвэрийн болон түүхий тос дамжуулах 
хоолой дамжин өнгөрөх газрыг тухайн орон 
нутгийн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгуулан холбогдох хууль, 
дүрэм, журмын дагуу Улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах асуудлыг Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлсэн байна. Хугацаа: II улирал 

- Энэхүү ажлын хүрээнд “Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай” Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2018 оны 28 дугаар тогтоолоор “газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр барих төсөл”-ийг Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт 
байгуулахаар шийдвэрлэж 150 га газрыг Улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. 
“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2018 оны 
21 дүгээр тогтоолоор үйлдвэр байгуулахад шаардагдах гаднах дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын ажлууд болох “Сайншанд-Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” 
чиглэлийн 27 км урт салаа төмөр зам, 18,2 км урттай 110 Кв-ын цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, 110/10 Кв-ын 6.3 МВА-ын суурилагдсан хүчин чадал 
бүхий дэд станц болон 16,6 км урттай хатуу хучилттай авто зам барих төслүүдийн 
техник-эдийн засгийн үндэслэл, нарийвчилсан зураг төсөл, барилга угсралтын 
ажлыг тухайн ажлыг гүйцэтгэх туршлага, техник тоног төхөөрөмжийн чадавхтай 
төрийн өмчит хуулийн этгээдүүдээс сонгон хэрэгжүүлэхийг Батлан хамгаалахын 
сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Эрчим хүчний сайд нарт даалгасан. 
Түүнчлэн “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар тогтоолоор дээрх дэд 
бүтцийн бүтээн байгуулалтад шаардагдах санхүүжилтийг Хөгжлийн банкны 
зээлийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 
Одоогоор Газрын тос боловсруулах үйлдвэр хүртэлх 17,5 км урт автозамын 
барилга угсралтын ажил 40%, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон 110/10 
Кв-ын 6.3 МВА-ын суурилагдсан хүчин чадал бүхий дэд станцын барилга 
угсралтын ажил 90%,  салаа төмөр замын ажил  40%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 
Засгийн газрын 2018.10.24-ний өдрийн “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих 
төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 323 дугаар тогтоолоор “Монгол 
газрын тос боловсруулах үйлдвэр” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
компанийн төрийн өмчийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд шилжүүлсний дагуу яамны зүгээс “газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр барих төсөл”-ийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлд 
хяналт тавин ажиллаж байна.  
Дээрх дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслийн барилга угсралтын ажлуудыг 
2019 оны IV улиралд багтаан гүйцэтгэж ашилалтад хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж 
байна. 
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5.3.2. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн 
нарийвчилсан техник-эдийн засгийн 
үндэслэл, барилгын зураг төслийг 
боловсруулна. 
(ЗГҮАХ-2.70.3, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн 
нарийвчилсан техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг боловсруулах ажлыг зохион 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Нарийвчилсан техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийн дундын болон эцсийн тайланг 
УУХҮЯ-ны ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлэн, хүлээж 
авсан байна. 
Хугацаа: I улирал 

- Монгол Улсын Засгийн газраас “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөл”-
ийн нарийвчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлыг эхлүүлж, 
Зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах ажлыг 2017.02-08 дугаар сарын хооронд 
Энэтхэг Улсын Эксим банктай хамтран зохион байгуулсан. 
Төслийн нарийвчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийг гүйцэтгэх зөвлөх 
үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр Энэтхэгийн “Инженерс индиа лимитед” компани 
шалгарч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон “Монгол газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр” ТӨХХК-тай Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гурвалсан гэрээг 2017.08.09-ний 
өдөр байгуулсан. Захиалагч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, төсөл хэрэгжүүлэгч 
”Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК компани болон захиалагчийн 
инженер Итали Улсын “КТ-Кинетикс” компанийн зүгээс нарийвчилсан техник-эдийн 
засгийн үндэслэлийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан бөгөөд эцсийн 
тайланг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэдэх Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн 2018.11.15-ны өдрийн өргөтгөсөн хуралдаанаар хэлэлцэн дүгнэлт 
гаргуулж, хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. 
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2.Төслийн Байгаль орчин нийгэмд нөлөөлөх 
нөлөөллийн үнэлгээг боловсруулна. 
 

Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ” ТӨХХК-аас 2017 оны 10 дугаар сард  
Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ болон байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 
үнэлгээг хийж гүйцэтгэх компанийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 1 
сарын хугацаатай зохион байгуулсан бөгөөд байгаль орчны үнэлгээ хийх эрх бүхий 
“Эхо планет” ХХК шалгарч 2017.11.24-ний өдөр ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. 
“Эхо планет” ХХК нь гэрээний дагуу газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах 
бүс нутгийн /Дорноговь аймаг, Алтанширээ сум/ Байгаль орчны төлөв байдлын 
үнэлгээ болон байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хоёр сарын хугацаанд 
хийж гүйцэтгэн тайланг 2018.01.30-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. 
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5.3.3.Барилгын ажлыг гүйцэтгэж, 
үйлдвэрийг хүлээн авч ашиглалтанд 
оруулна.  
(ЗГҮАХ-2.70.4, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1.Барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг 
хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Барилгын ажлыг эхлүүлэхтэй холбогдуулан 
геологи, геодези, хөрсний судалгааны ажил, 
барилгын зураг төслийн ажлыг хийлгэсэн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ГТБҮ-ийн нарийвчилсан ТЭЗҮ гүйцэтгэж буй БНЭУ-ын Зөвлөх “Инженерс Индиа 
Лимитед” компанийн туслан гүйцэтгэгчээр шалгарсан МУ-ын “Престиж 
инженеринг” ХХК нь 2017 оны 11 дүгээр сараас 2018 оны 04 дүгээр саруудад 
үйлдвэрийн болон дамжуулах шугам хоолойн инженер-геологийн хайгууль, 
судалгааны ажил, байр зүйн зураглал, усан хангамжийн судалгааны ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэн тайланг 2018.04.25-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн.   
Засгийн газрын 2018.10.24-ний өдрийн “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих 
төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 323 дугаар тогтоолоор “газрын 
тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөл”-ийн төслийн менежментийн зөвлөх 
компанийг сонгох ажлыг эрчимжүүлж шуурхай зохион байгуулах үүргийг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад даалгасан. 
Дээрх тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр барих төсөл”-ийн төслийн менежментийн компанийг сонгон шалгаруулах 
тендерийн баримт бичиг, ажлын даалгаврыг “Монгол газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр” ТӨХХК-тай хамтран монгол, англи хэл дээр боловсруулсан. 
БНЭУ-ын Эксим банк 2018 оны 10 дугаар сард “Монгол Улсад хэрэгжих газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр барих төсөл”-ийн төслийн менежментийн зөвлөхийг сонгон 
шалгаруулах тендерийг тус банкны журмын дагуу Энэтхэгийн Зөвлөх компаниудын 
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дунд зарласан бөгөөд энэхүү тендерийн урьдчилсан сонгон шалгаруулалтын дүнг 
2018.12.04-ний өдрийн “GOILOC-258/18-19/2107” тоот албан бичгээр ирүүлээд 
байна. 
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5.3.4. Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэрийн БОННҮ-г хүлээн 
авна. 
(ЗГҮАХ-2.73.3, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1."Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн төслийн БОННҮ-
ний ажилд хяналт тавьж, эцсийн байдлаар 
хүлээн авах ажлыг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт 
гаргуулсан байна. 
Хугацаа: III улирал 

Төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд хяналт тавьж, 
эцсийн байдлаар хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд тус үнэлгээг 
хийж гүйцэтгэтсэн бөгөөд Дэлхийн банк, “Минис” төсөл, гүйцэтгэгч “Грийн Трэндс” 
ХХК зэрэг оролцогч талууд холбогдох уулзалтыг 2018.12.05-ны өдөр зохион 
байгуулсан. Төслийн БОННБҮ хүлээн авах хугацаа тодорхой хугацаагаар 
хойшлогдож байгаа  гол шалтгаан нь Дэлхий банк болон “Минис” төслийн шинжээч 
экспертүүд дотоод зохион байгуулалтын улмаас хэд хэдэн удаа солигдсонтой 
холбоотойгоор ажлын үнэлгээний явцыг дахин нягтлах, тайлагнах шаардлагатай 
болж ажлын явц удааширч байна. Үнэлгээг гүйцэтгэгч талаас төслийн БОННБҮ-ний 
тайлан эцсийн байдлаар бэлэн болгосон хүлээж байна.  2018.02.20-нд Дэлхийн 
банк болон “Минис” төслийн холбогдох албаны хүмүүс Улаанбаатарт ирж ажлын 
явцыг дүгнэн ярилцах  уулзалтыг хийхээр товлоод байна.   Уулзалтын дараа 
нарийвчилсан үнэлгээний тайланг Дэлхийн банк,  “Минис” төсөл, Нүүрснээс нийлэг 
байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн албан ёсны вэб сайтанд 
байршуулах болно. 
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5.3.5.Төслийн санхүүжилт, хөрөнгө 
оруулалт, хувь эзэмшлийн хэмжээний 
талаар санал боловсруулах, холбогдох 
шийдвэрийг гаргуулах, төсөл хэрэгжүүлэх 
хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах 
бэлтгэлийг хангана. 
(ЗГҮАХ-2.73.4, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1."Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн төслийн 
санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, хувь 
эзэмшлийн хэмжээний талаар санал 
боловсруулж холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулах ажлыг зохион байгуулна. 

