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 УУЛ УУРХАЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2016 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ  
 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ ИЛТГЭХ ХУУДАС 

/2016.01.02-2016.06.31/ 
 
 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) 

Тухайн нийт 
арга 

хэмжээний 
биелэлтэд 
төсвийн 

ерөнхийлөн 
захирагчийн 

өгсөн үнэлгээ 
(Нийт арга 

хэмжээ бүрийн  
биелэлтэд 0-

30 оноо) 
1 2 3 4 5 6 

НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭ, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:  ХШҮ 
ДАГ 

ТЕЗ 

НЭГ. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЛБАРЫН ГАДААД ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, 
мэдээллийн технологийн дэмжлэг үзүүлэх, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг 

нэгтгэн тайлагнах гол зорилтын хүрээнд: 
1.02. Салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах, давтан сургах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах гол зорилтын хүрээнд: 

1. 1. 

1.1.ТЕЗ /УУС/-аас ТЕМ 
/агентлагийн дарга/-тэй үр 
дүнгийн гэрээ байгуулах 
ажлыг нэгтгэн зохион 
байгуулна. 

1.Агентлагаас ирүүлсэн 
төсөлд холбогдох бодлогын 
газруудаас санал авч 
гэрээнд тусгаж гэрээний 
төслийг батлуулж, 
албажуулан буцаан 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Гэрээ байгуулагдсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Газрын тосны газар, Ашигт малтмалын газрын дарга нарын Уул уурхайн 
сайдтай байгуулах гэрээний төслийг хүлээн авч холбогдох бодлогын 
газруудаас санал авч гэрээнд тусгуулсан. Сайдаар батлуулан албажуулж, 
агентлагийн дарга тус бүрт 1 хувийг буцаан хүргүүлсэн.  

 

 

Биелэлт 100% 

30 
  

2. 2. 

1.2. ТЕЗ /УУС/-аас аймаг, 
нийслэлийн Засаг 
даргатай байгуулах 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, 
санхүүжилтийн болон 

2. 21 аймгийн Засаг даргатай 
байгуулах гэрээний төслийг 
боловсруулж  холбогдох 
газруудын саналыг тусгаж  
батлуулах, албажуулан 

ЗГХЭГ-тай хамтран Монгол Улсын 21 аймгийн Засаг дарга нартай уулзах 
уулзалтыг төрийн ордонд зохион байгуулсан. Уг уулзалтад Уул уурхайн 
сайд Р.Жигжид Геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарын талаар илтгэл 
тавьж ажлаа тайлагнасан. Уулзалтад уул уурхайн яамны бүх газар, 
хэлтсийн дарга нар болон харъяа 2 агентлагын дарга нарыг хамруулж 

30  
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хамтран ажиллах 
гэрээний төслийг тус тус 
боловсруулах, санал авч, 
гэрээ байгуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

буцаан хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Гэрээ байгуулагдсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

оролцуулсан.  
Монгол Улсын 21 аймгийн Засаг дарга нартай байгуулах гэрээний төслийг 
бэлтгэн яамны нэгжүүд, агентлагаас санал авч, аймгуудын Засаг даргын 
тамгын газарт хүргү үлэн санал авсаны дагуу “Хамтран ажиллах гэрээ”-г 
байгуулж баталгаажуулсан.  
Гэрээ байгуулж, батлуулах үйл ажиллагааг ЗГХЭГ -тай хамтран Төрийн 
ордонд амжилттай зохион байгуулсан.  

  Биелэлт 100% 

3. 

3. 

1.3. ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-
тай болон ЕМ-ээс бүтцийн 
нэгжийн даргатай гэрээ 
байгуулах ажлыг нэгтгэн 
зохион байгуулах, Уул 
уурхайн яамны болон 
газруудын 2016 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
нэгтгэн ТНбД-аар 
батлуулах биелэлтийг 
тайлагнана. 

 

1.ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай 
байгуулах үр дүнгийн 
гэрээний төслийг 
боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулах, гэрээний төслийг 
боловсруулах, батлуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Гэрээ байгуулагдсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ТЕЗ-аас ЕМ-тэй байгуулах гэрээний төслийг боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулан 3 удаа хуралдсан бөгөөд төлөвлөгөөний  төслийг Удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн  Сайдаар баталгаажуулсан.  
ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулах гэрээний төслүүдийг 
хүлээн авч гэрээ байгуулж ажилласан.  
 

                           

                                                                                                Биелэлт 100%  

30  

4. 

2.ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай 
байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтийг 
газруудаас авч нэгтгэн 
удирдлагад танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Гэрээний биелэлтийг 
нэгтгэн танилцуулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн яамны бүтцийн нэгжийн дарга нарын 2016 о ны үр дүнгийн 
гэрээний хавсралт болох газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайланг хагас жилийн байдлаар хүлээн авч уул уурхайн 
яамны 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны биелэлтийг нэгтгэн 
гаргаж ХШҮДАГ-т хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэхээр хүргүүллээ.  

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

5. 

3.ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн 
дарга нартай байгуулах 
гэрээний төслүүдийг хүлээн 
авч ТНбД-д танилцуулан 
гэрээ байгуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Гэрээ байгуулагдсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ЕМ-ээс ТЗУГ, СБТГ, БХЗГ, ТБЗГ, ХШҮДАГ -ын дарга нартай байгуулах 2016 
оны үр дүнгийн гэрээний т өслүүдийг тухай бүр х үлээн авч  
баталгаажуулсан.  
 
 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

6. 

4.ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн 
дарга нартай байгуулах 
гэрээний биелэлтийг 
газруудаас нэгтгэн авч 
дүгнэх ажлыг зохион 

ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулах гэрээний биелэлтийг хагас 
жилийн эцсийн байдлаар гаргуулан ХШҮДАГ -т хүргүүлсэн. 

 
 
 

30  
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байгуулна.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Гэрээ байгуулагдсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

4. 

7. 

1.4. Уул уурхайн 
салбарын талаар Улсын 
Их хурлаас баталсан 
хууль, тогтоол, 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, 
Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын 
тогтоол, хуралдааны 
тэмдэглэл, албан 
даалгавар, Ерөнхий 
сайдын захирамж, бусад 
шийдвэрийг биелүүлэхтэй 
холбогдсон арга хэмжээг 
зохион байгуулах, 
биелэлтийг тайлагнана. 
 
 

1. Дээд байгууллагаас 
ирүүлсэн тогтоол 
шийдвэрийг удирдлагад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Шийдвэрийг бүрэн 
хяналтад авч нэгтгэсэн 
байна. Хугацаанд нь 
холбогдох газарт хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Тус яаманд 2016 онд ирсэн Ерөнхийлөгчийн зарлиг 0, Засгийн газрын 
тогтоол 23, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 30, ерөнхий сайдын 
захирамж 10-ийг тус тус яамны удирдлагуудад танилцуулж скайнардаж 
холбогдох албан тушаалтнуудын  дотоод сүлжээнд байршуулсан.  
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

8. 

2.Шийдвэрийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавих  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Шийдвэрийг бүрэн 
хяналтад авч нэгтгэсэн 
байна. Хугацаанд нь 
холбогдох газарт хүргүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Дээрх тогтоол шийдвэрүүдээс тус яаманд үүрэг, чиглэл өгсөн Засгийн 
газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэлийг хяналтын санд оруулан биелэлтийг гаргуулан ажиллаж байна.   

 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

27  

9. 

3.Тайланг нэгтгэн  ХШҮДАГ-т 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Шийдвэрийг бүрэн 
хяналтад авч нэгтгэсэн 
байна.  
Хугацаанд нь холбогдох 
газарт хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тайланг 2016 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар  холбогдох газар, хэлтсүүдээс  авч нэгтгэн ХШҮДАГ -т 
хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 
 
 

 
 
 

  Биелэлт 100% 

30  

5. 10. 

1.5. Засгийн газрын 
хуралдаанаар 2016 онд 
хэлэлцүүлэх асуудлын 
төлөвлөгөөг нэгтгэн 
боловсруулж батлуулах, 
хэрэгжилтийг хангуулах, 
биелэлтийг тайлагнана. 
 
 

1.ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх асуудлын 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлуулах  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөөг нэгтгэн 
боловсруулж, холбогдох 
газарт хүргүүлсэн байх, 
биелэлтийг хангуулах 

2016 онд Уул уурхайн яамнаас Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх ажлын жагсаалтыг газар, хэлтсийн холбогдох албан 
тушаалтнуудаас гаргуулан авч сайдын гарын үсэгтэй албан тоотоор 
хугацаанд нь Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн.  
 

 
 
 

Биелэлт 100% 

30  
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Хугацаа: Жилдээ 

11.  

2.Төлөвлөгөөний биелэлтийг 
гаргаж удирдлагад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөөг нэгтгэн 
боловсруулж, холбогдох 
газарт хүргүүлсэн байх, 
Биелэлтийг хангуулах 
Хугацаа: Жилдээ 
 

7 хоног бүрийн Даваа гарагт тухайн 7 хоногт хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөсөн асуудлын дагуу газруудаас материалуудыг 
гаргуулан авч нэг хэлбэрт оруулан сайдад хүргүүлсэн.  
Тайлант хугацаанд нийт 18 удаагийн төлөвлөгөө гаргаж хэлэлцүүлэх 
материалыг хянасан байна.  

 
 

 
 

Биелэлт 100% 

30  

6. 

 13.  

1.6. Сайдын зөвлөлийн 
хуралдааныг зохион 
байгуулах, хуралдааны 
тэмдэглэл хөтлөх, 
баталгаажуулах, 
биелэлтийг гаргаж 
танилцуулна. 

1.Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцэх 
асуудлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулах 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Төлөвлөгөөнд 
нийцүүлэн батлагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд газар, 
хэлтсүүдээс санал авч хурлын бэлтгэл ажлыг ханган зохион байгуулж 2016 
оны эхний хагас жилд 1 удаа хуралдсан.  
  
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

 14. 

2.Хуралдааныг зохион 
байгуулах, тэмдэглэл хөтлөх, 
хуралдааны шийдвэрийг 
холбогдох газруудад 
хүргүүлж хяналтад авах 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Хуралдааныг зохион 
байгуулж, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангуулсан 
байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Сайдын зөвлөлийн хуралдааныг сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу зохион 
байгуулж, 3 хуудас тэмдэглэл хөтлөн албан бланк дээр баталгаажуулан, 1 
үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 

 

 

 

Биелэлт 100% 

30  

15.  

3.СЗХ-ны шийдвэрийн 
биелэлтийг гаргаж 
удирдлагад танилцуулах 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг удирдлагад 
танилцуулсан байх, үйл 
ажиллагааг тогтворжуулсан 
байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Сайдын зөвлөлийн хурал 1 удаа  хуралдсан бөгөөд хэлэлцсэн асуудал, 
гарсан саналын тэмдэглэл хөтөлж, баталгаажуулсан. Нийт давхардсан 
тоогоор 1 үүрэг газар, нэгжүүдэд өгөгджээ. Үүнд: 
Уул уурхайн яамны хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн биелэлтэд 
2015 оны үйл ажиллагаанд жилийн эцсийн байдлаар хяналт -шинжилгээ, 
үнэлгээ хийсэн тайланг хавсралт ёсоор Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт 
тус хүргүүлэхийг үүрэг болгосон бөгөөд  2016.01.15-ны өдрийн 1/89 тоотоор 
ЗГХЭГ-т хүргүүлж ЗГ -ын ХЭГ-ын www.unelgee.gov.mn сайтад байршуулж 
ажилласан. 
 

Биелэлт 100% 

30  

7. 16. 1.7.Яамны удирдлагын 1. Шуурхай зөвлөгөөнийг Сар бүрийн долоо хоногийн Даваа гаригт Шуурхай хурлыг зохион байгуулж, 30  
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шуурхай зөвлөлгөөний 
2016 оны хуваарийг 
боловсруулж, батлуулах, 
зөвлөлгөөнөөс өгсөн 
үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулна. 

зохион байгуулах, тэмдэглэл 
хөтлөх, үүрэг даалгаврыг 
хүргүүлэх, хяналтад авах 
Тоо хэмжээ: 24 удаа 
Чанар: Зохион байгуулалт 
тогтворжсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах ажлыг зохион 
байгуулж ажиллаж байна. Шуурхай хурлын тэмдэглэлийг тухай бүр хөтлөн 
архивлаж, мэдээллийн сан үүсгэн хадгалж байна. 2016 оны хагас жилийн 
байдлаар Шуурхай хурал нийт 24 удаа хуралдаж, давхардсан тоогоор 185 
удаагийн үүрэг даалгавар өгсөн. 
 

Биелэлт 100% 

 

17. 

2.Үүрэг, даалгаврын 
биелэлтийг тухай бүр гаргаж 
удирдлагыг мэдээллээр 
хангах 
Тоо хэмжээ: Жилдээ 
Чанар: Үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажилладаг байх. 
Хугацаа: Жилдээ 

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг долоо хоног бүрийн Баасан гариг бүр нэгтгэж 
гарган удирдлагад танилцуулж байгаа бөгөөд улирал тутам үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтэд мониторинг хийж, тоон мэдээллийг нэгтгэн 
танилцуулж байна.  

                                                                      
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

8. 

18. 

1.8.Удирдлагын 
зөвлөлийн хурлыг зохион 
байгуулах, үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтийг 
хангуулна.  
зөвлөлгөөнөөс өгсөн 
үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулна. 

1.Удирдлагын зөвлөлийн 
хурлын төлөвлөгөөний 
төсөлд гишүүдээс санал авч 
батлуулна.  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Хуралдаан зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын төсөлд 2016 оны 
эхний хагас жилд нийт 4 удаа санал авч,  2 удаа Удирдлагын зөвлөлийн 
хурлыг хуралдуулсан.  
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

19. 

2.Үүрэг, даалгаврын 
биелэлтийг гаргаж 
удирдлагыг мэдээллээр 
хангана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Биелэлтийг хангуулж 
ажиллах 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Удирдлагын зөвлөлийн 2 удаагийн хурлын шийдвэрийг тухай бүр холбогдох 
албан тушаалтнуудад танилцуулан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж 
ажилласан.  
 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

10.  22.  

1.10.Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх салбарын 2016 
оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
батлуулах, биелэлтийг 
хангуулах арга хэмжээг 
тухай бүр авч ажиллана. 

1.2016 оны Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх соён 
гэгээрүүлэх  төлөвлөгөөг 
боловсруулж Төрийн нарийн 
бичгийн даргаар батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөө 
боловсруулсан байх.  
Хугацаа: Жилдээ 

2016 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх  төлөвлөгөөг 
боловсруулж Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулж Авлигатай тэмцэх 
газрын урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэст хүргүүлсэн. Мөн 
төлөвлөгөөг АТГ болон яамны цахим хуудсанд байршуулсан. 
 