1.2018.01.18-23-ны өдрүүдэд БНХАУ-д зохион байгуулагдсан Нийлэг байгалийн 
хийн үйлдвэр, шугам хоолойн дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны хуралд оролцож 
төсөлд хамтран ажиллах чиглэлээр сонирхлоо илэрхийлсэн Хятадын Үндэсний 
химийн инженеринг корпораци, “Хятадын машин, механизм тоног төхөөрөмж 
инженеринг” ХХК-ийн удирдлагуудтай уулзаж төсөлд хөрөнгө оруулалт хийж, 
хамтран ажиллах боломжийн талаар санал солилцсон. 
2018.03.18-22-ны өдрүүдэд Монголын Эдийн засаг хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг, Хятадын Эдийн засаг, аж үйлдвэрийн нийгэмлэг хамтран БНХАУ-ын 
Бээжин хотод “Бүс ба Зам санаачилга, Монгол улс дахь боломж” сэдэвт Монгол, 
Хятадын хөрөнгө оруулалтын форум арга хэмжээнд оролцож, хөрөнгө оруулагчдад 
төслийн танилцуулга, уулзалт хийсэн.   
БНХАУ-ын Үндэсний газрын тосны корпораци (CNPC)-ийн охин компани болох 
“Хуан Чү барилга угсралт, инженеринг” компани (HQC) болон “Хятадын газрын 
тосны шугам хоолой” компани (CPP)-уудын төлөөлөл уг төсөлд хөрөнгө оруулж, 
хамтран ажиллах сонирхлоо 2018.05 сард илэрхийлсэн. 
Төв аймгийн Зуунмод хотноо 2018.05.18-ны өдөр зохион байгуулагдсан Эдийн 
засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого, “Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг” хөрөнгө 
оруулагчдын чуулганд нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн 
төслийн танилцуулгыг хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулсан. ХБНГУ-ын хөрөнгө оруулагч Global Finanz компанийн удирдлагуудтай 
уулзалт хийж төслийн танилцуулга хийсэн ба төслийн хөрөнгө оруулалтын талаар 
ярилцсан бөгөөд цаашид төсөлд хөрөнгө оруулалтах чиглэлээр хамтарч ажиллах 
боломжтой гэдгээ илэрхийлсэн.  
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Төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 2018.09.09-нд БНХАУ-ын 
ӨМӨЗО-ны Хөх хотод зохион байгуулагдсан Монгол-Хятадын бизнес форумд 
оролцож төслийн танилцуулга, уулзалт хийсэн бөгөөд төсөлд хамтран ажиллах 
боломжийн талаар ярилцсан. 
БНХАУ-ын Газрын тосны шугам хоолойн инженеринг ХХК-ийн Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчидтэй төслийг эрчимжүүлэх талаар уулзалт зохион байгуулсан. 
Төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Монгол улсын Засгийн 
газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хооронд Худалдаа, эдийн 
засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Комиссын XV хуралдаанд 
төслийн танилцуулга, саналыг боловсруулан хүргүүлсэн бөгөөд тус хуралдаанд 
Дэлхийн банкны санхүүжилтээр ТЭЗҮ хийгдсэн Багануурын нүүрсний ордыг 
түшиглэн баригдах нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх төслийг хятадын 
талын аж ахуйн нэгжтэй хамтран хэрэгжүүлэх саналыг Монголын тал тавьсан. 
Хятадын тал судалж үзэхээ илэрхийлсэн.    
2018.07.04-ний өдөр зохион байгуулагдсан Монгол Улс, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны форум-2018-д төслийн 
нэгжийн захирал оролцож, төслийн танилцуулгыг хийв.  
Төслийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, хувь эзэмшлийн хэмжээний талаар санал 
боловсруулж, Сайдын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна. 

2.Төсөл хэрэгжүүлх хуулийн этгээдийг 
сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 
Төслийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, 
хувь эзэмшлийн хэмжээний талаар санал 
боловсруулж, Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэрлүүлсэн байна. 
Хугацаа: III улирал 

2. БНХАУ-ын Үндэсний газрын тосны корпораци (CNPC)-ийн охин компани болох 
“Хуан Чү барилга угсралт, инженеринг” компани (HQC) болон “Хятадын газрын 
тосны шугам хоолой” компанитай (CPP) төсөл дээр хамтран ажиллах хөрөнгө 
оруулалт хийх чиглэлээр “Хамтран ажиллах санамж бичиг” байгуулахаар санамж 
бичгийн төслийг боловсруулаад байна.  
Бүтээгдэхүүн худалдан авах, төсөлд хамтран ажиллах асуудлаар Улаанбаатар 
хотын Хөгжлийн корпорацитай 2018.09 дүгээр сард хамтын ажиллагааны Санамж 
бичиг байгуулсан. 
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147 
220-
223 

5.3.6.Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэрийн нарийвчилсан 
ТЭЗҮ, барилгын зураг төсөл боловсруулах, 
барилгын ажлыг гүйцэтгэж, үйлдвэрийг 
хүлээн авч ашиглалтад оруулна. 
(ЗГҮАХ-2.73.5, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ- 4.2.3.6) 
1.”Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн байршлыг 
тогтоож, газрыг тухайн орон нутгийн газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
тусгуулан холбогдох хууль, дүрэм, журмын 
дагуу Улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг 
зохион байгуулна. 

1.“Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн байршлыг тогтоож, 
үйлдвэрийн газрын талаар Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын 2017.12.18-ны өдрийн 
ИТХ-ын хуралдаанд танилцуулан 2018 оны сумын газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Түүнчлэн үйлдвэрийн газрын асуудлыг Төв аймгийн 
ИТХ-ын 2018.01.12-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн уг өдрийн 08 дугаар 
тогтоолоор байршил болон хэмжээг тогтоож, Аймгийн тусгай хэрэгцээнд оруулах 
ажлыг зохион байгуулсан.   
2. Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн төслийн дамжуулах 
хоолойн трассыг тогтоох ажлын хүрээнд Төв аймгийн ИТХ-ын  2018.01.12-ны 
өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Хийг дамжуулах шугам хоолойн трассын байршлыг 
нарийвчлан тогтоож,  хий дамжуулах хоолой дайран өнгөрөх газрыг Аймгийн тусгай 
хэрэгцээнд авсан. 
3. "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн төслийн 2018 оны 
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор  “Улаанбаатар хотын байгалийн хийн 
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2."Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн дамжуулах 
хоолой трассын дагуух газрыг тухайн орон 
нутгийн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгуулан холбогдох хууль, 
дүрэм, журмын дагуу Улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулна. 
3."Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн төслийн хүрээнд 
Улаанбаатар хот доторх түгээх сүлжээний 
нарийвчилсан судалгааг хийж, Улаанбаатар 
хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулна. 
4."Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 
үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн төслийн 
үйлдвэрлэл болон дамжуулахтай 
холбоотой олон улсын ISO, ГОСТ 
стандартуудыг орчуулан бэлтгэж, 
холбогдох журмын дагуу Монгол улсын 
стандарт болгон батлуулна.   
Тоо хэмжээ: 1 
Чанар: Улаанбаатар хот доторх түгээх 
сүлжээний нарийвчилсан судалгааг хийсэн 
байна. 
Хугацаа: IV улирал 

түгээх шугам сүлжээний трасс, технологийн судалгаа” хийх зөвлөх үйлчилгээг 
үзүүлэх нээлттэй тендер 2 удаа  зарлагдсан боловч ажлын даалгаврын шаардлага 
хангасан хуулийн этгээд оролцоогүй тул үнэлгээний хорооны ажлын хэсэг 
тендерийг хүчингүй болсон тухай дүгнэлтийг захиалагчид танилцуулснаар 2019 
оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд  оруулж дахин тендер зарлахаар 
төлөвлөөд байна. 
Төслийн  хүрээнд төслийн нэгжийн ажилтнууд Нийслэлийн ЗДТГ  болон 
Улаанбаатар хотын дүүргүүдтэй хамтран ажиллаж, хотын дулаан хангамжийн 
ерөнхий төлөвлөлттэй холбоотой баримт материал, зураг схемийг цаасан болон 
цахим хэлбэрээр хүлээн авч, боловсруулан холбогдох урьдчилсан судалгааны 
ажлыг хийгээд байна. Мөн Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хот төлөвлөлтийн газартай 
хамтран Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө, дахин төлөвлөлтөд 2,3-р бүсийн 
айл өрхийн дулааны эх үүсвэрийг хийн түлшээр хангахад шаардагдах хийн түгээх 
шугам хоолойн  асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар 2018.05.15-ны өдөр уулзалт 
зохион байгуулж, холбогдох санал зөвлөмжийг авч дээрх судалгааны ажилд тусган 
ажиллаж байна. 
4. Төслийн нэгжээс олон улсын байгалийн хийн хэрэглээ, дамжуулах түгээхтэй 
холбоотой ISO, ГОСТ, CEN, ASTM,  ANSI, API стандартуудыг судалж өөрийн орны 
онцлогт тохирох стандартуудыг сонгон авч, орчуулж байна. Орчуулж бэлтгэсэн 
стандартуудыг албажуулах асуудлаар СХЗГ-тай хамтран ажиллаж байна. Дараахь 
стандартуудыг орчуулж дуусгаад Техникийн хороогоор батлуулахад бэлэн болгов. 
Үүнд: 
•ГОСТ З 56872-2016 Байгалийн хий. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийг заагч 
хоолойгоор холбох  
•ГОСТ Р 56835-2015 Шингэрүүлсэн байгалийн хий. Хийн хроматографаар 
бүрэлдэхүүн хэсгийн бүтцийг тодорхойлох  
•ISO 15663-1 Газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэл- Жилийн өртөгISO 12614-19 
Авто тээврийн хэрэгсэл – Шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG) түлшний системийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд  
•ISO 15500-7 Авто замын тээврийн хэрэгсэл- Шахсан байгалийн хий (ШаБХ) 
түлшний системийн эд анги, 7-р хэсэг: Хийн шүршигч  
•ISO 17969 Газрын тос, нефть хими, байгалийн хийн салбар-Ажилтны ур чадвар   
•ISO 12614-19 Авто тээврийн хэрэгсэл – Шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG) 
түлшний системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд  
•ISO 21809_5 Газрын тос, байгалийн хий салбар – Дамжуулах шугам хоолой 
•ISO 13443 Байгалийн хий  
•ГОСТ Р 57375- 2016  Хийн түгээгүүрийн систем. Хийн хуваарилах сүлжээ. Дизель 
түлшний хий бууруулах цэгүүдийн үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг 
тодорхойлох нь  
•ISO 12213-3 Байгалийн хий 
•ГОСТ Р 57433- 2017  Байгалийн хийн хэрэглээг моторын түлш болгон ашиглах. 
Нэр томьёо ба түүний тодорхойлолт 
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•ГОСТ 5542-2014 Байгалийн хий болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай шатдаг хий 
Техникийн үзүүлэлтүүд 
•ISO 14532 Байгалийн хий- Нэр томьёо   
•ISO 15500-1 Авто замын тээврийн хэрэгсэл- Шахсан байгалийн хий (ШаБХ) 
түлшний системийн эд анги, 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага, тодорхойлолт – 
орчуулгын ажил хянагдаж Техникийн хороогоор батлуулахад бэлэн болсон. 
•ISO/TR 15403-2 Байгалийн хий – Байгалийн хийг тээврийн хэрэгсэлд шахмал 
түлшээр ашиглах нь, 2-р хэсэг: Шинж чанарын тодорхойлолт - орчуулгын ажил 
хянагдаж Техникийн хороогоор батлуулахад бэлэн болсон. 
Байгалийн хийн олон улсын  стандарт, норм, дүрмийг үргэлжүүлэн  орчуулж  байна. 
Орчуулсан стандартуудыг хянан, эмхтгэж стандарт хэлжил зүйн газрын тос, 
байгалийн хийн техникийн хороогоор батлуулах ажлын хүрээнд стандарт 
тохируулгын газрын удирдлагуудтай 2018.11.21-ний өдөр уулзалт хийсэн. 
Уулзалтын үеэр орчуулгын явцтай танилцаж цаашид батлуулах боломжтой гэж 
үзсэн. 

148 224 

5.3.7. Улаанбаатар хотод жилд 15000 тн 
тос, тосолгооны материал үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулахыг 
дэмжинэ.  
(ЗГҮАХ-2.74.1) 
1.Тос тосолгооны материалын эрэлт, 
нийлүүлтийн чиглэлээрх олбогдох 
судалгааны ажлыг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Холбогдох судалгааны ажлыг хийж эхэлсэн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Тос, тосолгооны материалын эрэлт, нийлүүлэлт, үйлдвэрлэл, технологи”-ийн 
чиглэлээр урьдчилсан судалгааны материалыг бэлдэж удирдлагад танилцуулсны 
дагуу холбогдох дэлгэрэнгүй судалгааны ажлыг мэргэжлийн судалгааны 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэн, түүнд шаардагдах зардлыг УУХҮЯ-ны 
2019 оны Эрдэм шинжилгээний, судалгааны ажлын төсөвт суулгаад байна. Мөн 
"Интер стандарт нефть" ХХК-ийн тос тосолгооны материал үйлдвэрлэх төслийг 
дэмжиж Төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын 20%-ийг Хөгжлийн банкны 
хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр урьдчилсан байдлаар тус 
банктай 2018.11.22-ны өдрийн уулзалтаар  тохиролцсон. 

 
 
 

28 
 
 
 
 

 

6.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОХИЦУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД: 

6.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд: 

153 
232-
233 

6.1.5. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон 
газрын ховор элементийн хайгуул судалгаа, 
ашиглалтын эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгоно. /ЗГҮАХ-2.59.7/ 
1. Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн 
ангилал, зааврыг цацраг идэвхт ашигт 
малтмал (уран, тори)-ын хайгуулд хэрэглэх 
арга зүйн зөвлөмжийн төслийг эцэслэн 
боловсруулж, ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлнэ. 

1. Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, зааврыг цацраг идэвхт ашигт 
малтмал (уран, тори)-ын хайгуулд хэрэглэх арга зүйн зөвлөмжийн төслийг эцэслэн 
боловсруулж, ЭБМЗ-өөр 5 дугаар сард хэлэлцүүлэн тэмдэглэл, зөвлөмж гаргасан. 
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2. Газрын ховор элементийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбогдох эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох санал 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн байна. 
Хугацаа: 2-р улиралд 

2. Газрын ховор элементийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдох эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр ҮАБЗ, Яам, АМГТГ-ын хэмжээнд 
хамтран санал боловсруулж байна. Газрын ховор элементийн хөтөлбөр 
боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллан хөтөлбөрийн төслийг боловсруулахад 
хамтарч ажилласан. 

 
 

28 

 

6.2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг гэрээ хэлцэлд бэлтгэх, хэрэгжилтийг 
зохицуулах гол зорилтын хүрээнд 
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6.2.2. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон 
газрын ховор элементийн нөөц бүхий ордод 
стратегийн хөрөнгө оруулагчдыг сонгох, 
хамтарсан компани байгуулна. /ЗГҮАХ-
2.59.9/ 
1. Орд ашиглах гэрээ байгуулсан 
Гурвансайхан компанийн төрийн 
эзэмшлийн хувь хэмжээг шилжүүлэх, 
хамтарсан компанийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар: Хуульд нийцсэн байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

“Гурвансайхан” ХХК-ийн эзэмшиж буй орд газруудын төрийн эзэмшилийн хуь 
хэмжээг шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар орд эзэмшигч төрийн өмчит 
компаниудтай ярилцан тохиролцох ажлыг зохион байгуулсан. “Гурвансайхан” ХХК-
ийн хувьцааг шилжүүлж авах зэрэгтэй холбоотой төлбөрийн маргаан үүсэж Олон 
улсын арбитрын шүүхэд маргаан үүсгэсэн шалтгаанаар хувьцаа шилжүүлэх ажил 
түр зогссон байдалтай байна.   
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6.2.3 Гацууртын ордыг эдийн засгийн 
эргэлтэнд оруулахад дэмжлэг үзүүлэх 
/ҮЧ-4.3/ 
/ЭЗСХ-2.2.1.2/ 
1. Гацууртын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулахад дэмжлэг үзүүлж, гэрээ 
байгуулахад хамтран ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа,  
Чанар: бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Хугацаа: жилдээ 