 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

23.  2.Төлөвлөгөөний Төлөвлөгөөний дагуу Уул уурхайн яам болон АТГ, IRIM хараат бус ТББ, 30  
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хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж, биелэлтийн 
тайланг АТГ-т хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөө 
боловсруулсан байх.  
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Уул уурхайн салбарын авлигын 
эрсдлийн үнэлгээ” -г хийж тайланг    IRIM хараат бус ТББ боловсруулан 
гаргасан байна. Уг үнэлгээний дагуу Уул уурхайн сайдын 2016 оны 04 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/40 дүгээр тушаалаар “Уул уурхайн салбарын 
авлигын эрсдлийг бууруулах ажлын төлөвлөгөө” -г боловсруулах үүрэг 
бүхий ажлын хэсгийг байгуулан төлөвлөгөөг боловсруулан Уул уурхайн 
сайдад танилцуулан батлуулан хэрэгжүүлж байна.  
 Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Уул уурхайн яамны дэргэдэх “Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм”, “Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”, “Шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал”-ыг Уул 
уурхайн сайдыг 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/55 дугаар 
тушаалаар  батлан мөрдөж байна.  
Мөн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн дагуу “Байгаль 
орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд 
бүтцийг байгуулах, ажлын байр бий болгох загвар гэрээ”-г Засгийн газрын 
2016 оын 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 179 дүгээр тогтоолоор батлуулан 
хэрэгжүүлж байна. 
Яамны цахим хуудсанд Авлигатай тэмцэхтэй холбоотой бүх хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам болон  тусгай зөвшөөрөл олгосон жагсаалт, хүний 
нөөц, санхүүтэй холбоотой мэдээ тайлан болон 2015 оны аудитын тайланг 
байршуулсан болно. 

Биелэлт 100%. 

13. 

28. 

1.13.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: Тухай бүр 
Чанар: Тоо бүртгэлийг 
хөтөлсөн байх 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Яамны нийт 65 төрийн албан хаагчдын хувийн хэрэгт баяжилт хийж, Төрийн 
албан хаагчийн бүртгэл хөдөлгөөний цахим бүртгэлийн санд бүх албан 
хаагчдын мэдээллийг  оруулан ТАЗ-д хүргүүлсэн. Төрийн албан хаагчийн 
бүртгэл хөдөлгөөнтэй холбоотой тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд гаргаж 
ТАЗ-д хүргүүлсэн. 

 
 

Биелэлт 100% 

27  

29. 

2.Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
тайлан гаргуулж ТАЗ-д 
хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Тоо бүртгэлийг 
хөтөлсөн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

2015 оны жилийн эцсийн Төрийн албан хаагчийн бүртгэл хөдөлгөөнтэй 
холбоотой тайлан мэдээг АМГ болон ГТГ-аас гаргуулан авч нэгтгэн мэдээг 
хуулийн хугацаанд гаргаж ТАЗ-д хүргүүлсэн. 2016 оны эхний хагас жилийн 
тайланг хүлээн авч байна. 

 
 
 

Биелэлт 100% 

30  
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14.  30.  

1.14. Нийтийн албан 
хаагчийн хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг, 
албан хаагчдын хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг 
гаргуулж авах, 
тайлагнана. 

1. Төрийн албан хаагчдын 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
гаргуулж авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэгийг цаг хугацаанд 
нь авах ажлыг зохион 
байгуулсан байх 
Хугацаа: Жилдээ 

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль” -ийн 4 дүгээр 
бүлгийн 23.5  дугаар заалт болон Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын 
хорооны 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтааар батлагдсан “Албан 
тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэ г болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”-ын 3.6, 4.6 дахь хэсгийг 
хэрэгжүүлэн 2015 онд Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргаж өгөх Уул уурхайн  яамны албан 
хаагчдын нэрсийн жагсаалт, судалгааг гаргаж  Авлигатай тэмцэх газарт 
хүргүүлсэн. 
 УИХ-ын Хууль зүйн Байнгын хорооны 2012 оны 5 дугаар тогтоолын 
хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон хавсралтыг шинэчлэн батлах 
тухай  Хууль зүйн Байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол, “Албан 
тушаалтны хувийн ашигсонирхлын мэдүүлэг болонхөрөнгө, 
орлогынмэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалахжурам”-ын дагуу 2015оны 
“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэг" -ийг нийт 49 албан хаагчаас, 3 албан хаагчаас их 
хэмжээний өөрчлөлтийг цахимаар болон цаасаар гаргуулан хянаж бүртгэн 
2015 оны тайлан мэдээг хугацаанд нь АТГ-т хүргүүлсэн. 
“Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 22 этгээдээс гаргуулан авч  бүртгэн 
холбогдох материалын хамт АТГ-т хүргүүлэн хянуулж дүгнэлт гаргуулсан.  
“Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 
мэдэгдлийг 26 албан хаагчаас гаргуулан хянаж  бүртгэсэн байна. Албан 
туушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө,  орлогын 
мэдүүлгийг цахимаар болон цаасан хэлбэрээр 100 хувь хүлээн авч бүртгэж  
бүрэн баталгаажуулсан. 
ХАСХОМ-ийг албан тушаалтнуудаас цаасаар авч бүртгэж битүүмжлэн 
нууцын тэмдэг дарж тусгай сэйфинд хадгалж байна. Мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн программ дахь ЭБАТ цэсний бүртгэлүүдийг тогтмол бүрэн 
хөтөлж байгаа болно. 2015 оны эхний хагас жилд нийт 54 албан хаагчийн 
ХАСХОМ-ийг хянаж баталгаажуулан бүртгэснээс 5 албан хаагчийн 
ХАСХОМ-ийг шинээр буюу 30 хоногийн хугацаанд авч бүртгэсэн байна. 
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 8 этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг бүртгэж Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 23.5  дугаар заалтын дагуу АТГ -т 
хүргүүлэн хянуулж дүгнэлт гаргуулсан. Мөн 7 албан хаагчийн ашиг 
сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг 
хүлээн авч цахимаар бүртгэсэн болно.Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын 
эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 321 дүгээр зүйл ийн 321.1.2, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 28 

30  
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дугаар зүйлийн 28.1.2 -т заасны дагуу Уул уурхайн яамны хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах, 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2015 онд авсан үр дүнгийн 
шагнал урамшуулалаа 2015 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн “Орлого” 
хэсэгт мэдүүлээгүй  Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, мөн 
хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь хэсэгт заасныг зөрчсөн мэдүүлэг 
гаргагч нарт зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар нэг бүрчлэн уулзаж 
анхааруулан зөвлөмж өгч гарын үсэг зуруулсан.  
Энэ шалгалтаар эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг хангалттай 
гэж үнэлсэн байна. 

Биелэлт 100% 

31.  

2.Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг гаргуулан авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Нийт Төрийн албан 
хаагчдыг хамруулсан байх 
Хугацаа: Жилдээ 

“Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 7 этгээдээс гаргуулан авч  бүртгэн 
холбогдох материалын хамт АТГ-т хүргүүлэн хянуулж дүгнэлт гаргуулсан. 

  
 

Биелэлт 100% 

30  

32.  

3.Тайланг АТГ-т газарт 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тайланг хугацаанд нь 
холбогдох газарт нь 
хүргүүлсэн . 
Хугацаа: Жилдээ 

ХАСХОМ-ийн 54 ажилтан албан хаагчдын мэдээ тайланг хуулийн хугацаанд 
АТГ-т өгсөн болно. ХАСХОМ -ээ хугацаа хоцроож мэдүүлсэн албан хаагч 
байхгүй болно. 
 

 
 

Биелэлт 100% 

 
30  

15. 33. 

1.15.Яамны ажилтнуудын 
ажиллах нөхцөл 
баталгааг хангах, 
шаардлагатай арга 
хэмжээ авах, 
шийдвэрлүүлнэ. 
 

1.Яамны ажилтнуудын 
ажиллах нөхцөл баталгааг 
хангах, шаардлагатай арга 
хэмжээг тухай бүр авч 
ажиллах, тайлан мэдээг 
гаргана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Яамны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл баталгаагхангах хөтөлбөрийн 2015 
оны хэрэгжилтийг гаргаж ТАЗ-д хүргүүлсэн. Албан хаагчдаас орон сууцны 
нөхцлөө сайжруулах талаар ирүүлсэн өргөдлийг бүртгэн, яамны 
хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу 4 албан хаагчид тус бүр 500.000 
төгрөгийн, 1 албан хаагчид 300.000 төгрөгийн  буцалтгүй тусламж олгосон 
байна. Албан хаагчдын орон сууцны судалгааг танилцуулгын хамт бэлтгэж 
сайдад танилцуулсан. Албан хаагчдын судалгааг шинэчлэн гаргасан. Сар 
шинийн баяр болон ахмадын баярыг тохиолдуулан Уул уурхайн яамны 
харьяа ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн. Яамны албан хаагчдыг 
Сонгодо эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж хүн тус бүрийг 100000 
төгрөгийн багцын шинжилгээнд хамруулсан. Үүнд нийт 6.6 сая төгрөгийг 
төсвөөс гаргасан байна. Яамны албан хаагчдын дунд биеийн тамирын 
багийн болон ганцаарчилсан 5 төрөлт тэмцээнийг зохион байгуулж яамны 
аваргуудыг шалгаруулсан. 

Биелэлт 100% 

30  

16. 34. 

1.16.Салбарын 
шагналаар шагнуулахаар 
ирүүлсэн материалыг 
хянаж сайдын тушаал 

1.Салбарын шагналаар 
шагналаар шагнуулахаар 
ирүүлсэн материалыг тухай 
бүр хянаж шийдвэрлэнэ.  

Уул уурхайн сайдын 2014 оны 4 дүгээр сарын 28 -ны өдрийн 83 дуг аар 
тушаалаар батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал "Салбарын 
тэргүүний  хүндэт тэмдэг"-ээр шагнах журмын дагуу өнөөдрийн байдаал 
яам байгуулагдсанаас хойш Тэргүүний уурхайчин хүндэт тэмдэг” -ээр 1962 

30  
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гаргана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажилладаг байх. 
Хугацаа: Жилдээ 

хүн, Тэргүүний геологич хүндэт тэмдгээр 516 хүн, Газрын тосны тэргүүний 
ажилтан хүндэт тэмдгээр 513 хүн, жуух бичгээр 2000 шахам хүнийг 
шагнасан байна. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар  Газрын тосны 
салбар үүсч хөгжсөний 75 жилийн ой болон газрын тосны салбарын 
ажилтны өдрийг тохиолдуулан аж ахуйн н эгж байгууллагаас ирсэн 
шагналын материалыг хянаж,Уул уурхайн сайдын тушаалаар 76 хүнийг 
"Газрын тосны салбарын тэргүүний ажилтан хүндэт  тэмдэг" -ээр, 90 хүнийг 
яамны "Жуух бичиг"-ээр мөн Казак үндэсний баяр Наурызийн баярыг 
тохиолдуулан 15 хүнийг “Тэргүүн ий уурхайчин” хүндэт тэмдгээр, Монголын 
сар шинийн баярыг тохиолдуулан 3 хүнийг “Тэргүүний геологич, 40 хүнийг 
“Тэргүүний уурхайчин”,12 хүнийг "Газрын тосны салбарын тэргүүний 
ажилтан” хүндэт тэмгээр, 8 хүнийг яамны “Жуух бичиг” -ээр, Эрдэнэтийн 40 
жилийн ойг тохиолдуулан 65 хүнийг Тэргүүний уурхайчин хүндэт тэмдгээр 
тус тус шагнаж шагналыг гардуулсан байна.  
Ардын Хувьсгалын 95 жилийн ойг тохиолдуулан Засгийн газрын шагнал 
"Тэргүүний уурхайчин", "Тэргүүний геологич" хүндэт тэмдгээр шагнуулах 
хүмүүсийн шагналын материалыг хүлээн авч байна.  
Аймаг, нийслэлээс төрийн дээд цол, одон медалиар шагнуулахаар 
ирүүлсэн хүмүүсийн материалыг хянаж санал өгч байна. Мөн яам, 
агентлагын албан хаагчдыг Төрийн одон медалиар шагнуулахаар 
холбогдох материалыг боловсруулан Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газарт 
хүргүүлэсн. 2016 онд яамнаас 1 албан хаагч “Алтан гадас одон, 2 албан 
хаагч Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, тус тус шагнагдсан байна.  

Биелэлт 100% 
1.0.3. Яамны нийтлэг үйлчилгээ болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах гол зорилтын хүрээнд: 

 

17. 35. 

1.3.1 Иргэн, албан 
тушаалтнаас яамны 
удирдлагад ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн 
авч танилцуулах, хариу 
өгөх, дүн мэдээг гаргаж 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлнэ. 

1. Иргэн, албан тушаалтнаас 
яамны удирдлагад ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
танилцуулах, хариу өгөх 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуулийн дагуу зохион 
байгуулсан байх 
Хугацаа: 7 хоног бүр 

Захидал, хяналт, бүртгэлийн ажлыгAble-ын албан хэрэг хөтлөлтийн 
системийн өргөдөл гомдол гэсэн өгөгдөлийн дагуу цахимаар хийгдэж 
байна. 
Архивын болон өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээг зохих заавар журмын 
дагуу гаргаж, баримт материалын нууцлалтыг чандлан, хадгалалт 
хамгаалалтыг зохих түвшинд ханган ажилласан.  
Тус яаманд 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны байдлаар нийт 101 
захидалаар 101 асуудал шийдвэрлүүлэхээр ирүүлсэн байна.  
Үүнээс 70 захидалд хариу өгсөн ба 69,3% -ийн биелэлттэй,31 захидал буюу 
30,6% нь шийдвэрлэх явцдаа, үүнээс 12 захидал хугацаа хэтэрсэн байна. 
Захидлыг төрлөөр нь ангилбал, 84,6%-ийг хүсэлт /85ш/, 11,88%-ийг  гомдол 
/12/, 3,96-ийг санал /4ш/ тус тус эзлэж байна. 
Нийт захидлын 69,31% буюу /70ш/ ТЗУГ-т, 11,88% буюу /12ш/ БХЗГ-т, 9,9% 
буюу /10ш/ СБТГ-т, 7,92% буюу /8ш/ ХШҮДАГ-т, 0,99% буюу /1ш/ ТБЗГ-т тус 
тус ирсэн байна. 
Захидлын биелэлтийг газруудаар жагсаав.  
1. ТЗУГ-       74,29%-        70-52ш 

30  



10 
 

2. СБТГ-       60%-          10-6ш 
3. БХЗГ-       66,67% -       12-8ш 
4. ХШҮДАГ- 37,5% -         8-3ш  
5. ТБЗГ- 100%   1-1 

Биелэлт 100% 

36. 

2.Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн мэдээг 
гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 3 удаа  
Чанар: Мэдээг холбогдох 
газарт хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Яам, агентлагт ирүүлсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн  мэдээ тайланг 
нэгтгэн цаг хугацаанд нь үнэн зөв, бодитоор гаргаж  2016 оны байдлаар 1 
дүгээр улирал болон хагас жилээр гарган ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
 

 
 

Биелэлт 100% 

30  

37. 

3.УИХ-ын гишүүдээс 
ирүүлсэн асуулга, асуултыг 
бүртгэн авч, удирдлагад 
танилцуулан холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Цаг хугацаанд 
шийдвэрлүүлэх талаар 
хяналт тавьсан байх 
Хугацаа: 7 хоног бүр 

Тус яаманд 35 захидал уламжилж ирсэн.Үүнээс:  
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас 2  
УИХ-аас 5  
УИХ-ын гишүүдээс 6 
Асуулт 0 
Асуулга 3 
ЗГХЭГ-аас 8 хүсэлт тус тус иржээ.  
Бусад-11 
Яаманд хандаж ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, 
шийдвэрлэлтийн байдал, дээд байгууллагаас уламжлан ирүүлсэн 
хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тус тус тогтмол гаргаж хяналт тавьж 
ажилласан. 

Биелэлт 100% 
 

30  

18. 

38. 

1.3.2. Сайдтай уулзах 
хүсэлтийг хүлээн авч, 
уулзалтыг зохион 
байгуулах, сайдаас 
холбогдох албан 
тушаалтанд өгсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллана. 
 

1. Сайдтай уулзах хүсэлтийг 
хүлээн авч, уулзалтыг зохион 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Зохион байгуулалт 
сайтай байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Сайдтай уулзах хүсэлтүүдийг тухай бүр хүлээн авч, уулзалтыг цаг тухайд нь 
зохион байгуулж ажилласан. 
 

 
 
 

Биелэлт 100% 

27  

39. 

2.Сайдаас холбогдох албан 
тушаалтанд өгсөн үүрэг 
даалгаварын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Зохион байгуулалт 
сайтай байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Сайдаас холбогдох албан тушаалтанд өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан.  
 
 

 
 
 

 
Биелэлт 100% 

27  

40. 3.Сайд, Төрийн нарийн Иргэд, олон нийтийн төлөөллийг Сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын 27  
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бичгийн дарга болон яамны 
газар, хэлтсийн дарга нартай 
уулзах уулзалтын цагийн 
хуваарийг батлуулж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ:Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Хугацаа: Жилдээ 

туслахуудтай холбож өгч уулзалтуудыг шуурхай зохион байгуулж байна. 
Уулзалтын цагийн хуваарийг төлөвлөсний дагуу зохион байгуулалттай, 
иргэд төвтэйгээр хийж байгаагаас гадна газар, хэлтсийн дарга нартай 
уулзах хүсэлтийг цаг тухайд нь шийдвэрлүүлж ажиллаж байна.  
  
 
 
 
 
 Биелэлт 100% 

19. 

41. 

Нэгжийн дотоод ажил, 
үйлчилгээ-2:  
1.3.3. Уул уурхайн яамны 
өдөр тутмын үйл 
ажиллагаа, угтах 
үйлчилгээнд хяналт тавих 

1.Уул уурхайн сайд, Төрийн 
нарийн бичгийн дарга, газар, 
хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтнүүдтэй уулзах 
болон хурал зөвлөгөөнд 
оролцохоор ирсэн иргэд, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудын 
төлөөллүүдийг бүртгэн 
оруулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Зохион байгуулалт сайтай 
байна.Шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Ажлын өдөр бүр 8:30 - 17:30 цагийн хооронд Уул уурхайн яаман дээр ирсэн 
иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөллүүдийг холбогдох албан 
хаагчидтай цаг тухайд нь шуурхай холбож ажиллаж байна. Орсон, гарсан 
бүртгэл хөтлөхөөс гадна иргэд, байгууллагын төлөөллүүдэд “Түр нэвтрэх 
үнэмлэх” журмын дагуу олгон ажиллаж байна.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

42. 

2.Биечлэн ирсэн болон угтах 
үйлчилгээний 264373 
дугаарын шуурхай утсанд 
холбогдсон иргэд, 
байгууллагад Уул уурхайн 
яамны үйл ажиллагаатай 
холбоотой болон бусад 
холбогдох мэдээллийг 
шуурхай өгнө.  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Зохион байгуулалт сайтай 
байна.Шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Биечлэн ирсэн болон нэг цэгийн Угтах үйлчилгээний 264373 дугаарын 
шуурхай утсанд холбогдсон иргэд, байгууллагад УУЯ-ны үйл ажиллагаатай 
холбоотой болон бусад холбогдох мэдээллийг тухай бүр өгч ажиллаж 
байна. Мэдээллийг дэлгэрэнгүй тодруулах шаардлагатай тохиолдолд албан 
хаагчидтай холбон зохих хариуг буцаан хүргүүлж ажиллаж байна.  
Монгол Улсын Засгийн газрын 1111 төвд хандан ирүүлсэн уул уурхайн 
салбартай холбоотой санал, хүсэлт, гомдлыг 7 хоног бүр хянаж мэдээг 
УУС-ын шуурхай хуралдаан дээр танилцуулдаг. 
Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох газруудад шилжүүлж ажиллаж байна.  
2016 онд нийт 16 санал, хүсэлт ирүүлсэний хариуг тухай бүр  өгч 
ажилласан.  

 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

43. 
3.Уул уурхайн салбарт үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй 
нэгжүүдээс Уул уурхайн 

Тусгай зөвшөөрлийн материалыг хүлээн авч, хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
нь шуурхай хүлээлгэн өгч байна. Шаардлагатай тохиолдолд тусгай 
зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэнтэй нь холбон өгч, холбогдох арга 
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яаманд хандан ирүүлсэн 
тусгай зөвшөөрлийн 
материалуудыг хүлээн авч 
холбогдох мэргэжилтэнд 
хүлээлгэн өгнө. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Зохион байгуулалт сайтай 
байна.Шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

хэмжээ авч байна. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээ, мэдээ ллийг 
яамны цахим хуудсанд тухай бүрт шинэчлэн байршуулж ирсэн. Мөн тусгай 
зөвшөөрлийн үнэт цаасыг хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгч ажиллаж 
байна.  
 
  
 
 
 
 
 Биелэлт 100% 

44. 

4.Иргэд, байгууллагын санал 
хүсэлтийг хүлээн авч 
удирдлагад уламжлах, 
хариуг тухайн иргэн, 
байгууллагад шуурхай 
хүргэнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Зохион байгуулалт сайтай 
байна.Шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Биечлэн ирсэн болон угтах үйлчилгээний 264373 дугаарын шуурхай утсанд 
холбогдсон 135 иргэд, байгууллагуудын санал хүсэлтийг шуурхай хүлээн 
авч, холбогдох албан хаагчдад цаг тухайд нь уламжилж байна. Мөн хүсэлт 
ирүүлсэн иргэд болон ААН-ийн төлөөллүүдэд хариу цаг тухайд нь буцаан 
шуурхай хүргүүлж байна. 
2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
дарга, газар хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд давхардсан тоогоор 6750 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг хүлээн авч уулзсан байна.  

 
 
 

Биелэлт 100% 

27  

45. 

5.Ажилтан албан хаагчдын 
ажлын үнэмлэх болон 
нэгжийн дарга, 
удирдлагуудын төрийн 
ордны үнэмлэх, автомашины 
нэвтрэх зөвшөөрөл зэрэг 
шаардлагатай бичиг 
баримтуудын хугацааг 
сунгах, холбогдох ажлыг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Зохион байгуулалт сайтай 
байна.Шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Ажилтан албан хаагчдын ажлын үнэмлэх болон нэгжийн дарга, 
удирдлагуудын төрийн ордонд нэвтрэх үнэмлэх, автомашины нэвтрэх 
зөвшөөрөл зэрэг шаардлагатай бичиг баримтуудын хугацааг сунгахтай 
холбоотой албан бичиг боловсруулах, хүлээн ав ах, холбогдох албан 
хаагчдад хүргэх, бусад холбогдох ажлыг цаг тухайд нь гүйцэтгэсэн.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

46. 

6.Уул уурхайн яамны өрөө 
тасалгааны тохижилт, 
хуваарилалт, хаягжилт мөн 
Хүндэтгэлийн танхимын 

Хүндэтгэлийн танхим болон 202, 310 тоот хурлын өрөөний цагийг газар, 
хэлтсүүдийн албан хэрэгцээнд зохицуулан хуваарилж байна. Өрөөний 
хаягжилтыг цаг тухайд нь захиалж, шинэчилж нийт 19 хаягыг 199 500 
төгрөгөөр хийлгэлээ.  

30  
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хуваарилалт зэрэг дотоод 
зохион байгуулалттай 
холбоотой асуудлуудыг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Зохион байгуулалт сайтай 
байна.Шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Мөн ТҮУҮГ-тай хамтран хямд зардлаар уул уурхайн яамны нийт 10 өрөөнд 
урсгал засварыг хийлгэсэн.   
 
 

  
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

47. 

7.Хурлын заал хуваарилалт, 
ашиглалт болон заалны 
тохижилт зэрэгтэй холбогдох 
асуудлыг ТҮУҮГ -тай хамтран 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хуваарийн дагуу 
зохион байгуулна. 
Зохион байгуулалт сайтай 
байна.Шуурхай байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Заал болон өрөөний тохижилт, ашиглалттай холбоотой ажлыг цаг тухайд нь 
ТҮУҮГ-тай хамтран шуурхай зохион байгуулж байна. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

20. 

48. 

1.3.4. Яамны 
ажилтнуудад хийх 
“Мэдээллийн цаг”-ийн 
хуваарийг боловсруулж 
батлуулан зохион 
байгуулна. 

1.Яамны “Мэдээллийн цаг”-
ийн хуваарийг боловсруулж 
батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуваарь батлагдсан 
байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Мэдээллийн цагийн 2016 оны хуваарийг батлуулсан. Батлагдсан хуваарийн 
дагуу мэдээллийн цагийг тухай бүр зохион байгуулж байна. Нийт 5 удаа 
зохион байгуулсан байна. 
Никель, хромын ордын эрэл, хайгуултай холбоотой сургалт, семинарыг 
ШУТИС-ийн багшаар 2016.01.19-нд АМГ-т илтгэл хийлгэв. 
2016.01.11-нд АТГ-аас зохион байгуулсан “Хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, 
ХАСХОМ-ыг мэдүүлэхэд анхаарах асуудал”-ын сургалт,  
2016.01.12 “Эйбл Софт” ХХК-ийн албан бичиг боловсруулалтын Able систем 
дээр хэрхэн ажиллах сургалт, 
2016.03.21-нд ОБЕГ-аас явуулсан Газар хөдлөлт болон гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх сургалт,  
2016.03.28-нд “Албан хэрэг хөтлөлтөд тавигдах стандарт, шаардлага, 
анхаарах зүйлс, зөв бичих тухай, Хэрэглээний программууд дээр үр 
бүтээлтэй ажиллах арга барил” сургалтыг зохион байгуулсан. 

 
Биелэлт 100% 

30  

49. 

2.“Мэдээллийн цаг”-ийг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Хуваарийн дагуу 
Чанар: Зохион байгуулалт 
сайтай байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Газар, хэлтсүүдтэй хамтран 2016 оны хуваарийн дагуу “Мэдээллийн цаг” -
ийг тухай бүр зохион байгуулж байна. Хуваарийн дагуу арга хэмжээнүүд 
хэвийн явагдаж байна. 

 
 

Биелэлт 100% 

27  
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21. 

50. 

1.3.5. Ажилтнуудад 
батлагдсан удирдамжийн 
дагуу албан томилолт 
олгох, тайланг хүлээн 
авах, түүнд хяналт тавьж 
тайлагнана. 
 

1.Албан томилолтын дугаар 
олгож бүртгэнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Төрийн нарийн 
бичгийн даргаар батлагдсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журмын дагуу албан томилолтын батлагдсан удирдамжийг үндэслэн 
дотоод томилолтын бүртгэл хөтлөн, дугаар олгож байна. Нийт давхардсан 
тоогоор 25 удаагийн албан томилолт олгосон байна.  
1. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт 
тавих тухай хуулийн 6.1.1-д заасны дагуу Тэсрэх материалын агуулахын 
аюулгүйн бүс тогтоох томилолт 6 удаа; 
2. Уурхай, уулын үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын 
комисс 4 удаа; 
3. Төв аймгийн Заамар, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул, Мандал, Ерөө, 
Хүдэр сумдад хууль бусаар ашигт малтмал олборлож буй нөхцөл 
байдалтай газар дээр нь танилцаж, орон нутгийн удирдлагуудтай уулзалт 
зохион байгуулж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах 
үүрэг бүхий  Уул уурхайн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Артагаар 
ахлуулсан томилолтоор ажиллах Ажлын хэсэг Уул уурхайн сайдын 2016 
оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар байгуулагдан 
ажилласан. 
4. 2016.04.25-2016.05.02 өдрүүдэд гар аргаар болон хууль бусаар 
ашигт малтмал олборлосны улмаас эвдрэлд орж, эзэнгүй орхигдсон газрыг 
координатжуулах, талбайн хэмжээг тогтоох, орон нутгийн удирдлагуудтай 
уулзалт зохион байгуулах зорилгоор Уул уурхайн яамны төрийн нарийн 
бичгийн даргын удирдамжаар Ашигт малтмалын газрын томилолтын багтай 
хамтран ажиллаж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж 
удирдлагуудад танилцуулсан. 
5. Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт орших “Ресурс Минком” 
ХХК-ны баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа холбогдох хууль, журмын 
дагуу явагдаж байгаа эсэхэд мэргэжлийн байгууллагуудын тө лөөллийг 
оролцуулан хяналт шалгалт хийх асуудлаар орон нутагт томилолтоор 
ажиллаж байна. 
6. Канадын Торонто хотод 2016 оны 3 сарын 5-8-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан PDAC-2016-д оролцсон. 
7. Австри улсын Вена хотод 2016 оны 5 сарын 23-нд зохион 
байгуулагдсан “Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол-Австрийн 
Засгийн газар хоорондын хамтарсан комисс”-ын хуралдаанд оролцсон 

Биелэлт 100% 

30  

51. 

2. Албан томилолтын 
тайланг хүлээн авах, тайланг 
удирдлагад мэдээлэх, 
шаардлагатай мэдээллийг 
албан хэрэгцээнд нийтэд 
мэдээлнэ. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа  
Чанар: Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байх 

Дотоод томилолтын илтгэх хуудсыг хүлээн авч цаг тухайд нь архивлаж 
байна. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар томилолтоор ажилласан 
илтгэх хуудас 2 ирсэн байна. 
 
 

 
30  
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Хугацаа: Жилдээ 

22. 52. 

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

1. Албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт, заавруудын 
хэрэгжилтийг тухай бүр 
хангуулж хяналт тавьж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Стандартын дагуу 
ажилласан байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Албан хэрэг хүлээн авах, явуулах ажлыг зөв зохистой төвлөрүүлэх, 
удирдлагын үйл ажиллагааг стандартын дагуу баримтжуулах, мэдээллийн 
санд бүртгэх, албан бичгийг хянан шийдвэрлэхэд MNS 5140:2011, MNS 
5141:2011, MNS 5142:2011 буюу албан хэрэг хөтлөлтийн цуврал 
стандартад тодорхойлсон техникийн шаардлагуудыг мөрдөн ажиллаж 
байна. Түүнчлэн Абль софт компанитай программ шинэчлэлтийн гэрээний 
дагуу ажиллаж байна. 
Мөн Улсын албан хэрэг хөтлөлт, архивын үзлэг шалгалтаар 2015 оны үйл 
ажиллагааг дүгнүүлж 91,2 буюу А үнэлгээ авсан. 

Биелэлт 100% 

30  

23. 

53. 

1.3.7 Архивын бичиг 
баримтыг бүрдүүлэхтэй 
холбоотойгоор холбогдох 
ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэнэ. 

1.Цаасан суурьтай архивын 
бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар:  Стандартын  дагуу 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 

Зохион байгуулалтын нэгжүүдээс архивт өгсөн баримтыг нягтлан шалгаж, 
техник боловсруулалт хийж нийт 128 ХН-ийг үдэж хавтаслан, хаяглаж 
хадгалалт хамгаалалтад авсан. 
Үүнд:  
- тушаал, тусгай зөвшөөрөл, лиценз, ТАЗСЗ-ын баримт, шагнал, төслийн 
баримт, санхүүгийн баримт болон бусад баримтууд багтаж байна. 
- ажлаас чөлөөлөгдсөн ба сургуульд явсан 19 хүний 691 хуудас хувийн 
хэрэг, баримтыг цэгцлэн 70 жил хадгалах баримтад бүртгэв.  