УУХҮС-ын 2018.02.12-ны өдрийн А/24 тоот тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг 
стратегийн ач холбогдол бүхий Гацууртын алтны ордын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч “Сентерра гоулд Монголиа” ХХК-тай Гацууртын төслийн эдийн засгийн 
үр өгөөжийн тооцооллын талаар урьдчилан тохиролцох, харилцан ашигтай 
нөхцлийг тодорхойлох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 
Ажлын хэсэг нийт 3 удаа хуралдаж Гацууртын төслийн байгаль орчин, эдийн засаг-
санхүү, олборлолтын талаар мэдээлэл авч, санал солилцсон.  
Нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрээр /2018.06.07/ 
“Сентерра гоулд Монгролиа” ХХК-ийн эзэмшиж буй Гацууртын ордын ашиглалтын 
4 тусгай зөвшөөрлийг цуцлахыг Ашигт малтмал, газрын тосны газар даалгасан 
байна. Тус шийдвэрийг Ашигт малтмал газрын тосны газар 14 хоногт давж заалдах 
шатны шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд энэхүү шүүхийн шийдвэрийг АМГТГ 
2018.07.02-ны өдөр хүлээн авч давж заалдах өргөдлөө хүргүүлсэн байна.    
Иймд Ажлын хэсгийн цаашдын үйл ажиллагаа тодорхойгүй байдалтай байгаа 
боловч төслийн бичиг баримт болон газар дээрх нөхцөл байдалтай нь танилцах 
арга хэмжээ явуулахаар төлөвлөж байна. 

28 

 

6.3. Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн бодлого, улсын төсөв, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний хэрэгжилтийг зохицуулалтаар хангах гол зорилтын хүрээнд: 
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6.3.3. Уул уурхайн үйлдвэрлэл дэх төрийн 
оролцоог зохистой хэмжээнд байлгаж, 
Кадастрын бүртгэлийн системийг 
боловсронгуй болгож, тусгай зөвшөөрөл 
олгох үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгоно. 
/ЗГҮАХ-2.62/ 
1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
олгох сонгон шалгаруулалтын журмын 
төслийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журам батлагдсан байна. 
Хугацаа: 1-р улиралд 

“Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулах аулын хэсэгт орж ажиллан, Сайдын 2018.02.13-ны өдрийн А/28 
дугаар тушаалаар батлав. Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 
2018.02.21-ний өдрийн 3863 дугаарт бүртгүүлж олон нийтэд цахим болон хэвлэмэл 
байдлаар мэдээлсэн. 
 

40 

 

159 
242-
243 

6.3.4.“Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт 
баримтлах бодлого”-ын 3.1.2-т заасан иргэд 
бичил уурхайн салбарт хууль ёсны бүтцээр 
хоршиж ажиллах чиглэлийг хэрэгжүүлэн 
холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгоно. /ЗГҮАХ-2.64.2/ 
1. Хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад 
оруулах ажлыг холбогдох байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулна. 
2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох журмын хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ хийжсанал боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Зөвлөмж гарсан байна 
Хугацаа: 4-р улиралд 

- Бичил уурхайн холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтийг хангах, 
хувиараа ашигт малтмал олборлох хууль бус үйл ажиллагааг бичил уурхайн 
зохион байгуулалтад оруулах, албажуулах, байгаль орчны хариуцлагыг 
дээшлүүлэх зорилгоор МХЕГ, ЦЕГ, АМГТГ-тай хамтран ажиллаж байна. 
- Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын дарга, УУХҮС-ын 2017.12.22-ны өдрийн Ажлын 
хэсэг байгуулах тухай №322-А/242 тоот хамтарсан тушаалын дагуу Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018.01.03-ны өдрийн 01/02 тоот хяналт 
шалгалтын удирдамж батлагдсан бөгөөд Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нүүрс 
олборлолт явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалтыг хамтран хийж гүйцэтгэсэн.  
ЗГХЭГ-ын даргын 2017.12.19-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай 308 тоот 
тушаалын дагуу Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хууль бусаар нүүрс олборлож 
байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас хохирох явдлыг таслан зогсоох, санал 
зөвлөмж гаргах зорилгоор тус дүүргийн иргэдийн дунд зөвлөлдөх санал асуулга 
зохион байгуулах ажлын хэсэгт холбогдох саналыг хүргүүлэн ажилласан.  
- МХЕГ-т болон хууль бусаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа ихээр 
төвлөрсөн Архангай, Төв, Сэлэнгэ аймгуудын хяналт, мониторингийн ажлын үр 
дүнг нэмэгдүүлэх, МХЕГ-ын мэдээллийн системд мэдээлэл оруулах ажлын 
чанарыг сайжруулах зорилгоор дрон  4 ширхэг түүний 4 ширхэг программ хангамж, 
4 GPS ийн хамт ТБУТ-өөс нийлүүлэхээр Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн.  
- Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрын хэмжилтийг хийхдээ “Эрдэнэт 
үйлдвэр” ХХК-ийн лазерь 3D тоног төхөөрөмжийг ашиглахыг хүссэн бөгөөд 
үйлдвэрийн инженерүүд хэмжилтийг хийсэн. 
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6.3.5. Алтны олборлолтыг нэмэгдүүлж, 
бичил уурхай эрхлэгчдийн олборлосон 
алтыг худалдан авах эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.69./ 
1. Ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон 
алтны уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг 
байнгын ашиглалтад оруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх /ЗГҮАХ-2.69.6/ 

АМТХ-ийн 35 дугаар зүйлийн 35.4 дэх хэсэгт заасны дагуу  Төв аймгийн Сүмбэр 
сумын нутагт орших “Альтаир гоулд” ХХК-ийн, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын 
нутагт орших  “Тэргүүн майнинг” ХХК-ийн, Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших 
“Эм Жи Жи И Си” ХХК, “Их ундарга майнинг” ХХК-ийн, Дархан-Уул аймгийн Шарын 
гол сумын нутагт орших  “Хатан түшиг трейд” ХХК, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол 
сумын нутагт орших “Шарын гол” ХК, Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутагт орших 
“Шар нарст” ХХК-ийн алтны шороон ордын уурхайнуудыг байнгын ашиглалтад 
Улсын комисс хүлээн авсан. Эдгээр 7 алтны шороон ордын уурхай байнгын 
ашиглалтад орсоноор шинээр нийт 397 ажлын байр шинээр бий болох бөгөөд 
уурхайнуудын нийт нөөц нь B+C зэргээр 839,9 кг байна.  
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2. Бичил уурхай төвлөрсөн нутаг дэвсгэрт 
алтны худалдааны нэг цэгийн үйлчилгээ 
байгуулах талаар судалгаа хийж, 
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.69.7/ 
 

УУХҮС-ын 2018.02.26-ны өдрийн А/47 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Алтны 
нийлүүлэлтийн сүлжээг боловсронгуй болгох” үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2018.03.20-
ны өдөр хуралдсан. Ажлын хэсгийн эхний хурлаар ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг баталсан. Мөн алтны сорьц тогтоох, худалдан авах нэг цэгийн 
үйлчилгээний төвийн байршлыг хуралд оролцогчид Баянхонгор болон Дархан-Уул 
аймгууд байх нь зүйтэй гэж 100 хувийн саналаар баталсан. Алтны худалдааны 
гарал үүсэл, ил тод байдлыг хангах талаар судалгаа хийж, дүгнэлт гаргах ажлыг 
яаралтай хийх шаардлагатай байгааг хуралд оролцогчид онцолсон. Алтны 
худалдаа эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх, гэрчилгээжүүлэх, эсвэл тусгай зөвшөөрөл 
олгох замаар тэдгээрийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь 
Монголбанкинд тушаагдаж буй алтны гарал үүслийг ил тод болгоход ач 
холбогдолтой тул энэ асуудлыг судалгааны хүрээнд оруулан дүгнэлт гаргах нь 
зүйтэй гэж үзсэн. Судалгааг гүйцэтгэх ажлын холбогдох зардлыг ТБУТ-аас 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд “Хөгжлийн эрэлд” ХХК-ийг шалгаруулж, 
“Бичил уурхайгаар олборлосон алтны нийлүүлэлтийн сүлжээ, алтны худалдааны 
эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох” чиглэлээр бодлогын зөвлөмж 
боловсруулаад байна. Алтны нэг цэгийн үйлчилгээний төвийг Баянхонгор, Дархан-
Уул аймгуудад байгуулсан бөгөөд алтны сорьц тогтоох үйл ажиллагаа орон нутагт 
хийгдэж эхлээд байна. Ажлын хэсэг 2018.11.30-нд хуралдаж, төлөвлөгөөний дагуу 
хийгдсэн ажлын тайланг сонсож, төлөвлөгөө биелсэн тул ажлын хэсгийн 
дүгнэлтийг УУХҮС-д танилцуулснаар хаах шийдвэр гаргасан.  
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3. Алтны геологийн судалгаа, эрэл-үнэлгээ, 
хайгуулын ажлын хэмжээг өсгөн нөөцийг 
тогтвортой нэмэгдүүлэх хүрээнд УТХ-өөр 
хийгдэх судалгааны ажлын хэрэгжилтийг 
хангана. /ЗГҮАХ-2.69.3/ 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар: Судалгаа хийсэн байна. 
Хугацаа: 4-р улиралд 