Биелэлт 100% 

30  

54. 

2.Цахим хэлбэрээр архивын 
баримт бүрдүүлэх ажлыг 
эхлүүлэх санал 
боловсруулна.  
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар:  Стандартын  дагуу 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Абль Софт ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу архивын программ хангамжийг 
2016 оны эхний хагас жилд хэрэглээнд оруулахаар программын хөгжүүлэлт 
бэлэн болсон ашиглалтын туршилтыг хийж байна.  
Мөн дотоод сүлжээнд байршуулсан файлуудыг цахим хэлбэрээр хадгалах 
ажил хийгдэж байна.  

 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

55. 

3.Архивын бичиг баримтын 
бүртгэл хөтлөх, лавлагаа 
олгоно. 
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар:  Стандартын  дагуу 
ажилласан байна. 

Яамны архивын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу явуулж, зохион 
байгуулалтын нэгжүүдэд архивын ажлын талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч 
ажиллаа. 
Архивын сан хөмрөгөөс шаардлагатай баримтыг гаргаж байгууллагын 
удирдлага, зохион байгуулалтын нэгж, түүнчлэн салбарын болон сонирхогч 
байгууллагыг архивын мэдээлэлээр хангах үйлчилгээ үзүүлж нийт 62 удаа 

30  
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Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 
 

294 хуудас материал хуулбарлан олгосон байна 
Хуулбар үнэн тэмдгийг 68 баримтын 427 хуудас материалд дарж ,НЗХШ, 
Банк, ХЗЯ, ЗГХЭГ, ЭХХТөв зэрэг байгууллагуудад тус тус үйлчилгээ 
үзүүлэв.ТЗУГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ж.Дэмчигсүрэн, мэргэжилтэн 
М.Нямсүрэн нартай хамтран яаманд шалгалтаар ирсэн багийнханд 
архивын баримт материалыг цаг тухайд нь гаргаж дэмжлэг үзүүлэн 
ажилласан. 

Биелэлт 100% 

56. 

4.Хадгалах хугацаа дууссан 
хадгаламжийн нэгжийг 
устгалд оруулах. 
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар:  Стандартын  дагуу 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар устгах 
баримтын актыг батлуулсан. Сангийн сайдын батлагдсан тушаалын дагуу  
ашиглах боломжтой цаасан баримтыг дахин төсөл хэлбэрээр ашиглаж  
дуусгавар болгосон.  
 
 

Хугацаа болоогүй 

30  

24. 57. 

1.3.8. Ирсэн бичгийг 
танилцуулах, хяналтад 
авах, явуулах бичиг 
баримтыг бүртгэж дугаар 
олгож, хүргүүлнэ. 
 

1. Ирсэн бичгийг 
танилцуулах, хяналтад авах, 
явуулах бичиг баримтыг 
бүртгэж дугаар олгож, 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Стандартын  дагуу 
ажилласан байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Нийт  ирсэн 1900 бичгийг хүлээн авч, мэдээлийн санд оруулан, удирдлагын 
цохолтоор албажуулсан газар хэлтсүүдэд тараасан болно. Ирсэн бичгээс 
хугацаа заагаагүй ба хариугүй 1491, хариутай ба  хугацаа заасан 530 албан 
бичигт хариуг хүргүүлсэн ба энэ нь 89,42 буюу хугацаандаа шийдвэрлэсэн 
байна. 21 албан бичиг нь шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа нь болоогүй 
байна. Явуулсан нийт 1153 бичгийн стандарт бүрдлийг шалгаж, дугаар өгч 
баталгаажуулан,  8021  ААНБ, иргэнд холбогдох хаягаар хүргүүлэв.   
   

Биелэлт 90% 

27  

24. 
 

58. 

1.3.9. Яамны бусад 
дотоод, гадаад ажилд 
хяналт тавьж, 
хэрэгжилтийг хангуулна. 
 
 
 

1.Ажилтнуудын ирц 
бүртгэлийн ажлыг зохион 
байгуулах, ирцийн мэдээг 7 
хоног бүр гаргаж ТНБД-д 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 7 хоног бүр 
Чанар: Үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон байна.  
Хугацаа: 7 хоног бүр тухай 
бүр 

Уул уурхайн яамны албан хаагчдын ирцийг өдөр бүр бүртгэж 7 хоног, сар, 
улирал, хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар мониторинг хийж, тухай бүр 
удирдлагад танилцуулдаг ба долоо хоног бүрийн шуурхай хуралдаанд 
танилцуулдаг болсон. 
 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

27  

59. 

2. Цагийн бүртгэлийг гаргаж, 
цалин тооцуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 6 удаа 
Чанар: Бодитой байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Албан хаагчдын хурууны хээний бүртгэл болон цаасан бүртгэл дээр 
үндэслэн ажилласан өдрийн тооцоог сард 2 удаа гаргаж, цалин тооцуулах 
ажлыг зохион байгуулж байна.  

 
 

Биелэлт 100% 

30  

60. 
3.Салбарын ой, нийтийн 
тэмдэглэлт өдөр, үйл 
явдлуудыг тэмдэглэх, зохион 

Салбарын ой, нийтийн тэмдэглэлт өдөр, үйл явдлуудыг цаг тухайд нь 
холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулж байна. Ажилтнуудын 
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хүрээнд 7 хоног бүрийн Лхагва 

30  
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байгуулах, ажилтнуудын 
чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Зохион байгуулалт 
сайтай байна.  
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 
 

гаригт спорт заалны хуваарийг зохицуулан спортын төр лүүдээр тоглох 
боломжийг олгосон.  
Мөн 2015 оны шинэ жилийн баярын арга хэмжээ,  2016 оны сар шинийн  
баярын арга хэмжээ, 2016 оны 03 дугаар сард зохион байгуулсан уул 
уурхайн яамны дотоод спортын арга хэмжээ, 2016 оны 03 дугаар сарын 7-
ний өдрийн Олон улс ын эмэгтэйчүүдийн баярын арга хэмжээг тус тус 
зохион байгуулж, төсвийг баталж ажилласан.  
Эрдэс баялаг-2025-II” хэлэлцүүлэг, “Монголын геологи хайгуул-2016” чуулга 
уулзалт, “Mongolia Mining-2016” болон “Коал энд Металс Монголиа-2016” 
олон улсын чуулга уулзалтыг зохион байгуулах комисст орж удирдан, 
зохион байгуулж ажилласан. 

Биелэлт 100% 

61. 

4. Салбарын болон улсын 
чанартай урлаг, спортын 
арга хэмжээнд оролцох 
нөхцлөөр хангах, зохион 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Зохион байгуулалт 
сайтай байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн яамны спорт арга хэмжээг албан ёсоор 2016 оны 03 дугаар 
сард амжилттай зохион байгуулсан. Уг тэмцээнд 2.5 сая төгрөгийн төсөв 
батлуулан зарцуулалтын тайланг санхүүд тайлагнасан болно.  
Түүнчлэн Уул уурхайн яамны баг тамирчид 2016 оны 05 дугаар сард зохион 
байгуулагдсан Уурхайчдын спортын их наадмын сагсан бөмбөгийн төрөлд 
эмэгтэй баг мөнгөн медаль, Газрын тосны салбар үүсч хөгжсөний 75 
жилийн ойн тэмцээний сагсан бөмбөгийн төрөлд эмэгтэй баг  4-р байр, мөн 
Засгийн газрын цом-2016 жил бүр уламжлал болон зохион байгууллагддаг 
тэмцээнд ширээний теннисний эрэгтэй ганцаарчилсан төрөлд хүрэл 
медаль, холимог төрөлд хүрэл медаль, нийт багийн дүнгээр 8 -р байранд 
орсон амжилтуудыг үзүүллээ. Мөн дээрх 3 төрлийн тэмцээнд 4.0 сая 
төгрөгийг тэмцээний бооцоо, дасгалжуулагч, тамирчдын хоолны зардалд 
зарцуулан тайланг гаргаж танилцуулсан. 

Биелэлт 100% 

/-/  

62. 

5.Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж, яам, агентлагийн 
жендэрийн асуудлаар хийх 
ажлын төлөвлөгөө гаргаж 
ажиллана. Холбогдох 
тайланг Жендэрийн 
үндэсний хороонд  
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Зохион байгуулалт 
сайтай байна. 
Удирдлагуудыг бүрэн 
хамруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

УУЯ-ны дэргэдэх Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөлийг Сайдын 
тушаал боловсруулан шинэчлэн байгуулсан.  
Мөн НХХЯ-аас  2016 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр  зохион 
байгуулагдсан “Салбарын жендэрийн стратеги боловсруулахад баримтлах 
нэгдсэн заавар”-ын агуулгыг танилцуулах уулзалт, 2016 оны 05 дугаар 
сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Жендэрийн тэгш байдлыг хангах 
бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцэх үндэсний зөвлөлдөх уулзалт” –
д тус тус оролцсон.  
Уул уурхайн салбарын жендэрийн стратеги боловсруулахад зөвлөх 
үйлчилгээ авч хамтран ажиллахаар МЕРИТ төслийн зөвлөх хатагтай 
Шерилтэй уулзаж санал солилцсон.  

 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

63. 6.Сар бүрийн сүүлийн долоо “Хэрэгжилт хяналт хариуцлага” сэдвийн хүрээнд явагддаг теле хурлын 3 30  
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хоногт ЗГХЭГ-тай хамтран 
“Хэрэгжилт-Хяналт-
Хариуцлага” теле хурлыг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. Шуурхай 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газрын холбогдох албан тушаалтанд мэдээллийг цаг тухайд нь 
хүргүүлж хамтран ажилласан. Хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг сар бүрийн эхний 10 хоногт багтаан хүргүүлсэн. 

 
 

 
Биелэлт 100% 

64. 

8.Салбарын ЭШБ, ТББ-
уудын нэгдсэн судалгаа 
гаргах, удирдлагыг 
мэдээллээр хангах, иргэний 
нийгмийн байгууллагуудын 
төлөөллийн санал хүсэлтийг 
удирдлагад уламжлах, 
яамтай хамтран иргэний 
нийгмийн байгууллагуудаас 
зохион байгуулж байгаа үйл 
ажиллагаанд оролцоно. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. Шуурхай 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Салбарын ТББ болон мэргэжлийн холбоодын талаарх мэдээллийг нэгтгэн 
гаргаж Сайд болон удирдлагыг тухай бүр мэдээллээр ханган ажиллаж 
байна. Мөн Бодлогын Зөвлөлд орохоор саналаа ирүүлж байгаа ТББ болон 
мэргэжлийн холбоодын саналыг тухай бүр сайд болон холбогдох хүмүүст 
танилцуулж байна. УУЯ-тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулахаар 
саналаа ирүүлсэн ТББ мэргэжлийн холбоодын санал болон санамж бичгийн 
төслийг тухай бүр хянаж, засвар хийн удирдлагыг мэдээллээр ханган 
ажилласан.  
Салбарын эрдэмтэдийн бүрэлдэхүүн бүхий Геологийн шинжлэх ухааны нэр 
томъёоны толь бичгийг зохиох үүрэг бүхий  Ажлын хэсгийн тушаалыг 
боловсруулж 2016.05.20-ны өдрийн А/53 тушаал батлуулан 25 -нд 
хуралдуулан үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.  
-ШУА-ийн хүрээ лэн, МУИС, ШУТИС, Монголын үйлдвэрлэлийн геологчид 
холбоо, Монголын геологийн холбоо, иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
төлөөллийн санал хүсэлтийг ажлын хэсгээр дамжуулан удирдлагад 
уламжлан үйл ажиллагаанд оролцсон. 
Уул уурхайн яамнаас байгуулагдан ажиллаж байгаа холбогдох ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд ТББ-уудын төлөөллөөс тогтмол оролцуулдаг. 

Биелэлт 100% 

30  

65. 

9.Хүний эрх, эрх чөлөөтэй 
холбоотой УИХ-ын Байнгын 
хорооны 2013 оны 13 тоот 
тогтоолын уул уурхайн 
салбарын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд хамаарах ажлуудын 
биелэлтийг тогтсон 
хугацаанд нэгтгэн гаргаж, 
Монгол Улсын Хүний эрхийн 
үндэсний комисст хүргүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. Шуурхай 
байна. 

Хүний эрхийн комисст 2 удаагийн мэдээллийг хүргүүлсэн. Мөн хүний эрхийн 
комиссоос болон бусад байгууллагаас зохион байгуулсан уул уурханй 
салбар дахь хүний эрхийн асуудал болон Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 
асуудлаарх мэдээллийг тухай бүр хүлээн авч удирдлагуудад танилцуулан 
мэдээллээр хангаж ажилласан. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30  
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Хугацаа: Жилдээ Биелэлт 100% 

27. 

68. 

1.3.11 Тус яаманд 
ашиглагдаж буй 
Монголын цахилгаан 
холбооны суурин утас 
болон төрийн холбооны 
утас, кабелийн 
телевизийн сүлжээ, 
хурлын заалны акустик 
дууны системийн 
тасралтгүй найдвартай 
үйл ажиллагааг хангах 
арга хэмжээ авч 
шийдвэрлүүлнэ. 

1. Найдвартай ажиллагааг 
хангаж  ажиллана 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Чанарын шаардлага 
хангасан байна. 
Хугацаа: Жилдээ  

Кибер аюулгүй байдын газар, Мэдэлээл шуудан, харилцаа холбооны газар, 
Тагнуулын ерөнхий газар хамтран мэдээллийн аюулгүй байдалд эрсдлийн 
үнэлгээ хийж зөвлөгөө авч хамтран ажиллаж байна. Мөн хорт кодыг Кибер 
аюулгүй байдлын газартай хамтран ажиллаж илрүүлж усгтах арга хэмжээ 
авч байна.  Сүлжээний, техник, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг 
тогтмол ханган ажиллаж байна. 

Биелэлт 100% 

30 

 

69. 

2.Сүлжээний тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулах 
ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр   
Чанар: Чанарын шаардлага 
хангасан байна. 
Хугацаа: Жилдээ  

Дотоод сүлжээнд ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж ажиллаж байна. 
 
 

 
 

Биелэлт 100% 

27 

 

28. 70. 

1.3.12 Компьютерын 
техник хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмж, дотоод 
сүлжээний эвдрэл 
гэмтлийг илрүүлж, 
шуурхай арилгах арга 
хэмжээ авна. 
 

1. Гарсан гэмтлийг шуурхай 
арилгах арга хэмжээ авна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Тухай бүр гарсан техникийн болон сүлжээний доголдол, гэмтлийг цаг 
алдалгүй оношилж, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг сольж суурьлуулж, 
хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж байна. 
 
 
 

  Биелэлт 100% 
 

27 

 

30.  

77. 

1.3.14.Сайд (ТЕЗ)-ын 
төсвийн багцын 
санхүүгийн тайланг 
хуулийн хугацаанд нэгтгэн 
баталгаажуулж дүнг 
ТЕЗ(сайд)-д танилцуулан 
холбогдох газруудад 
хүргүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Сайдын багцын харъяа 
байгууллага, төслүүдийн 
хагас, бүтэн жилийн 
санхүүгийн тайланг шалгаж 
хүлээн авна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

УУСайдын багцын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хуулийн 
хугацаанд шалган хүлээн авч шаардлага хангахгүй зарим тайланг буцаан 
засуулах арга хэмжээ авч ажилласан. УУСайдын багцад: УУЯ, ГТГ, АМГ, 
УУАА, УУ хөрөнгө оруулалт, геологи судалгааны төслүүд, Тогтвортой бичил 
уурхай төсөл, Уул уурхайн бохирдлыг тогтоох төсөл, Мон -Атом ХХК, 
Геологийн судалгааны төв, Геологийн төв лаборатори, Замын-Үүдийн 
шингэн түлш ачуулах байгууламж ТӨҮГ тус тус  хамрагдлаа. Мөн өглөг 
авлагын тооцоо нийлсэн акт, мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн баталгаа, 
төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, бусад шаардлагатай баримт материалыг 
шаардан авсан. 