ТЗМ-ын алт-2017 төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотголтой танилцаж тус 
тодотголыг хэлэлцсэн ЭМБЗ-ийн хуралдаанд оролцож, санал зөвлөмж өгч 
ажилласан. 
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6.3.6. Геологи, уул уурхайн салбарт хөрөнгө 
оруулалтыг татах эрх зүйн таатай орчинг 
бүрдүүлж, харилцан үр ашигтай төсөл, 

УУХҮС-ын 2018.02.12-ны өдрийн А/24 тоот тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг 
стратегийн ач холбогдол бүхий Гацууртын алтны ордын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч “Сентерра гоулд Монголиа” ХХК-тай Гацууртын төслийн эдийн засгийн 
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хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ-
2.61/ 
1. Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын 
түвшинд нэгдсэн удирдлагаар хангах 
/ЗГҮАХ-2.61.4/ 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Шийдвэр гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

үр өгөөжийн тооцооллын талаар урьдчилан тохиролцох, харилцан ашигтай 
нөхцлийг тодорхойлох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Ажлын хэсэг нийт 3 
удаа хуралдаж Гацууртын төслийн байгаль орчин, эдийн засаг-санхүү, 
олборлолтын талаар мэдээлэл авч, санал солилцсон.  
Нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрээр /2018.06.07/ 
“Сентерра гоулд Монголиа” ХХК-ийн эзэмшиж буй Гацууртын ордын ашиглалтын 4 
тусгай зөвшөөрлийг цуцлахыг Ашигт малтмал, газрын тосны газар даалгасан 
байна. Тус шийдвэрийг Ашигт малтмал газрын тосны газар 14 хоногт давж заалдах 
шатны шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд энэхүү шүүхийн шийдвэрийг АМГТГ 7-
р сарын 2-ны өдөр хүлээн авч давж заалдах өргөдлөө хүргүүлсэн байна.    
Иймд Ажлын хэсгийн цаашдын үйл ажиллагаа тодорхойгүй байдалтай байгаа 
боловч төслийн бичиг баримт болон газар дээрх нөхцөл байдалтай нь танилцах 
арга хэмжээ явуулахаар төлөвлөж байна. 
- “Эрдэнэс таван толгой” ХХК-ийн Таван толгойн ордын 30%-ийн олон улсын 
хөрөнгийн бирж дээр арилжаалж хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө босгох асуудлыг 
УИХ-ын хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. 
Мөн Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн орд ашиглах төслийн ТЭЗҮ хэлэлцэх 
салбар хуралдааныг нийт 15 удаа зохион байгуулсан. Үүнд:  
- Давхардсан тоогоор 217 ТЭЗҮ хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  
- Нийт 180 ТЭЗҮ-г хүлээн авах дүгнэлт гаргуулж зохих шийдвэрийг гаргуулахаар 
АМГТГ-т уламжилсан.  
- Орд ашиглах төсөл болон баяжуулах үйлдвэрийн төслийн ТЭЗҮ-д шинжээч 
томилуулах 119 албан хүсэлтийг хүлээн авч дүрмийн дагуу шинжээч томилуулсан. 

7.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ХӨТӨЛБӨР, 
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ 
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

7.1. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт 
зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 
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7.1.1 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийнэ.  
/ЗГ-2017-89-ийн 8.1., 8.6./ 
1.Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
биелэлтэд  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагын зөвлөлд танилцуулан, 
шийдвэр гаргуулан дүнг ЗГ-ын ХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
2. Хяналтаас хасуулах шийдвэр заалтын 
жагсаалт гаргаж тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн тайлангийн хамт ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 

1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар батлагдсан хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2017 оны жилийн эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүнг 
яамны удирдлагын зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
2018.01.12-ны өдрийн 01/143 тоотоор ХЭГ-т хүргүүлсэн. Үнэлгээний дүнг ЗГХЭГ-
ын unelgee.gov.mn сайтад байршуулж баталгаажуулсан. Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 90.6%-ийн биелэлттэй.  
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны хагас жилээр 181 шийдвэрийн 259 
заалтын биелэлтэд х/ш/ү хийж 2018.07.03-ны өдрийн 01/1834 тоотоор ХЭГ-т 
хүргүүлсэн. Үнэлгээний дүнг ЗГХЭГ-ын unelgee.gov.mn сайтад байршуулж 
баталгаажуулсан. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2018 оны хагас 
жилийн байдлаар 87,0%-ийн биелэлттэй байна. 
2. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтээс 2017 оны жилийн эцсийн 
байдлаар 102 шийдвэрийн 129 заалтыг хяналтаас хасуулах саналыг жагсаалтаар 
гаргаж тайлангийн хамт 2018.01.12-ны өдрийн 01/143 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т 
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Тоо хэмжээ: 2  удаа 
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 01/15, 07/01-ний дотор 

хүргүүлж ажилласан. Мөн 2017 оны жилийн эцсийн хяналтаас хасуулах 
шийдвэрүүдийг ЗГХЭГ-аас өгсөн дүгнэлттэй уялдуулан шалгаж, ХЭГ-ын 
www.unelgee.gov.mn-ийн 2018 оны хагас жилийн биелэлтэд оруулж хяналтаас 
хасуулах тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулсан. 

168 260 

7.1.2 “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлал-2030”  баримт 
бичгийнхэрэгжилтийн явцад хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.  
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.1./ 
1.Бодлогын баримт бичгийн I үе шатны 
зорилтын хэрэгжилтийн явцад хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж Сангийн 
яаманд  хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 09/01-ний дотор 

Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан, "Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030"-ын 2.1.3, 2.1.4 дугаарт тусгагдсан аж үйлдвэр 
болон эрдэс баялгийн салбарын 4 зорилтын 9 үйл ажиллагааг тайлагнах 
хүснэгтийн мэдээллийг түүвэрлэн боловсруулж, холбогдох биелэлтийг гаргуулан, 
хэрэгжилтийн явцад х/ш/ү хийж, 2016-2020 он хүртэлх эхний үе шатны зорилтын 
хэрэгжилт 55.0 хувийн биелэлттэй дүгнэв. Холбогдох тайлан, танилцуулгыг яамны 
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 2018.09.04-ний өдрийн 01/2340 
тоотоор СЯ-д хүргүүлж ажиллав. 
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7.1.3. Салбарт хэрэгжиж буй төрөөс 
баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.2./ 
1. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт 
баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн явцад 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг 
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
2. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах 
бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
3. Төрөөс газрын тосны салбарт 2027 он 
хүртэл баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн 
явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг 
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 04/01-ний дотор 

1. Салбарт хэрэгжиж буй төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, нэгдсэн танилцуулга боловсруулж яамны удирдлагын 
зөвлөлийн 2018 оны 03 сарын 29-ний өдрийн 03 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж 
шийдвэр гаргуулан 03 сарын 30-ны өдрийн 02/866 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлж 
ажиллав. УИХ-ын 2014 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс эрдэс 
баялгийн салбарт баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийн хэрэгжилт 75.2 хувьтай. 
2. УИХ-ын 2015 оны 62 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс аж үйлдвэрийн 
талаар баримтлах бодлого”-ыг үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага нь Аж үйлдвэрийн 
яам /хуучнаар/ байсан бөгөөд яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны 
хязгаар батлах тухай ЗГ-ын 2016 оны 3 дугаар тогтоолын дагуу хүнд аж үйлдвэрийн 
асуудал нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал нь 
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд, зарим бусад асуудал нь 
Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, Үндэсний хөгжлийн газарт тус тус 
хамаарч байна. Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам нь дээрх бодлогын 
дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж байгаатай 
холбогдуулан тус яамнаас ирүүлсэн 2018.03.26-ны өдрийн 09/931 тоотын хариуг 
хүнд аж үйлдвэрийн асуудлаар тусгагдсан 15 үйл ажиллагааны хүрээнд үнэлгээ 
хийж 2018.03.29-ний өдрийн 10/846 тоотоор ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэв. 
3. УИХ-ын 2011 оны 65 дугаар тогтоолоор батлагдсан, “Төрөөс газрын тосны 
салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх хугацаа 2016 онд 
дуусгавар болсонтой холбогдуулан бодлогыг шинэчлэн батлуулах зорилтын 
хүрээнд сайдын 2016 оны Б/101 дүгээр тушаалаар “Төрөөс газрын тосны салбарт 
баримтлах бодлого”-ыг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. 
Ажлын хэсэг холбогдох хууль болон ЗГ-ын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор 
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батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын 
дагуу өмнөх бодлогын хэрэгжилтийг гаргаж дүгнэн, “Төрөөс газрын тосны салбарт 
2027 он хүртэл баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийн төслийг ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж 2018 оны 6 сарын 6 өдрийн 169 дүгээр тогтоолоор 
батлуулсан байна. 

170 264 

7.1.4 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар 
тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ. 
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.3./ 
1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд 
яамны эрхлэх асуудлаар тусгагдсан арга 
хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүнг удирдлагын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 2  удаа 
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа:  02/01, 07/01-ний дотор 

ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан 85 арга хэмжээний 2017 оны 
жилийн эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүнг яамны удирдлагын зөвлөлийн 2018 оны 
02 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018.01.19-ний өдрийн 02/208 тоотоор ХЭГ-
т хүргүүлсэн. Үнэлгээний дүнг ЗГХЭГ-ын unelgee.gov.mn сайтад байршуулж 
баталгаажуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 
68.4%-тай. 
ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан 64 арга хэмжээний 2018 оны 
хагас жилийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүнг яамны удирдлагын зөвлөлийн 2018 оны 
06 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018.07.03-ны өдрийн 01/1833 тоотоор ХЭГ-
т хүргүүлсэн. Үнэлгээний дүнг ЗГХЭГ-ын unelgee.gov.mn сайтад байршуулж 
баталгаажуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2018 оны хагас жилээр 61,7%-тай. 

40 

 

171 265 

7.1.5. “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийнэ. 
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.4./ 
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, 
Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд, Монгол банкны 
ерөнхийлөгчийн хамтран баталсан 
“Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө”-ний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: 04/01-ний дотор 

Засгийн газрын 2017 оны 20 дугаар тогтоолоор баталсан “Алт-2” үндэсний 
хөтөлбөр, УУХҮС, СС, БОАЖС, Монгол Банкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан 
2017.06.14-ний өдрийн А/66/202/А/174/А166 дугаартай тушаалаар батлагдсан 
“Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэнд хийсэн х/ш/ү-ний танилцуулга боловсруулж, Удирдлагын зөвлөлийн 
2018.03.29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн, 2018.03.30-ны өдрийн 02/864 
тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрт 5 зорилт дэвшүүлж, 
эдгээр зорилтуудын хүрээнд 43 үйл ажиллагааг ойрын болон дунд хугацааны 2 үе 
шаттайгаар 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан. Ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан 49 үйл ажиллагаанаас тайлант хугацаанд 41 үйл 
ажиллагааг тайлагнасан ба хэрэгжилтийг толгойлон болон хамтран хэрэгжүүлэгч 
38 байгууллага, төрийн 5 байгууллага хэрэгжилтийн биелэлтийг тус яаманд 
ирүүлсэн. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 76.59%-
тай. Х/ш/ү-ний танилцуулгыг хавсралтын хамт яамны цахим хуудсанд 
байршуулсан. 
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7.1.6. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар 
тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 

1. УИХ-ын 2017.05.31-ний өдрийн 42 дугаар тогтоолоор баталсан, Монгол улсын 
эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан 26 арга хэмжээний 2017 оны 
жилийн эцсийн биелэлтэд х/ш/ү хийж дүнг яамны удирдлагын зөвлөлийн 2018 оны 
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хэрэгжилтэд  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийнэ.  
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.6./ 
1. 2017 оны Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд 
жилийн эцсийн байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж Сангийн 
яаманд хүргүүлнэ   
2. 2018 оны Үндсэн чиглэлийн хагас жилийн 
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
дүнг удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж Сангийн яаманд хүргүүлнэ.   
Тоо хэмжээ: 1  удаа 
Чанар:Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн 
байна. .                                                                                                            
Хугацаа: 06/25-ны дотор 

02 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018.01.19-ний өдрийн 02/199 тоотоор 
Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Үнэлгээний дүнг ЗГХЭГ-ын unelgee.gov.mn сайтад 
байршуулж баталгаажуулсан.  
2. УИХ-ын 2018.05.24-ний өдрийн 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан,  “Монгол 
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл“-д Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар хамааралтай 5 зорилт арга хэмжээний 14 
шалгуур үзүүлэлтийг хяналтанд авч, хагас жилийн биелэлтэд х/ш/ү хийж тайланг 
2018.06.25-ны өдрийн 01/1753 тоотоор СЯ-д хүргүүлэв. Үндсэн чиглэлийн биелэлт 
2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 50%-тай. Үнэлгээний дүнг ЗГХЭГ-ын 
unelgee.gov.mn сайтад байршуулж баталгаажуулсан. 
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7.1.7. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж 
байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.8./ 
1. Зээл, буцалтгүй тусламж, хамтарсан 
төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж Сангийн 
яаманд хүргүүлнэ.   
Тоо хэмжээ: 1  удаа 
Чанар:Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн 
байна. .                                                                                                            
Хугацаа: 03/01-ний дотор 

Сайдын эрхлэх асуудлаар 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 7 төсөл 
хэрэгжиж байгаа ба эдгээрийн хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж дүнг уирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2018.02.28-ны өдрийн 
01/557 тоотоор СЯ-нд хүргүүлсэн. Төслүүдийн хэрэгжилт ерөнхий дүнгээр 61.4 
хувьтай дүгнэсэн. 
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7.1.8. Тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр 
дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
нэгдсэн тайланг боловсруулан дүнг 
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
/ЗГ-2017-89-ийн 9.1./ 
1. Яамны 2017 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө /ТШЗ-ийн ҮДГ/-ний жилийн 
эцсийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж дүнг сайд, удирдлагад 
танилцуулна. 
2. Яамны засаглалын болон эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтэд 

1. Яамны 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
нэгдсэн тайлан боловсруулан дүнг  удирдлагын зөвлөлийн 2018 оны 03 сарын 29-
ний өдрийн 03 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулан 03 сарын 30-ны 
өдрийн 02/865 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлж ажиллав. ЗГ-ын 2018 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан нийтлэг журмын дагуу яамны 2017 оны үйл ажиллагааны 
нэгдсэн дүнг 10 үзүүлэлтээр нэгтгэн гаргаж 89,3 хувь, 4,46 оноогоор дүгнэсэн.  
2. ЗГ-ын 2018 оны 55 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралтаар батлагдсан, яамны 
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 21 үзүүлэлтийн биелэлтэд х/ш/ү хийж 97 хувь, 4,9 
оноогоор дүгнэж яамны нэгдсэн тайланд хавсарган 03 сарын 30-ны өдрийн 02/865 
тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлж ажиллав. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
эрхлэх асуудлын хүрээнд геологийн зураглал, голлох эрдэс түүхий эдийн 
олборлолт, экспорт, газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, метал, шатах ашигт 
малтмалын үйлдвэрлэлийн 9 ангиллын 21 үзүүлэлт батлагдснаас тайлант 
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хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн 
тайланд хавсаргана. 
3. Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур 
үзүүлэлтийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж нэгдсэн тайланд хавсаргана. 
4. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах талаар 
байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан зорилтын биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн тайланд 
хавсаргана. 
Тоо хэмжээ: 1  удаа 
Чанар:Журмын дагуу тайланг боловсруулж 
хүргүүлсэн байна.                                                                                                             
Хугацаа: 04/01-ний дотор 

хугацаанд 8 ангиллын 20 үзүүлэлтээс 10 үзүүлэлт нь зорилтот түвшнээс  өссөн, 7 
үзүүлэлт нь зорилтот түвшнээс  буурсан гүйцэтгэлтэй байна. Танилцуулга, 
биелэлтийг яамны вэб сайт болон дотоод систем /Эйбл/-ийн олон нийтийн санд 
тус тус байршуулсан. 
3. Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан нийтлэг журмын 11 дүгээр хавсралтын дагуу 14 
үзүүлэлтийн биелэлтийг гаргуулж хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн 
тайланд хавсаргаж 02/865 тоотоор хүргүүлсэн. 
4. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар 
байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийг ЗГ-ын 
2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан нийтлэг журмын 9 дүгээр хавсралтын 
дагуу 10  шалгуур үзүүлэлтийн биелэллтийг гаргуулж биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн тайланд хавсаргаж 02/865 тоотоор хүргүүлсэн. 
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7.1.9. ЗГХЭГ-ын даргын баталсан ерөнхий 
удирдамжийн дагуу Хэрэглэгчийн үнэлгээг 
хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгүүлж дүнг 
яамны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайланд 
хавсарган ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.  
/ЗГ-2017-89-ийн 9.1.1.7./ 
1. Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх зардлыг 
яамны төсөвт тусган батлуулсан байна.  
2. Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх 
байгууллагыг сонгон шалгаруулна. 
3. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайланг хүлээн 
авч, сайд, удирдлагад танилцуулан,  яамны 
нэгдсэн тайланд хавсарган, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Тайланг хүлээн авсан байна. 
Хугацаа: 2018/04/01-ний дотор 