Биелэлт 100% 

30 

 

78. 

2.Сайдын багцын харъяа 
байгууллагуудын санхүүгийн 
тайланг “Plastic” программд 
нэгтгэн Сайдын багцын 
нэгдсэн санхүүгийн тайланг 
гаргаж, удирдлагад 
танилцуулан, 
баталгаажуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 

Сайдын багцын харьяа байгууллагуудын санхүүгийн тайланг "Plastic" 
программд нэгтгэн Сайдын багцын нэгдсэн санхүүгийн тайланг гаргаж, 
удирдлагад танилцуулан, баталгаажуулж ажиллав. Мөн Сангийн яамнаас 
харъяа байгууллагын тайланг цахимаар авах болсонтой холбогдуулан 
Сангийн яамны сайтад тайлангуудыг оруулж, тооцоо нийлж ажиллаа. 
1/ Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар Уул уурхайн 
сайд/Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/-ын Олборлолт, уул уурхай хөтөлбөрийн 
хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлтийг 
баталсны дагуу хуулийн хугацаанд биелэлтүүдийг тайлагнан, ил тод 

30  



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

байдлыг хангах үүднээс хөтөлбөрийн үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг гаргаж 
Сангийн яаманд хүргүүлэн, Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 
байршуулж, мэдээллээр хангав. 
2/ 2016 оны төсвийн тухай хуулиар Уул уурхайн Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн 2016 онд хүрэх үр дүнгийн 
тоон болон чанарын үзүүлэлт, Уул уурхайн сайдын багцаас 2016 оны улсын 
төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг баталсан. Монгол Улсын Засгийн 
газрын Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасд хөтөлбөрийн 2016 онд хүрэх 
үр дүнгийн тоон болон чанарын үзүүлэлтийн биелэлтийг улирлын 
давтамжтайгаар, Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр болон улирлын давтамжтайгаардараа сарын 
8-ны өдрийн доторбайршуулах журмын дагуу мэдээг нэгтгэн боловсруулж 
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасд байршуулав. 
3/ Монголын эрдэс баялагийн биржийг түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр 
байгуулах олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, 
түүнчлэн экспортын нэг цонхны зарчмаар үйл ажиллагаа явуулах хууль эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлэх Ажлын хэсгийн тайланг Монгол Улсын нийгэм, эдийн 
засгийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцад аудит 
хийсэн Үндэсний аудитын багт гаргаж хүргүүлэв. 

Биелэлт 100% 

79. 

3.Сайдын багцын эхний 
хагас жилийн санхүүгийн 
нэгдсэн тайланг тайлбар, 
тодруулгын хамт 8 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн дотор 
Сангийн яам, Үндэсний 
аудитын газарт хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хугацаа болоогүй. 
 
 

 
 
 
 
 

/-/  

80. 

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. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ТЕЗ-ийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг 2016 оны 
4 дүгээр сарын 05 -ны дотор ҮАГ -т, 5 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор 
Сангийн яаманд албан тоотоор хүргүүлж, ҮАГ -аас гаргасан Уул уурхайн 
сайдын сайдын багцын санхүүгийн тайлангийн дүгнэ лтийг 5 сарын 1-ны 
өдөр сайдад гардуулав. ҮАГ -ын дүгнэлтээр УУСайдын багцын тайланд 
зөрчилгүй дүгнэлт гаргасан.    
1/ Үндэсний аудитын газраас 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын 
шалгалтын багт 2015 оны төсвийн зохицуулалтын талаарх мэдээллээр 
ханган ажиллаа. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны мэдээллийн 
талаар холбогдох танилцуулгыг хүргүүлэв.  
2/ Үндэсний аудитын газраас хийж буй хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн 
аудитад Уул уурхайн яамны 2015 оны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн 
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талаар тайлбар, үндэслэлээр ханган ажилласан.   
Биелэлт 100% 

 
 
31. 

81. 

1.3.15. Уул уурхайн 
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 уурхайн сайдын 
багцын санхүүгийн 
нэгтгэсэн тайланд 
нэгтгүүлнэ. 

1. Уул уурхайн сайдын 
багцын хөрөнгө оруулалт, 
улсын төсвөөр хийгдэх 
геологи судалгааны ажлын 
санхүүгийн тайлан балансыг 
хагас, бүтэн жилээр г аргаж 
удирдлагад танилцуулан 
баталгаажуулж аудитын 
байгууллагаар дүгнэлт 
гаргуулан Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ.  

Уул уурхайн сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын төсвөөр хийгдэх 
геологи судалгааны ажлын 2015 оны санхүүгийн тайлан балансыг бүтэн 
жилээр гаргаж удирдлагад танилцуулан баталгаажуулж аудитын 
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30  

82. 

2.Уул уурхайн сайдын 
хөрөнгө оруулалт, Улсын 
төсвөөр хийгдэх геологи 
судалгааны ажлын 
санхүүгийн анхан шатны 
баримтыг бүрдүүлэн нягтлан 
шалгаж, банкны гүйлгээ 
хийх, хийж журналын бичилт, 
ерөнхий данс хөтлөн өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг 
хөтлөн явуулна. 

Уул уурхайн сайдын хөрөнгө оруулалт, Улсын төсвөөр хийгдэх геологи 
судалгааны ажлын санхүүгийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн нягтлан 
шалгаж, банкны гүйлгээ хийх, хийж журналын бичилт, ерөнхий данс хөтлөн 
өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулж ажилласан. 
 
 
 
 

 
 

Биелэлт 100% 
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32. 83. 

1.3.15.Уулзалтын мөрөөр 
авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. /Сайдын 
тушаал 2015.02.13-ны 
өдрийн 28 тоот тушаал/  

1.Уулзалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уулзалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Үүнд:  
- Геологи уул уурхайн салбараас хүнд, хортой нөхцлөөр тэтгэвэрт гарч 
байгаа хүмүүсийн  хувь хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэх санал 
боловсруулахад оролцох гэсэн үүрэг даалгаврын хүрээнд Налайхын 
уурхайгаас тэтгэвэрт гарсан ахмад уурхайчдаас ирүүлсэн өргөдлийн 
хүрээнд судалж үзээд Геологи уул уурхайн салбараас хүнд, хортой 
нөхцлөөр тэтгэвэрт гарч байгаа хүмүүсийн  хувь хэмжээний асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар хамтарч ажиллах талаар Хөдөлмөрийн яаманд саналаа 
хүргүүлээд байна. 
- Ахмад геологчдын нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэхэд санал 
боловсруулахад оролцож хамтын хэлэлцээрт тусгах ажлын хүрээнд 
Геологи, уул уурхайн салбарын 2015-2016 оны хамт/тариф/-ын хэлэлцээрт 
Ахмад геологчдын нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг тусган 
ажиллаж байна. Хэлэлцээрт 3 тал гарын үсэг зурж баталгаажуулан 
Хөдөлмөрийн яаманд бүртгүүлсэн. 
- Тэтгэвэртээ гарсан харъяалах байгууллагагүй ахмадуудыг хуулийн дагуу 
сар шинийн баяр, ахмадын баяраар хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах тухай ажлын хүрээнд Тэтгэвэртээ гарсан харъяалах 
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байгууллагагүй ахмадуудыг харъяа агентлаг. Байгууллагуудад хамруулах 
асуудлыг эрдэс баялгийн салбарын нэгдсэн ахмадын холбоотой хамтран 
зохион байгуулж Сар шинийн баяр, ахмадын баярыг тохиолдуулан 
хүндэтгэл үзүүлэн ажиллаж байна. 
Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх 
олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх талаар 
тухай бүр хийсэн уулзалт, 
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр явуулж байгаа ажлын чанар үр өгөөжийн 
асуудлаар МҮГХ-той хамтран зохион байгуулсан уулзалт, 
-“Ашигт малтмалын геологи хайгуул-2016” чуулга уулзалт, үзэсгэлэнг 
салбарын бусад байгуулагуудтай хамтран зохион 3-р сарын 23-25-нд 
удирдан зохион байгуулсан. Чуулга уулзалтад Сайдын хэлсэн үг, Төрийн 
байгууллагуудын илтгэл бэлтгэн хэлэлцүүлж, холбогдох мэдээлэл, 
материалыг Хайгуулчин сэтгүүлд 800% хэвлүүлсэн.  
-Монголын ба бүс нутгийн геологийн асуудлууд “GIMAR 2016” ОУЭШХ -д 
оролцов. 
-Байгалийн баялаг ашиглалтын зөв зохистой менежмент олон улсын хуралд 
оролцсон. 
-Монгол Улсын Засгийн Газар болон Австрали Улсын Засгийн Газрын 
“Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Австрали Улсаас ирсэн “Адам Смит Интерней шнл” 
компаний мэргэжилтнүүдтэй Монгол Улсад хийсэн ажлын талаар уулзалт 
хийж, санал бодолоо солилцсон 

Биелэлт 100% 
1.1. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ШИЙДВЭР БОЛОВСРУУЛАХАД ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАВХАРДАЛ, ХИЙДЭЛ, ЗӨРЧЛИЙГ 

АРИЛГАХ ТАЛААР ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ГОЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
 

1.1.1 Салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор хууль тогтоомжийг цаг үеийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулахад эрх зүйн зөвлөгөө 
өгөх зорилтын хүрээнд: 

1.2.2 Төрийн нарийн бичгийн дарга, Дэд сайд, Сайдыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь эрх зүйн зөвлөгөө өгөх зорилтын хүрээнд: 

9.  
20.  

1.9.Уул уурхайн сайд, 
Төрийн нарийн бичгийн 
даргын тушаал, 
шийдвэрийн биелэлттэй 
холбогдсон арга хэмжээг 
зохион байгуулж 
хэрэгжүүлэх, биелэлтийг 
тайлагнах, өгөгдсөн 
үүргийн хэрэгжилтийг 
хангах, сурталчлахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
 

1. Тушаал, шийдвэрийн 
биелэлттэй холбогдсон арга 
хэмжээг нэгтгэн хяналт тавих 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Тушаал, 
шийдвэрүүдийг хяналтад 
авч, хэрэгжилтийг 
удирдлагад танилцуулсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан 
ажлын хэсэг 2016 оны 6 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт 55 ажлын хэсэг 
хяналтад байгаагаас хаах саналтай ажил нь дууссан 15 ажлын хэсэг байна. 
ТЗУГ-ын хариуцаж байгаа УУСайдын 4 ажлын хэсэг, БХЗГ-ын хариуцаж 
байгаа УУСайдын 18 тушаал, СБТГ-ын хариуцаж байгаа 17 тушаал үүнээс 
УУС-ын 16, ТНБДаргын 1 тушаал, ТБЗГ-ын хариуцаж байгаа 15 тушаал, 
үүнээс УУС-ын 14, ТНБД-ын 1 тушаал, ХШҮДАГ -ын хариуцаж байгаа 
УУСайдын 7 тушаал байна. 

Биелэлт 100% 
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21. 2.Тушаал, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн биелэлтийг 

Ажлын хэсгийн явц байдлыг 2016 оны эхний улирлын байдлаар яамны 
удирдлагад танилцуулсан.  Хагас жилийн байдлаар гаргахаар ажиллаж 27  
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тайлагнах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа   
Чанар: Тушаал, 
шийдвэрүүдийг хяналтад 
авч, хэрэгжилтийг 
удирдлагад танилцуулсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

байна.  
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

 

34. 

86. 

1.1.2.2. Сайд, Төрийн 
нарийн бичгийн даргаас 
шийдвэрийн төсөл 
боловсруулахад хууль 
зүйн мэргэжлийн 
туслалцаа, зөвлөгөө 
үзүүлж ажиллана. 
 

1.Сайд, ТНБД-ын тушаал, 
албан тоотын төсөл 
боловсруулахад хууль зүйн 
мэргэжлийн туслалцаа 
үзүүлэх, зөвлөгөө өгнө. 
Тоо хэмжээ: Өдөр тутам 
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд 
хууль зүйн, санал дүгнэлтийг 
өгсөн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Бусад газар, хэлтсүүдээс Сайд, ТНБД -ын  шийдвэрийн  төсөл 
боловсруулахад тухай бүр хууль зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж 
ажилласан. 
Тус яамнаас боловсруулсан хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төслийг УИХ-
аас томилсон ажлын хэсэг, Байнгын хороо, Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 
хэлэлцэх асуудлын хууль зүйн үндэслэлийг тухай  бүр хянаж байна.  

 
 
 

Биелэлт 100% 
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87. 

2.Төрийн нарийн бичгийн 
даргын тушаал, албан 
тоотын төсөл 
боловсруулахад хууль зүйн 
мэргэжлийн туслалцаа 
үзүүлэх, зөвлөгөө өгнө. 
Тоо хэмжээ: Өдөр тутам 
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд 
хууль зүйн, санал дүгнэлтийг 
өгсөн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Бусад газар, хэлтсүүдээс Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын шийдвэрийн 
төсөл, албан бичгийн төслийг боловсруулахад тухай бүр хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж, боловсруулж батлуулсан. 

 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30 

 
 

35. 88. 

1.1.2.3. 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. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль зүйн санал 
дүгнэлт, зөвлөмжийг гарган 
өгч, хэрэг маргааныг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцсон байна. 

Яам, яамны удирдлагатай холбогдуулан гаргасан гомдол, шаардлагатай 
танилцаж хариу тайлбарын төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулсны 
үндсэн дээр хариуг тухай бүр хүргүүлсэн. 
Уул уурхайн яамнаас итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдож 11 удаагийн 
шүүх хуралдаанд оролцсон 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 
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Хугацаа: Жилдээ Биелэлт 100% 

89. 

2.Уул уурхайн 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: Жилдээ 

- “Монголболгаргео” ХХК-иас ирүүлсэн годлыг хянан үзэж холбогдох хариуг 
боловсруулан хүргүүлсэн.  
-     Иргэн О.Цэндсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Уул уурхайн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргад холбогдох захиргааны хэрэгт итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон ажилласан ба анхан 
шатны болон давж заалдах шатны шүүх хуралд оролцсон. 
-“Тундерклап” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Монгол Улсын Засгийн газарт 
холбогдох иргэний хэрэгт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон 
ажилласан ба давж заалдах шатны шүүх хуралд оролцсон.  
-Иргэн Н.Баатарын нэхэмжлэлтэй Уул уурхайн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргад холбогдох захиргааны хэрэгт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 
томилогдон ажиллаж байна. 
- Иргэн Г.Золбоогийн нэхэмжлэлтэй Уул уурхайн яаманд холбогдох иргэний 
хэрэгт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон ажиллаж байна  

Биелэлт 100% 

30 

 

90. 

3.Холбогдох асуудлаар 
хууль зүйн зөвлөгөө өгч 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль зүйн санал 
дүгнэлт, зөвлөмжийг гарган 
өгч, хэрэг маргааныг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн яамны удирдлага, албан хаагчдад тухай бүр хууль зүйн 
зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.  
Мөн хуулийн хэрэгжилт, хяналт тавьдаг хүчний байгууллагаас холбогдох 
асуудлаар мэдээлэл авах хүсэлтийн дагуу уулзаж тухай бүр зөвлөмж өгч 
ажилласан.  
 