1. ТНБД-ын 2018 оны А/11 дүгээр тушаалаар яамны эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын зардлын төсөвт хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх зөвлөх үйлчилгээний зардал 
7.6 сая төгрөгөөр батлуулав. ТНБД-ын 2018 оны А/08 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан үнэлгээний хороо "Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ"-
ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. ЗГХЭГ-ын даргын 2017.12.15-ны өдрийн 
302 дугаар тушаалаар баталсан "Хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамж"-нд 
нийцүүлэн, ажлын даалгаврыг батлуулан, ТНБД-ын 2018 оны А/11 дүгээр 
тушаалаар байгуулсан, үнэлгээний хороо зөвлөх үйлчилгээний сонгон 
шалгаруулалтыг хийж “Монголын эрх зүйн орчны хөгжлийн холбоо” ТББ-тай гэрээг 
хийж, үнэлгээний тайланг хүлээн авч яамны 2017 оны нэгдсэн тайланд хавсарган 
03 сарын 30-ны өдрийн 02/865 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлж ажиллав. 
2. ТНБД-ын 2018 оны А/08 дугаар тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороонд 
гишүүнээр ажиллаж "Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ"-ний 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. ЗГХЭГ-ын даргын 2017.12.15-ны өдрийн 302 
дугаар тушаалаар баталсан "Хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамж"-нд 
нийцүүлэн, ажлын даалгаврыг батлуулсан. ТНБД-ын 2018 оны А/11 дүгээр 
тушаалаар байгуулсан, үнэлгээний хороо зөвлөх үйлчилгээний сонгон 
шалгаруулалтыг хийж “Монголын эрх зүйн орчны хөгжлийн холбоо” ТББ-тай гэрээг 
хийсэн. 
3. Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч “Монголын эрх зүйн орчны хөгжлийн холбоо” 
ТББ-аас хэрэглэгчийн үнэлгээний тайланг хүлээн авч яамны 2017 оны нэгдсэн 
тайланд хавсарган 03 сарын 30-ны өдрийн 02/865 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлж 
ажиллав. 
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7.2.1. Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
гомдлын мөрөөр дотоодын хяналт, шалгалт 
хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгнө.   
/ЗГ-2012-63/10/-ийн 2.5.4.2/ 
1. Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
гомдлын мөрөөр дотоодын хяналт, шалгалт 
хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагад танилцуулан хариуг иргэн, аж 
ахуйн нэгжид хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: /-/ 
Чанар:  Хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, 
хариуг хүргүүлсэн байна.                                                                                                           
Хугацаа:  Тухай бүр 

Тайлант хугацаанд /12.20-ны байдлаар/ тус газар нийт 133 албан бичиг хүлээн 
авсны 100 нь хариугүй, хариутай 33 албан тоот байгаагаас хариу хүргүүлсэн 28, 
шийдвэрлэх шатанд 5 албан тоот, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн 32 өргөдлийг 
шийдвэрлэж ажиллав.  
Заримыг дурдвал:  
- ЗГХЭГ-аас шилжүүлсэн, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын засаг дарга 
Д.Түмэнбаяраас ирүүлсэн өргөдөл,  
- Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас шилжүүлсэн, Өмнөговь аймгийн Баян-овоо 
сумын Могой багийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл,  
- Капитал банкнаас ирүүлсэн өргөдөл,  
- Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Засаг дарга М.Ганболдоос ирүүлсэн өргөдөл,  
- "Эх нутгаа хамгаалъя" ТББ-ын тэргүүн Г.Алтангэрэлээс хүсэлт,  
- Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын иргэн Л.Батмөнхөөс ирүүлсэн 2018 оны 3 
дугаар сарын 21-ний өдрийн хүсэлт,  
- "Жи си пи" ХХК-ийн захирал Б.Баянжаргалаас ирүүлсэн 2018 оны 4 дүгээр сарын 
20-ны өдрийн гомдол, 
- Геологийн төв лабораторийн инженер, Үйлдвэрчний хорооны дарга /хуучнаар/-ын 
Сайдын нэр дээр ирүүлсэн өргөдөл,  
- "Өргөн цагаан нуур" ХХК-ийн захирал Г.Ганбаяраасаас ирүүлсэн 2018 оны 4 
дүгээр сарын 09-ний өдрийн хүсэлт, 
- Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2018 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
ХЭГ/828 тоотоор Хөвсгөл аймгийн иргэн Р.Дагвадуламын гомод,  
- Иргэн Б.Батсайханаас "Эй Ар Ай Ти" ХХК, "Миллениум диггерс" ХХК-тай 
холбогдуулж ирсэн гомдол,   
- Хан-Уул дүүргийн иргэдээс ирүүлсэн Сигма Бетта ХХК-ий талаар ирүүлсэн 
гомдол, 
- Алтайн Хүдэр ХХК-ий АМГТГ-ын хууль бус захиргааны шийдвэрийг хүчингүй 
болгуулах тухай өргөдөл,  
- Улсаа аврах ард түмний хөдөлгөөнөөс ирүүлсэн 2018 оны 8 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн “Шаардлагын хариу нэхэх тухай” 15/293 дугаартай албан бичиг, 
- Баянхонгор аймгийн Засаг даргаас ирүүлсэн 2018 оны 9 дүгээр сарын 27-ны 
өдрийн хүсэлт, 
- “Спек” ХХК-иас ирүүлсэн 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн гомдол, 
- “Баянчандманий ирээдүй” ТТБ-аас ирүүлсэн 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн хүсэлт, 
- Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас ирүүлсэн 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны 
өдрийн 1-1/5365 дугаартай албан бичиг, 
- “Голден хилл” ХХК-ийн захирал М.Очирбатаас ирүүлсэн 2018 оны 11 дүгээр 15-
ны өдрийн өргөдөл, 
- Иргэн Б.Лхамсүрэнгээс ирүүлсэн 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 
өргөдөл, 
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- “Бажа Азиа Монголиа” ХХК-ийн захирал Д.Батчимгээс ирүүлсэн 2018 оны 11 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн гомдол, 
- “Старт Альянс” ХХК-ийн захирал Н.Батхүүгээс ирүүлсэн 2018 оны 11 дүгээр сарын 
15-ны өдрийн өргөдөл, 
- “Адуляр ундарга” ХХК-ийн захирал Гу Жунаас ирүүлсэн 2018 оны 11 дүгээр сарын 
15-ны өдрийн “Хүсэлт, 
- “Эх нутгийн эзэд” ТББ-ын тэргүүн Г.Ганзоригоос ирүүлсэн 2018 оны 9 дүгээр 
сарын 21-ний өдрийн бичиг, 
- “Дрэйпэр Капитал Монголиа” ХХК-ийн захирал Ричард Сауэрээс ирүүлсэн 2018 
оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн гомдол, 
- “Төлсөн авснаа нийтэл эвсэл”-ээс ирүүлсэн 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн албан бичгийг шийдвэрлэн хариуг хүргүүлж ажиллав. 

Тусгай захиалгат арга хэмжээний биелэлтийн дундаж 35.51  

 
ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ: 
 

ХАХ ГАҮ 
Гэрээнд тусгагдсан манлайллын  зорилт 
(орц), түүний шалгуур үзүүлэлт бүрээрхүрэх 
түвшин 

 
 
 

Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрсэн түвшин) 
 

Төсвийн 
ерөнхийлөн  
захирагчийн 
өгсөн 
үнэлгээ (0-30 
оноо) 

ХШҮ 
ДАГ 

ТЕЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар: 
Зорилт-1: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг чанд сахин ажиллана. 
а/ Байгууллагын ажилчдыг ёс зүйн 
чиглэлээр сургалтад хамруулна. 
б/ Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр УУХҮС-ын албан даалгаврын 
хэргжилтийг хангуулна. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн 2016 оны 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан “Ёс зүйн хороо” 3 дахь 
жилдээ ажиллаж байна.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар 
тогтоолоор баталсан Төрийн захиргааны албан тушаалтны ёс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавин ёс зүйн дүрмийн мөрдөж ажиллах талаар албан 
хаагчдаас баталгаа гаргуулан мөрдөж байна.  

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр 
сарын 31-ний өдрийн 32 дугаар тогтоолоор  2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгон 
зарласан. 
“Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 1 
дүгээр сарын 11-ний өдөр “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 
дүгээр албан даалгавар гарч, сайдын албан даалгаврыг хэрэгжүүлэхэд хяналт 
тавин ажиллаж байна. Үүний дагуу нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж 
төлөвлөгөөний дагуу ажилласан ба Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2018 оны 12 дугаар 
сарын 20-ны байдлаар 85%-тай байна. /1.1.1.4 харж болно./ 
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Яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газраас ажиллагсдын ажлын цаг 
ашиглалт, хоцролт, ажлын байрны эмх цэгц, хариуцлагыг дээшлүүлэх тал дээр 
хяналт тавин ажиллаж, ажиллагсдыг мэдээллээр ханган ажилласны дүнд сахилга 
хариуцлага дээшилж, ажлын цаг ашиглалт эрс сайжирч, ажилд ахиц дэвшил 
гарсан. 

2018 оны байдлаар хариуцлага, ёс зүйн алдаа гаргасан 1 албан хаагчид 
сахилгын арга хэмжээ авсан.   

2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний 4 хороо байгуулагдан 
ажилласан. 

“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 
258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

2 2 2.Байгууллагын ил тод  байдлыг хангах 
талаар: 
Зорилт-1: Байгууллагын ил тод байдлыг 
хангах чиглэлээр ажил зохион байгуулна. 
а/ Байгууллагын цахим хуудсанд цаг үеийн 
мэдээллийг тухай бүр оруулах, нээлттэй 
байх ажлыг зохион байгуулна. 
б/ Салбарын ил тод байдлыг хангах “ Ил тод 
уул уурхай” сэдэвт хэвлэлийн бага хурлыг 
зохион байгуулна. 

Өдөр тутмын 8 сонин дээр гарсан салбартай холбоотой мэдээ мэдээллийг өдөр 
бүр тоймлон яамны удирдлагад хүргүүлж ажиллав. 
2. 1-р сарын 1-ээс 12-р сарын 12-ныг хүртэл 10 удаа буюу сар бүр “Ил тод, 
хариуцлагатай уул уурхай” хэвлэлийн хурлыг зохион байгуулсан бөгөөд тогтмол 30 
орчим хэвлэл мэдээллийн байгууллага ирж цаг үеийн мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэсэн болно.  
3. Яамны цахим хуудас дахь мэдээллийг тухай бүрт шинэчлэн, шинэ мэдээ 
мэдээллийг оруулж ажиллалаа.  
4. Сайдын салбарын бодлого чиглэлийн талаарх цаг үеийн ярилцлага болон 
яамнаас зохион явуулахаар төлөвлөсөн сургалтын талаарх мэдээллийг гадаад хэл 
дээр хөрвүүлэн яамны цахим хуудсанд байршуулсан болно.  
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3 3 3.Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах 
талаар: 
Зорилт-1: 2018 оны Төсвийн тухай хуулийн 
хүрээнд төсвийг үр ашигтай захиран 
зарцуулна. 
Батлагдсан төсвийн хүрээнд зохицуулалт 
хийж ажиллна. 
“Шилэн данс”-ны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 

Төсвийн тухай хуулийн хүрээнд батлагдсан төсөв, санхүүг зохицуулан ажиллаж 
байна. Хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа, санхүү, төсөв, хөрөнгө 
оруулалтын талаарх мэдээллүүдийг Шилэн дансанд байршуулж, ил тод байдлыг 
ханган ажиллав. 
/Биелсэн 100%/ 
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4 4 4.Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой 
ашиглах талаар: 
Зорилт-1: Батлагдсан төсвийн хүрээнд 
байгууллагын эд хөрөнгийг зохицуулна. 
а/Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг 
хуульд заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 
б/Байгууллагын өмч хамгаалах комиссын 
ажлын тайланг хэлэлцэнэ. 

ТЗУГ нэмнэ  
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в/ Байгууллагын эд хогшлийг нэгдсэн 
бүртгэлд оруулж шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэнэ. 

5 5 5.Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг 
бэхжүүлэх талаар: 
зорилт-1: Байгууллагын ажилчдын мэдлэг 
ур чадварыг дээшлүүлэх талаар гадаад, 
дотоодын сургалтыг зохион байгуулна. 
Зорилт-2: Мэргэжил дээшлүүлэх хүсэлтэй 
албан хаагчдад сурах нөхцөлөөр хангаж 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
а/ Сургалтын төлөвлөгөө гаргана. 
б/Салбарын хүний нөөцийн судалгаа 
гаргана. 
в/ Яамны ажилтан, албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлөөр 
хангахыг эрмэлзэж ажиллана. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 
оны 140 дүгээр тушаалаар “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын төрийн албан 
хаагчдын сургалтын хөтөлбөр”-ийг баталсан. Батлагдсан хөтөлбөр нь Төрийн 
албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.9-д заасан албан хаагчийн баталгааг 
хангах, хүний нөөц бүрдүүлэх, бэлтгэх, сургах, давтан сургах тогтолцоо бий болгох, 
яам, агентлагийн удирдах болон гүйцэтгэх албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх зорилготой.  
2018 онд УУХҮЯ-аас: - Богино хугацааны сургалт, семинарт гадаадад буюу БНСУ-
тай хамтран хэрэгжүүлж буй КОЙКА, КИГАМ зэрэг төслүүдийн хүрээнд 2, БНХАУ-
ын Худалдааны яамны санхүүжилтээр 5, бусад гадны байгууллагын тэтгэлгээр 8, 
нийт 15 албан хаагч тус тусын мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдав.  
- Дотоодод давхардсан тоогоор 58 албан хаагч богино хугацааны сургалт семинарт 
хамрагдсан байна.   
- Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны А-3 сургалтад 5 албан хаагч,  
- Гадаад хэлний сургалтын төвд англи хэлний сургалтад 5 албан хаагч,  
-  Урт хугацааны буюу магистрийн сургалтанд гадаадад 2 дотоодод 6,    
-  Удирдлагын академийн мастерийн сургалтад 2 албан хаагч тус тус суралцаж 
байна.  
- Мөн Канад улсын СЕСМИМ төсөлтэй хамтран зохион байгуулж буй уул уурхайн 
чиглэлийн 1.5 жилийн хугацаатай цахим сургалтад салбарын нийт 12 иргэн 
суралцаж байгаа бөгөөд тус яамнаас 2 мэргэжилтэн хамрагдаж байна.                                                            
- АТГ-аас зохион байгуулж буй авлигын эсрэг сургалтад нийт 69 албан хаагч 
хамрагдсан. 
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6 6 6. Монгол Улсын Засгийн газрын хөгжлийн 
бодлогыг дэмжиж ажиллах талаар:  
Зорилт-1: Монгол Улсын эдийн засгийн 
өсөлтийг хангах, уул уурхайг хөгжүүлж, 
томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх: 
Зорилт-2: Хариуцлагатай уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх: 
Зорилт-3: Монгол Улсын Засгийн газрын 
2018 оны 32 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 
хангуулах: 
а/ Томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг дэмжиж 
ажиллана. 

Хэрэгжилтийг дээрхи тайлангуудаас харна.  
 

Хасах!!! 
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б/ Бодлогын зорилтод тусгагдсан яамны 
эрхлэх асуудлын хүрээний асуудлуудад 
хяналт тавьж ажиллана. 
в/ 2018 оныг хариуцлагын жил болгон 
зарласантай холбогдуулан ажлын хэсэг 
байгуулан төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг 
хангуулна. 

7 7 7. “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах 
чиглэлээр 
Зорилт-1: Эрдэс баялагийн салбарын 
жендэрийн бодлого боловсруулна. 
а/ Яамны дэргэдэх жендэрийн асуудал 
хариуцсан салбар зөвлөлийг байгуулж үйл 
ажиллагааг идэвхижүүлнэ.   
б/ Салбарт хэрэгжиж байгаа хууль, дүрэм, 
журамд жендэрийн нөлөөллийн аудит хийх 
аргачлал боловсруулна. 

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 сарын 27-ны өдрийн а/51 дүгээр 
тушаалаар бодлого боловсруулах ажлын хэсгийн тушаал гарч ажлын хэсэг 
Канадын СЕСМИМ төсөлтэй хамтран бодлого боловсруулж байна. /задаргаа 
тайланг дээрх хэрэгжилтээс харж болно/. 
Уул уурхайн сайдын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн а/78 дугаар 
тушаалаар Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөлийг байгуулсан.  
Салбарт хэрэгжиж байгаа хууль, дүрэм журамд нөлөөллийн аудит хийгдэж 
эхэлсэн. /задаргаа тайланг дээрх хэрэгжилтээс харж болно/. 
Биелсэн 100% 
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Манлайллын зорилтын биелэлтийн дундаж 30,0  

ДУНДАЖ ОНОО 91.1  

 
 
 
 
 

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

 
2019 он 

 