 
 

Биелэлт 100% 

27 

 

44. 

105 

1.3.2. Бодлогын баримт 
бичгүүдийн биелэлтийг 
нэгтгэн холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ.  

1.ЗГҮАХ, ҮХЦБ, Үндсэн 
чиглэлийн биелэлтийг 
нэгтгэн ХШҮДАГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн яаманд хамаарах бодлогын баримт бичгүүд болох ЗГҮАХ, 
ҮХЦБ, Үндсэн чиглэлийн биелэлтийг гаргаж нэгтгэн Хяналт-шинжилгээ, 
дотоод аудитын газарт хугаанд нь хүргүүлсэн. 2016 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар нэгтгэн гаргахаар ажиллаж байна.  

Биелэлт 100% 
30 

 

106 

2.Байгууллагын ил тод 
байдлын үнэлгээ, засаглал 
нийгмийн үзүүлэлт, 
салбарын гэрээ 
хэлэлцээрийн биелэлт, 
өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийг ХШҮДАГ, 
ЗГХЭГ-т тус тус хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар: Холбогдох хууль 

Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ, засаглал нийгмийн үзүүлэлт, 
өргөдөл гомдлийн шийдвэрлэлтийг 2015 оны жилийн эцсээр гаргаж 
хүргүүлсэн. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар гаргахаар ажиллаж 
байна.  

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30 
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тогтоомжид нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

107 

3.Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийг ХШҮДАГ, 
ЗГХЭГ-т тус тус хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 3 удаа  
Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Уул уурхайн яаманд 2015 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээг тогтоосон 
хугацаанд ХШҮДАГ -т өгч хяналт -шинжилгээ, үнэлгээг хийлгэн ЗГХЭГ-т 
хүргүүлсэн 2016 оны хагас жилийн байдлаар гаргахаар ажиллаж байна. 
Тайлан мэдээг Уул уурхайн яам, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газар гэсэн 3 байгууллагын нэгтгэж 
нийлбэр дүнг ЗГХЭГ-т хүргүүлдэг болно. 

Биелэлт 100% 

 
 

 
15 
 
 
 

 

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

 

1.2.1. Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  

46. 110 

1.2.1.Төр засгийн тэргүүн 
болон яамны удирдлагын 
гадаад улс оронд хийх 
айлчлалын бэлтгэлийг 
хангах, айлчлалыг  зохион 
байгуулахад оролцоно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Төр засгийн тэргүүний 
өндөр дээд хэмжээний 
айлчлалын уулзалт, ярианы 
сэдэвт салбарын холбогдох 
мэдээлэл, саналыг 
холбогдох газар, хэлтсээс 
гарган авч, нэгтгэн өгнө. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Айлчлалыг зохион 
байгуулж тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол Улсын Ерөнхийл өгч Ц.Элбэгдорж Швейцарийн Холбооны Улсын 
Давос хотноо 2016 оны 1 дүгээр сарын 19 -23-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдах Дэлхийн эдийн засгийн 46 дугаар чуулга уулзалтад 
оролцохтой холбогдуулан уул уурхай, эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн 
байдал, төрөөс баримт алж буй бодлого, хууль, эрх зүйн орчны талаарх 
танилцуулга; 
Уул уурхайн сайд Р.Жигжид Бүгд Найрамдах Перу Улсын нийслэл Лима 
хотноо 2016 оны 02 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын удирдах дэ эд 
байгууллагын олон улсын 7 дугаар бага хуралд оролцохтой холбогдуулан 
илтгэл, уулзалтын ярианы сэдэв, бусад бэлтгэлажил; 
Аж үйлдвэрийн сайд Д.Эрдэнэбат 2016 оны 2 дугаар сарын 29 -нөөс 3 
дугаарсарын 03-ны өдрүүдэд Япон Улсад ажиллахтай холбогдуулан 
уулзалт ярианы сэдэв, айлчлалын үеэр баримтлах удирдамжийн төсөлд 
санал; 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Р.Бурмаа Бүгд Найрамдах Болгар Улс, Унгар 
Улсад 2016 оны 3 дугаар сарын 01-10-ны өдрүүдэд ажлын айлчлал хийхтэй 
холбогдуулан Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, 
удирдамжийн төсөлд санал;  
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын 
Ерөнхийлөгч Пак Гын Хэ-гийн урилгаар 2016 оны 5 дугаар сард тус улсад 
албан ёсны айлчлал хийхтэй холбогдуулж айлчлалын үеэр хийх яриа, 
хэлэлцээний сэдэвт санал; 
МонголУлсынЕрөнхийлөгчЦ.Элбэгдорж 2016 оны 6 дугаар сарын 23-24-ний 
өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Узбекстан Улсын нийслэл Ташкент хотноо 
зохион байгуулагдах Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн 
орнуудын Төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн ээлжит  16 дугаар хуралдаан 
болон Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улсын Төрийн тэргүүн нарын ээлжит гурван талт уулзалтын ярианы сэдэвт 

30 
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санал; 
Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн 2016 оны 5 дугаар сард Япон Улсад 
ажлын айлчлал хийхтэй холбогдуулж ярианы сэдэвт санал; 
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг 2016 оны6 дугаар сард Санкт -
Петербургийн олон улсын чуулга уулзалтад оролцох үеэр Оросын 
Холбооны Улсын Ерөнхийлөгч В.В.Путинтай хийх уулзалтын ярианы сэдэвт 
тусгах саналыг тус тус боловсруулав. 
Монгол Улс, Канад Улсын хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг уул 
уурхайн салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх, Канадын хайгуулч, олборлогчдын 
холбооны ээлжит олон улсын чуулга уулзалтад Уул уурхайн яамны 
удирдлага оролцохтой холбогдуулан уул уурхай, эрдэс баялгийн салбарын 
өнөөгийн байдал, төрөөс баримталж буй бодлого, хууль, эрх зүйн орчны 
талаарх танилцуулга бэлтгэн, бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан.   
БНХАУ-ын 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын 
нарийвчилсан хөтөлбөрт Монгол Улсаас им портлох боломжтой эрдэс 
баялгийн бүтээгдэхүүний хэмжээг тусгуулах асуудлаар БНХАУ -ын Хөгжил 
шинэтгэлийн хороо, Худалдааны яамны төлөөлөлтэй Уул уурхайн яамны 
удирдлага Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо 2016 оны 3 
дугаар сарын 10-наас 11-ний өдрү үдэд уулзалт хийхтэй холбогдуулан 
уулзалтын ярианы сэдэв, бусад бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. 
Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, БНХАУ-ын ӨМӨЗО -ны Ардын Засгийн 
Газар хоорондын хамтын ажиллагааны байнгын зөвлөлдөх ажлын хэсгийн 
гуравдугаар хуралдаанд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын 
Өөртөө Засах Орны Хөх хотноо 2016 оны 4 дүгээр сарын 8-наас 11-ний 
өдрүүдэд оролцох Уул уурхайн яамны удирдлага, төлөөлөгчдийн бэлтгэл 
ажлыг хангаж ажилласан.   
Монгол, Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын “Эрдэс баялгийн 
салбарт хамтран ажиллах” дэд комиссын 6 дугаар хуралдаанд 2016 оны 4 
дүгээр сарын 14-ний өдөр БНХАУ -ын Бээжин хотноо оролцох Уул уурхайн 
яамны Төрийн найрийн бичгийн дарга Д.Артаг тэргүүтэй төлөөлөгчдийн 
бэлтгэл ажлыг ханган, зохион байгуулж ажилласан.   
Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн Бүгд Найрамдах Энэтхэг 
Улсад 2016 оны 5 дугаар сард ажлын айлчлал хийхтэй холбогдуулан 
ярианы сэдэвт тус яамны зүгээс холбогдох саналыг хүргүүлсэн болно.  
Гадаад хэргийн яамны Олон улсын хамтын ажиллагааны сан, Норвегийн 
Осло хүрээлэнтэй хамтран Мьянмарын Холбооны Улсын Нейпьидо хотноо 
6 дугаар сарын 14-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж буй “Байгалийн баялаг 
ашиглалтын зөв зохистой менежмент” сэдэвт олон улсын семинарт оролцох 
Уул уурхайн сайд Р.Жигжид болон төлөөлөгчдийн бэлтгэл ажлыг ханган, 
холбогдох мэдээлэл, илтгэл, орчуулга хийж, зохион байгуулж оролцсон.  
Монгол Улс-Мьянмарын Холбооны Улс хооронд дипломат харилцаа 
тогтоосны 60 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгч 
Цахиагийн Элбэгдоржийн Мьянмарын Холбооны Улсын нийслэл Нэйпьидо 
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хотноо хийсэн ажлын айлчлалтай холбогдуулан тус яамнаас холбогдох 
мэдээлэл, танилцуулгыг боловсруулан хүргүүлсэн болно.    

Биелэлт 100% 

111 

2. Уул уурхайн сайдын 
БНХАУ-д хийх ажлын 
айлчлалыг зохион байгуулах, 
бэлтгэлийг хангана. 

Монгол, Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын “Эрдэс баялгийн 
салбарт хамтран ажиллах” дэд комиссын 6 дугаар хуралдаанд 2016 оны 4 
дүгээр сарын 14-ний өдөр БНХАУ -ын Бээжин хотноо оролцох Уул уурхайн 
яамны Төрийн найрийн бичгийн дарга  Д.Артаг тэргүүтэй төлөөлөгчдийн 
бэлтгэл ажлыг ханган, зохион байгуулж ажилласан.   

Биелэлт 100% 

30 

 

112 

3.Канад Улсын Торонто 
хотноо зохион байгуулагддаг 
Олон Улсын Уул Уурхайн 
Чуулга Уулзалт (PDAC 2016)-
д Уул уурхайн сайд тэргүүтэй 
төлөөлөгчдийг оролцуулна. 
 

Монгол Улс, Канад Улсын хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг уул 
уурхайн салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх, Канадын хайгуулч, олборлогчдын 
холбооны ээлжит олон улсын чуулга уулзалтад Уул уурхайн яамны 
удирдлага оролцохтой холбогдуулан уул уурхай, эрдэс баялгийн салбарын 
өнөөгийн байдал, төрөөс баримталж буй бодлого, хууль, эрх зүйн орчны 
талаарх танилцуулга бэлтгэн, бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан.   

Биелэлт 100% 

30 
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4. Перу Улсад зохион 
байгуулагдах Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод 
байдлын санаачлагын олон 
улсын 7 дугаар бага 
хуралдаанд Уул уурхайн 
сайдыг оролцуулах 
бэлтгэлийг хангаж ажиллана. 

Уул уурхайн сайд Р.Жигжид Бү гд Найрамдах Перу Улсын Лима хотноо 2016 
оны 2 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Олборлох 
үйлдвэрлэлийнилтодбайдлынсанаачлагын олон улсын 7 дугаар бага 
хуралд оролцсон. Илтгэл, хурлын үеэр хийх уулзалтын ярианы сэдэв, 
Засгийн газрын хуралдаанаар тус асуудлыг хэлэлцүүлэх болон бусад 
бэлтгэлийг хангаж ажилласан. 

Биелэлт 100% 

30 
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5. Уул уурхайн сайдын Япон 
Улсад хийх ажлын 
айлчлалыг зохион байгуулах, 
холбогдох бэлтгэлийг хангаж 
ажиллана. 

Уул уурхайн сайд Р.Жигжид Монгол Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболдын 
Япон Улсад хийх айлчлалын бүрэлдэхүүнд орж ажиллахтай холбогдуулан 
илтгэл, уулзалтын ярианы сэдвийг тус тус боловсруулав. 

Биелэлт 100% 
30 
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6.”Росгеолог”-ын архивт 
хадгалагдаж буй 1960-1990 
оны хооронд Монголын нутаг 
дэвсгэрт хийгдсэн геологийн 
судалгааны ажлын 
тайлангуудын хуулбарыг 
монголын талд хүлээн авах 
ажлыг зохион байгуулахад 
оролцож ажиллана. 

ОХУ-ын “Росгеологи” фондод хадгалагдаж буй Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт 1960-1990 оны хооронд хийгдсэн геологи судалгааны ажлын 
тайланг шүүж, монголын талд шилжүүлэн авах асуудлыг эцэслэн 
тохирохоор Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн  дарга Н.Энхбаяр, 
Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Геологийн бодлогын хэлтсийн 
мэргэжилтэн Ц.Мөнхцэнгэл нар ОХУ -ын Москва, Санкт Петербург хотноо 
2016 оны 3 дугаар сарын 14-20-ны өдрүүдэд ажилласан. Гадаадад албан 
томилолтоор ажиллуулах тухай тушаалын төсөл боловсруулж, ОХУ -ын 
Элчин сайдын яам, Гадаад хэргийн яамны холбогдох ажилтнуудтай 
холбогдож тухай бүр удирдлагыг мэдээллээр хангаж, томилолтыг зохион 
байгуулав. 

Биелэлт 100% 

30 

 

48. 122 1.2.3.Яамны удирдлагын 
гадаад улс орны 

1.Уул уурхайн яамны 
удирдлагатай уулзалт хийх 

Тайлант хугацаанд Уул уурхайн яамны удирдлагын гадаад улсаас Монгол 
Улсад суугаа Элчин сайдын яам, байгууллага, компанийн төлөөлөгчидтэй 30  
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төлөөлөгч, 
байгууллагатай хийх 
уулзалт, хурал, ёслолын 
арга хэмжээ, гадаад 
томилолтыг  зохион 
байгуулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хүсэлтийн дагуу тухай бүр 
судалж, хоёр талт болон 
олон талт хамтын 
ажиллагааны асуудлуудыг 
хэлэлцэхэд дэмжлэг үзүүлж 
зохион байгуулах, уулзалтын 
протокол хөтлөх.  
Тоо хэмжээ:Тухай бүр  
Чанар: Айлчлалыг зохион 
байгуулж тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

хийсэн 57 уулзалтыг зохион байгуулан оролцож, тэмдэглэлийг хөтөлж тухай 
бүр удирдлагад танилцуулсан. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 
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2.Яамны удирдлагын гадаад 
улс орны төлөөлөгч, 
байгууллагатай хийсэн 
уулзалтаас гарсан үр дүн, 
уулзалтын үед Сайд, дарга 
нараас өгсөн үүрэг, 
тэмдэглэлд 2 талаас 
тусгагдсан санал, амлалт, 
хэлцлийн биелэлтэд хяналт 
тавьж ажиллана. 
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар: Уулзалт, арга 
хэмжээг үр дүнтэй зохион 
байгуулсан байна. 
Удирдлагад тухай бүр 
мэдээллийг хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн сайд, яамны удирдлагын гадаад улс орны төлөөлөгч, 
байгууллагатай хийсэн 57 уулзалтаас гарсан үр дүн, уулзалтын үед Сайд, 
дарга нараас өгсөн үүрэг, тэмдэглэлд 2 талаас тусгагдсан санал, амлалт, 
хэлцлийн биелэлтэд тухай бүр хяналт тавин ажиллаж байна.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30 
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3.Яамны удирдлагын гадаад 
улс орны төлөөлөгч, 
байгууллагатай хийх 
уулзалтын ярианы сэдэвт 
тусгах асуудлуудыг 
холбогдох газар, хэлтсүүдээс 
гарган авч, нэгтгэнэ. 
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар: Уулзалт, арга 
хэмжээг үр дүнтэй зохион 
байгуулсан байна. 
Удирдлагад тухай бүр  
мэдээллийг хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

Тайлант хугацаанд Уул уурхайн яамны удирдлагын гадаад улсаас Монгол 
Улсад суугаа Элчин сайдын яам, байгууллага, компанийн төлөөлөгчидтэй 
хийсэн 57 уулзалтыг зохион байгуулан оролцож, тэмдэглэлийг хөтөлж тухай 
бүр удирдлагад танилцуулсан. 
 
 
 
 

 
 
 

Биелэлт 100% 

30 
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1.2.4. Яамны удирдлага, 
албан хаагчдын гадаад 
улс оронд хийсэн 
томилолтын мөрөөр 
холбогдох арга хэмжээг 
авна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Яамны удирдлага, албан 
хаагчдын гадаад улс оронд 
хийсэн томилолтын 
бүртгэлийг хийж, дугаарлана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар:  Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Хагас жилд  

Яамны удирдлага, албан хаагчид болон Ашигт малтмалын газар, Газрын 
тосны газрын дарга нарыг гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай 
Уул уурхайн сайдын 9 (ТНБД-2, АМГ-ын дарга-4, ГТГ-ын дарга-3), Уул 
уурхайн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 20 (УУЯ -ны 16-н Газар, 
хэлтсийн даргын, 15-н Ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтний),  нийт 29 
тушаалыг боловсруулан батлуулж, хувийг хавтас үүсгэн архивласан.  

 
 

Биелэлт 100% 

30 

 

126 

2.Гадаад томилолтын илтгэх 
хуудас, олж ирсэн 
мэдээллийг шаардлагатай 
тохиолдолд нийт албан 
хаагчдын хэрэгцээнд 
мэдээлж, танилцуулж байна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар:  Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Хагас жилд  

Яамны удирдлага, албан хаагчдын нийт 29 гадаад томилолтын тушаалаас 
10 илтгэх хуудсыг зохих журмын дагуу тушаалтай хавсарган бүртгэлд 
авсан. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

27 
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3.Гадаад гэрээ, хэлэлцээр, 
санамж бичгийг бүртгэж 
биелэлтийг гаргаж 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар:  Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Хагас жилд  

“Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Австри Улсын 
Холбооны Засгийн газар хоорондын Эрдэс баялгийн салбарын иж бүрэн 
түншлэлийн хэлэлцээр”-ийн төслийг Австрийн талтай тохиролцож, 2016 
оны 05 дугаар сарын 23-ны ө дөр зохион байгуулагдсан Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны Монгол, Австрийн Засгийн газар хоорондын комиссын 
6 дугаар хуралдааны үеэр үзэглэсэн болно. 
“Монгол Улсын Засгийн газар, Чилийн Зэсийн комисс хоорондын Хамтын 
ажиллагааны эрмэлзлийн бичиг” байгуулахыг дэмсэн санал Бразил Улсад 
суугаа ЭСЯ-нд хүргүүлсэн.  
“Монгол Улсын Засгийн газар болон Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил 
Улсын Засгийн газар хоорондын Геологи, уул уурхайн салбарын хамтын 
ажиллагааны тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг” байгуулахаар 
ажиллаж байна. Тус санамж бичгийн төслийг Бразилийн талд хүргүүлэхээр 
Бразил Улсад суугаа ЭСЯ-нд хүргүүлсэн.  
"Эрдэс баялгийн менежментийг институцийн өөрчлөлт хийх замаар  
сайжруулах санаачлага" ЭБМСС (MERIT) төсөлтэй хамтран ажиллах 
санамж бичиг”-ийг 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан. Тус 
санамж бичгийг бүртгэж, биелэлтийг ханган ажиллаж байна. 
“Монгол Улсын Уул уурхайн яам, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал 
жуулчлалын яам, Сангийн яам болон Монгол Улсын олборлох салбарын 
менежментийг бэхжүүлэх /СЕСМИМ/ төсөл, Агритийм Канад консалтинг 
ХХК хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг” байгуулахаар 

30 
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ажиллаж байна. Уг санамж бичгийн төслийг ГХЯ -нд хянуулахаар 
хүргүүлсэн.  
“Монгол Улсын Уул уурхайн яам болон Бүгд Найрамдах Колумби Улсын уул 
уурхай, эрчим хүчний яам хоорондын хамтран ажиллах тухай санамж бичиг” 
байгуулахаар ажиллаж байна. Тус санамж бичгийн төслийг УУЯ -ны ТНБД 
Д.Артаг, ГХАХ-ийн дарга Я.Бадрах Перу Улсын Монгол Улсыг Солонгос 
Улсад хавсран суугаа элчин сайд Тито Саул Пиниллад гардуулсан.  
“Монгол Улсын Уул уурхайн яам болон Япон Улсын Эдийн засаг, худалдаа, 
аж үйлдвэрийн яам хоорондын хамтран ажиллах тухай санамж бичиг” -ийг 
2016 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр УИХ-ын дарга З.Энболд, Уул уурхайн 
сайд Р.Жигжид нар Япон Улсад айлчлах үеэр байгуулсан. Тус санамж 
бичгийг бүртгэж, биелэлтийг ханган ажиллаж байна.  
2015 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын Уул уурхайн яам 
болон Австрали Улсын “IMP Групп” хооронд байгуулсан хамтын 
ажиллагааны тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг бүртгэж, 
биелэлтийг ханган ажиллаж байна.  

Биелэлт 100% 
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4.Яамны удирдлагын гадаад 
улс оронд хийх ажлын 
айлчлал, оролцох хурал, 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулна.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

2016 оны эхний хагас жилд яамны удирдлагын гадаад улс оронд хийх нийт 
29  ажлын айлчлал, оролцох хурал, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулж, удирдлагад танилцуулж, батлуулсан.  

 
 

  
 
 
 

Биелэлт 100% 

30 
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1.2.5.Яамны удирдлага, 
албан хаагчдын олон 
улсын форумд оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.”Эрдэс баялаг 2025” чуулга 
уулзалтад яамны 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

”Эрдэс баялаг 2025” чуулга уулзалтад оролцох яамны удирдлага, 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. 

 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30 
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2. Discover Mongolia 2016 
чуулга уулзалтад яамны 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 

Discover Mongolia 2016 чуулга уулзалтад яамны төлөөллийн оролцох 
бэлтгэл ажлыг тухай бүр ханган ажиллаж байна.  

 
 
 
 
 

30 
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байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: 10-р сар 

 
Биелэлт 100% 
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3.Лондон хотноо зохион 
байгуулагдах “Монголд 
хөрөнгө оруулагчдын чуулга 
уулзалт”-д яамны 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: 11-р сар 

Лондон хотноо зохион байгуулагдах “Монголд хөрөнгө оруулагчдын чуулга 
уулзалт”-д яамны төлөөллийн оролцох бэлтгэл ажлыг ханган, холбогдох 
танилцуулга, мэдээллийг цаг тухай бүрт нь бэлтгэн ажиллаж байна.  

 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

30 

 

132 

4.Coal Mongolia 2016 чуулга 
уулзалтад яамны 
төлөөөллийн оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: 2-р сар 

Coal and Metals Mongolia 2016 чуулга уулзалтад оролцсон Уул уурхайн сайд 
Р.Жигжид болон яамны төлөөллийн оролцох бэлтгэл ажлыг ханган, 
холбогдох мэдээлэл, хэлэх үгийг цаг тухайд нь бэлтгэн ажилласан.  

 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 
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1.2.6. Гадаад сургалт 
семинар, туршлага 
судална. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Япон Улсын ЖАЙКА, 
БНСУ-ын КОЙКА, МИРЕКО, 
Дэлхийн банк болон бусад 
гадаадын байгууллагын 
шугамаар зохион 
байгуулагдах сургалтад 
яамны төлөөөллийн оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн зардлаар:  

1. “Росгеологи” фондод хадгалагдаж буй Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
1960-1990 оны хооронд хийгдсэн геологи судалгааны ажлын 
тайланг шүүж, монголын та лд шилжүүлэн авах асуудлыг эцэслэн 
тохирох,  Ашигт малтмалын салбарын хамтын ажиллагааны Ажлын 
хэсгийн 3 дугаар хуралдаанд оролцох ЭЗХОХ-ийн дарга Н.Энхбаяр, 
СБТГ-ын ГБХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Мөнхцэнгэл нар 2016 оны 3 дугаар 
сарын 14-20-ны өдрүүдэд ОХУ-д; 

2. Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачлагын  олон улсын VII 
бага хуралд оролцох Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Н.Энхбаяр 2016 
оны 2 дугаар сарын 22-ноос 02 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд Бүгд 
Найрамдах Перу Улсын нийслэл Лима хотод; 

3. БНХАУ-ын 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Засгийн 
газрын нарийвчилсан хөтөлбөрт Монгол Улсаас импортлох 
боломжтой эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний хэмжээг тусгуулах 
асуудлаар БНХАУ-ын Хөгжил шинэтгэлийн хороо, Худалдааны 
яамны төлөөлөлтэй Уул уурхайн яамны ЭЗХОХ -ийн дарга 

30 
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Н.Энхбаяр Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо 2016 
оны 3 дугаар сарын 10-наас 11-ний өдрүүдэд уулзалт хийхтэй 
холбогдуулан уулзалтын ярианы сэдэв, бусад бэлтгэл ажлыг тухай 
бүр хангаж ажилласан. 

БНСУ-ын КОЙКА-гаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах 2 албан 
хаагчийн бүртгэлийн материалыг холбогдох байгууллагад хүргүүлээд 
байна. 
Япон Улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-аас 
“Монгол Улсын эрдэс баялаг, уул уурхайн салбарын чадавхыг бэхжүүлэх” 
төслийн хүрээнд 2016 оны 8 дугаар сард зохион байгуулагдах “Монгол 
Улсын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчны дэлхийн түвшинд 
өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх” хуралд тус яамнаас 2 удирдах түвшний 
албан хаагч оролцохоор төлөвлөж байгаа бөгөөд бэлтгэл ажлыг ханган 
ажиллаж байна.  

Биелэлт 100% 
2.0. Уул уурхайн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, урт, дунд хугацааны стратеги боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, эдийн засаг, хөрөнгө 
оруулалтын бодлого боловсруулах, төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх стратегийн зорилтын хүрээнд: 
 
2.1. Геологийн салбарын бодлогын дүн шинжилгээ хийж, ойрын жилүүдэд баримтлах чиглэл болон хэтийн төлөв, салбарын бодлогыг тодорхойлох, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах зорилтын хүрээнд: 

 

64 

163 

2.1.1. Үндэсний геологийн 
алба байгуулна. /ЗГҮАХ -
39/ 

1.Үндэсний геологийн алба 
байгуулах төслийг 
боловсруулж, Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж батлуулна. 

Үндэсний геологийн алба байгуулах тухай ЗГ-ын тогтоолын төсөл, танилцуулга 
шинэчлэн боловсруулж ЗГХЭГ-т 2016.01.11-нд хүргүүлэв. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

164 
2.Үндэсний геологийн 
албаны дүрмийг 
боловсруулж батлуулна. 

Засгийн газрын хуралдаанаар ҮГА байгуулах тухай асуудал хэлэлцэгдээгүй 
тул биелэлт гаргах хугацаа болоогүй.  

Хугацаа болоогүй 
/-/ 

 

165 
3.Үндэсний геологийн албыг 
байгуулж үйл ажиллагааг 
эхлүүлнэ. 

Засгийн газрын хуралдаанаар ҮГА байгуулах тухай асуудал хэлэлцэгдээгүй 
тул биелэлт гаргах хугацаа болоогүй.  

Хугацаа болоогүй 
/-/ 

 

65. 

166. 

2.1.1 Ашигт малтмалын 
хайгуулын ажлын хөрөнгө 
оруулалтыг өсгөн 
нэмэгдүүлж, хайгуулын 
ажлыг ерөнхий болон 
нарийвчилсан үе 
шаттайгаар хийж, улсын 
эрдэс баялгийн сан 
хөмрөгийг өсгөн 
нэмэгдүүлнэ. /ЗГҮАХ-37.1/ 
 

1.Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлөөр 
хайгуулын ажлын тайланг 
хэлэлцэж, нөөцийг Улсын 
нөөцийн нэгдсэн санд 
бүртгэж ажиллах. 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хайгуулын ажлын тайланг хэлэлцэж, 
нөөцийг Улсын нөөцийн нэгдсэн санд бүртгэж ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь 30 

 

167. 

2.Нөөцөөс чөлөөлөх, хилийн 
бүсэд хайгуул хийх талбай 
ялгаж, Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.   

Нөөцөөс чөлөөлөх, хилийн бүсэд хайгуул хийх талбай ялгаж, Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  
 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 
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66. 169. 

2.1.3. Эрдэс, чулуулгийн 
лабораторийн шинжилгээ, 
судалгааг боловсронгуй 
болгож, олон улсын 
түвшинд хүрсэн чанарын 
болон тоон шинжилгээг 
иж бүрэн хийдэг болно. 
/ЗГҮАХ – 37.5/. 
 
 

Монгол Улсад эрдэс 
чулуулгийн лабораториор 
дээж материал судлах ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа лабораториудын 
өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, лабораторийн 
бүтэц зохион байгуулалтын 
асуудлаар санал 
боловсруулж удирдлагад 
танилцуулна. 

Монгол Улсад эрдэс чулуулгийн лабораториор дээж материал судлах ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа лабораториудын 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, лабораторийн бүтэц зохион байгуулалтын 
асуудлаар Австрали Улсын мэргэжилтэнүүдтэй хамтран ГТЛ зэрэг 
лабораторийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн судалгааг хийж 
санал боловсруулж байна. 
 
 
 

Хэрэгжилт 70 хувь 
 
 

21 

 

67. 

170. 
2.1.4 Монгол орны 
геологийн тогтоц, ашигт 
малтмалын ерөнхий 
тархалтыг сансрын зураг 
ашиглан нэгдсэн 
боловсруулалт, тайлалт 
хийнэ. /ЗГҮАХ – 37.7 
 
 
 

1.2016 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын 
тушаалаар батлуулна. 

2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын А/38 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 
30 

 

171. 

2.Төслийн ажлын 2016 оны 
ажлын арга аргачлал, 
хэмжээ, түүнтэй уялдан 
гарах төсвийн тодотголыг 
ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэр гаргуулна. 

Төслийн ажлын 2016 оны ажлын арга аргачлал, хэмжээ, түүнтэй уялдан гарах 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 
 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 

27 

 

68 

172. 

1.2016 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын 
тушаалаар батлуулна. 

2.1.5 Умарт мөсөн 
далайгаас Гималайн 
нуруу хүртэл Ази тивийн 
хэмжээнд хийсэн 
геологийн төрөл бүрийн 
судалгааны үр дүнг 
нэгтгэн, ОХУ, БНХАУ, 
БНЗазУ, БНСУ-тай 
хамтран төрөлжсөн 
зургийг тайлбар зургийн 
хамт зохиох, сонирхол 
бүхий бүтцийн хэмжээнд 
3D хэмжээст судалгаа 
хийх, мэдээлэл 
харилцан солилцох, 
харьцуулах, нэгтгэх 
ажлыг гүйцэтгэнэ. 

2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын А/38 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

173. 

2.Төслийн 2014-2021 он 
хүртэл хийгдэх 3-р үе шатны 
ажлын геологийн 
даалгаварыг шинэчлэн 
батлуулна. 

Төслийн 2014-2021 он хүртэл хийгдэх 3 -р үе шатны ажлын геологийн 
даалгаварын төслийг шинэчлэн боловсруулж байна. 

 
 

Хэрэгжилт 70 хувь 

21 

 

174. 

3.Төслийн ажлын 2016 оны 
ажлын арга аргачлал, 
хэмжээ, түүнтэй уялдан 
гарах төсвийн тодотголыг 
ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэр гаргуулна. 

Төслийн ажлын 2016 оны ажлын арга аргачлал, хэмжээ, түүнтэй уялдан гарах 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
хүлээгдэж байна. 

 
 
 
 

Хэрэгжилт 70 хувь 

21 

 

69. 175. 

2.1.6 Эрдэс баялгийн 
салбарт гадаад хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 
хэрэгжих төсөл, 

1.Японы ЖАЙКА 
байгууллагатай хамтран 
Монгол Улсын эрдэс 
баялгийн салбарын 

Японы олон улсын ЖАЙКА-аас 2017 онд Монгол улсад хэрэгжүүлэх техникийн 
хамтын ажилллагааны төсөлд санал боловсруулан хүргүүлсэн. 

 
 

30 
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хөтөлбөрүүдэд санал өгч, 
хэрэгжүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бодлогын судалгаа хийх, 
төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

176. 

2.БНПольш Улсын Геологийн 
албатай хамтран “Хасагт” 
төслийг үргэлжлүүлэн үр 
дүнг ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэр гаргуулна. 

БНПольш Улсын Геологийн албатай хамтран хэрэгжүүлсэн 1:50000 -ны 
масштабын ГЗЕЭА-ын “Хасагт” төслийн үр дүнгийн тайланг ГХЯ -аар 
дамжуулан хүлээн авсан. Төслийн үр дүнг АМГ -ын ГА орчуулж ЭБМЗ-ийн 
хурлаар хэлэлцүүлэхэр бэлтгэж байна. 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

177. 

3.БНЧехУлсын Геологийн 
албатай хамтран хэрэгжүүлж 
байгаа “Монгол Алтай-50” 
1:50000-ны масштабын 
ГЗЕЭ-ийн хамтарсан төслийн 
үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-
ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргуулна. 

БНЧехУлсын Геологийн албатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа 1:5000 0-ны 
масштабын ГЗЕЭА-ын “Монгол Алтай-50” хамтарсан төслийн суурин 
боловсруулалттай танилцсан. Төслийн үр дүнг ЭБМЗ -ийн салбар зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэх хугацаа болоогүй. 
 
 

 
Хугацаа болоогүй 

 
 
 
/-/ 

 

178 

4.БНХАУ, БНСУ, Австрали, 
зэрэг орнуудтай  хамтарсан 
төсөл хэрэгжүүлнэ. 

МУ ба БНХАУ-ын ЗГ хоорондын ЭБ-ийн 6 дугаар дэд комиссын хуралдаанд 
санал өгч оролцсон. 
-БНСУ-тай 1:50000-ны мастабтай геологийн зураглал, “5 улсын” хамтарсан 
төслүүдийг үргэлжүүлэн Геологийн судалгааны төв, АМГ-аар дамжуулан 
хэрэгжүүлж байна. 
-БНСУ-ын Худалдаа, аж үйлдвэр, эрчим хүчний яамны харьяа Судалгаа 
хөгжлийн хэлтэст Олон улсын эрчим хүчний хамтарсан судалгаа , хөгжлийн 
(MOTIE-2016) төслийн шалгаруулалтад Монгол Улсын Их Сургуулиас 
“Монголын эрдсийн нөөцөд тулгуурлан эрчим хүчний зарцуулалтыг 50% 
бууруулах CO2

-Австрали-Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөр (AMEP) Монгол Улсад Үндэсний Геологийн алба байгуулахад 
техникийн туслалцаа үзүүлэх төсл ийг дэмжин 2 сард эхлүүлэн, эхний хагас 
жилд багтаахаар тухай бүр (долоо хоног тутамд уулзан, тайланг хүлээн авч) 
санал өгч ажиллав. 

-ийн тэг ялгаруулалт бүхий 5kW/7kW керамик композитын 
халаагч төхөөрөмжийн судалгаа”  төслийн саналыг дэмжиж ажиллахыг хүссэн 
албан тоотыг 5-р сарын 10-нд хүргүүлэв. 

-Канад улсаас Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төслийн багийн уулзалтад оролцон 
1-р сарын 13-нд санал өгч ярилцав. 
-Монгол, Австрийн засгийн газрын хуралдаанд оруулах хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөөнд 4-р сарын 25-нд санал өгөв. 
-ГХАХ-с ирүүлсэн Казакстан Улстай байгуулах геологи уул уурхайн салбарт 
хамтран ажиллах санамж бичгийн төсөлд 4-р сарын 28-нд санал өгөв. 
-Япон-Монголын “M-JEED”: Инженер, технологийн дээд боловсрол  төслийн 
Монгол орны эрдэс баялгийн суурь судалгаа төсөлд оролцохоор 5-р сарын 20-

 
30 
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нд шийдвэрлэв. 
-Австри улстай байгуулах харилцан түншлэлийн санамж  бичиг, ХБНБразил 
улстай геологи, уул уурхайн салбарын хамтын ажиллагааны харилцан 
ойлголцолын санамж бичгийн төсөлд хэлтсийн саналыг боловсруулж ГХАХ -т 
хүргүүлэв. 
-Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн яамны 
“Казгеология” Үндэсний геологийн олборлолтын компанийн уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн газрын хэвлийг ашиглах салбар дахь хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх тухай захидлыг судалж хариуг боловсруулж 2016 оны 4-р сарын 08-
ны өдөр Казакстан Улсын элчин сайдын яаманд хүргүүлсэн бөгөөд, захидалд 
дурдсан  саналын дагуу АМГ-т хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах тухай 
2016 оны 4-р сарын 15-ны 3/724 тоотыг хүргүүлэв.  Мөн ГХАХ-с ирүүлсэн 
Казакстан Улстай байгуулах геологи уул уурхайн салбарт хамтран ажиллах 
санамж бичгийн төсөлд санал өгөв. 
-Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсад ажлын айлчлал хийх үеэр хийгдэх уулзалтын 
ярианы сэдэвт өгөх саналыг боловсруулав. 
-ТЗУГ-аас ирүүлсэн Бүгд Найрамдах Тажикистан Улс, Монгол Улс хоорондын 
найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны гэрээний төсөлд санал өгөв.  

Хэрэгжилт 100 хувь 

179. 

5.Канад улсаас хэрэгжүүлж 
буй “Монгол Улсад олборлох 
салбарын удирдлагын 
менежментийг бэхжүүлэх нь” 
төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

Канад Улсаас хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад олборлох салбарын удирдлагын 
менежментийг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлэх талаар байнгын ажлыг 
зохион байгуулж байна. 

 
 

Хэрэгжилт 100хувь 

30 

 

70. 

180. 

2.1.7 1:200000 масштабын 
геологийн иж бүрдэл 
зураг төслийг Монгол 
Улсын хэмжээнд 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 
нийт нутаг дэвсгэрийг 100 
хувь хамруулна. Үүнд: 
- 2012-2014 онд Баруун 
Монгол-V, Төв Монгол-IV, 
Өмнөд Монгол-VI, Дорнод 
Монгол-V төсөл, 
- 2013-2016 онд Төв 
Монгол-V, Дорнод 
Монгол-VI, VII төсөл, 

1.2013-2016 онд хэрэгжүүлэх 
Төв Монгол-VI, VII, Дорнод 
Монгол-VI, VII төслүүдийн 
2016 оны төлөвлөгөө, 
төсвийг  УУС-ын тушаалаар 
батлуулна. 

2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, VII, Дорнод Монгол-VI, VII 
төслүүдийн 2016 оны төлөвлөгөө, төсвийг  УУС-ын А/38 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

181. 

2.2013-2016 онд хэрэгжүүлэх 
Төв Монгол-VI, VII, Дорнод 
Монгол-VI, VII төслүүдийн 
арга, аргачлал, төсвийн 
тодотголыг  ЭБМЗ-ийн 
салбар хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргуулна. 

2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, VII, Дорнод Монгол-VI, VII 
төслүүдийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 

 
 
 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 

27 

 



36 
 

182. 

- 2014-2016 онд Төв 
Монгол-VI, VII төсөл.  
/ЗГҮАМХ – 37.2, ҮХЦБ -ын 
5.2.1.1, ҮЧ-ийн 4.1/ 
 
 
 
 

3.Улсын геологийн 1:200000-
ны масштабын иж бүрдэл 
зураг зохиох ажлын 
нэгтгэлийн төслийг шинээр 
эхлүүлэх, геологийн 
даалгавар, төсвийг УУС -ын 
тушаалаар батлуулна. 

Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын иж бүрдэл зураг зохиох ажлын 
нэгтгэлийн төслийг шинээр эхлүүлэхээр геологийн даалгаврыг УУЯ -ны ТНБД-
аар, төсвийг УУС-ын А/38 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

 
 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

71. 

183. 

2.1.8 Монгол орны бүс 
нутгийн 
металлогени,ашигт 
малтмалын ордын 
төрлүүдийн тархан 
байршлын зүй тогтлын 
1:1000000-ны масштабын 
зураг зохионо.  
/ЗГҮАМХ – 37.3/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Газрын ховор элементийн 
металлогени, хэтийн 
төлөвийн судалгааг хийх 
ажлын үр дүнгийн тайланг 
ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэр гаргуулна. 

Газрын ховор элементийн металлогени, хэтийн төлөвийн судалгааг хийх 
ажлын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ -ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
хөндлөнгийн шинжээчийг томилуулан зөвлөлийн хуралдааныг хүлээж байна. 

 
 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 

27 

 

184. 

2.Монгол орны бүс нутгийн 
металлогений 1:1000000-ны 
масштабын зураг зохиох 
төслийн 2016 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын 
тушаалаар батлуулна. 

Монгол орны бүс нутгийн металлогений 1:1000000-ны масштабын зураг 
зохиох төслийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын А/38 дугаар 
тушаалаар батлуулсан. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

185. 

3.Монгол орны бүс нутгийн 
металлогений 1:1000000-ны 
масштабын зураг зохиох 
төслийн арга, аргачлал, 
төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-
ийн салбар хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргуулна. 

Монгол орны бүс нутгийн металлогений 1:1000000-ны масштабын зураг 
зохиох төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 
 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 
 

27 

 

72. 

186. 

2.1.9 1:50 000-ны 
масштабаар геологийн 
зураглал, ерөнхий эрлийн 
ажлыг эдийн засгийн 
бүсчлэл, дэд бүтцийг 
харгалзан тодорхой 
тектоник, металлогенийн 
бүсүүдийн хэмжээнд 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ – 
38.1, ҮХЦБ-ын 5.2.1.1, ҮЧ -
ийн 4.1/ 
 

1.2012 болон 2013 оноос 
хэрэгжүүлж дууссан 
төслүүдийн үр дүнгийн 
тайланг ЭБМЗ-ийн  
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэр гаргуулна. 

2012 болон 2013 оноос хэрэгжүүлж дууссан Эмээлцэгийн нуруу -50, Тогоо 
хайрхан-50 төслүүдийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн  хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, сайдын тушаалаар хүлээн авсан. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

187. 

2.2016 онд үргэлжлэн 
хэрэгжих төслүүдийн 
төлөвлөгөө, төсвийг 
батлуулна. 

2016 онд үргэлжлэн хэрэгжих т өслүүдийн төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын А/38 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

188. 
3.Төслүүдийн арга, аргачлал, 
төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-
ийн хуралдаанаар 

Төслүүдийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсэн. 

 
27 
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хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргуулна. 

 
Хэрэгжилт 90 хувь 

189. 

4.2016 оноос шинээр 
хэрэгжүүлэх төслийн 
геологийн даалгавар, 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлуулна. 

 
2016 оноос шинээр хэрэгжүүлэх 10 төслийн геологийн даалгаврыг УУЯ-ны 
ТНБД-аар, төлөвлөгөөг УУС-ын А/38 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

190. 

5.1:50000-ны масштабын 
геологийн зураглал, ерөнхий 
эрлийн ажлыг Олон Улсад 
хэрэгжүүлж байгаа тэргүүн 
туршлага, технологийн 
дэвшлийг Монгол Улсад 
нэвтрүүлэх боломжийг 
судалж, санал боловсруулна. 

1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг БНХАУ -ын 
Геологийн албаны хэрэгжүүлж байгаа туршлага, технологийн дэвшлийг 
судалж, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг судалсан. 

 
 
 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

191. 

Төслүүдийн хээрийн ажлын 
явц болон хээрийн 
материалыг хүлээн авахад 
оролцоно. 

Төслүүдийн хээрийн ажлын явц болон хээрийн материалыг хүлээн авах 
хугацаа болоогүй. 

 
Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

73. 
 
 
 

192. 

2.1.10. Баян-Өлгий, Ховд 
аймгийн нутгийг хамарсан 
М-45-XXXVI, M-46-XXXI, 
L-46-I, II, L-46-VII, VIII 
хавтгайд 1:200000-ны 
масштабтай агаарын 
геофизикийн цогцолбор 
судалгааны ажлыг Ховд-I 
талбайд шинээр хийнэ. 
/ЗГҮАХ – 37.4, ҮХЦБ -ын 
5.2.1.1, ҮЧ-ийн 4.3/ 

1.Алтай-1, Алтай-2 төслийн 
2016 оны ажлын төлөвлөгөө, 
төсвийг УУС-ын тушаалаар 
батлуулна. 

Алтай-1, Алтай-2 төслийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын А/38 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

193. 

2.Алтай-1, Алтай-2 төслийн 
арга, аргачлал, төсвийн 
тодотголыг ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэр гаргуулна. 

Алтай-1, Алтай-2 төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 

 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

27 

 

194. 

3.Говь-Алтай, Ховд, Завхан, 
Баян-Өлгий, Увс аймгийн 
зарим нутаг дэвсгэрийг 
хамарсан агаарын 
геофизикийн цогцолбор 
судалгааны ажлын Ховд-1 
төслийг шинээр хэрэгжүүлэх 
төслийн геологийн 
даалгавар, төсвийг УУС-ын 
тушаалаар батлуулна. 

Говь-Алтай, Ховд, Завхан, Баян-Өлгий, Увс аймгийн зарим нутаг дэвсгэрийг 
хамарсан агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлын Ховд-1 төслийг 
шинээр хэрэгжүүлэх төслийн геологийн даалгаврыг УУЯ-ны ТНБД-аар, төсвийг 
УУС-ын А/38 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

74. 195. 
2.1.11 Геологийн 
судалгаа, хайгуулын 
ажлын үр дүнг нэгтгэн 

1.Геомэдээллийн сан-2013 
төслийн геологийн 
даалгаварт нэмэлт өөрчлөлт 

Геомэдээллийн сан-2013 төслийн геологийн даалгавар болон гэрээнд 2014, 
2015 оны төсвийн хүндрэлээс шалтгаалан нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар 
төслийг боловсруулж байна. 

21 
 



38 
 

боловсруулж, үндэсний 
геомэдээллийн санг 
баяжуулна. Мэдээлэл 
түгээх үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгоно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оруулж батлуулна. Хэрэгжилт 70 хувь 

196. 
2.Геомэдээллийн сан-2013 
төслийн 2016 оны төсөв, 
төлөвлөгөөг батлуулна. 

Геомэдээллийн сан-2013 төслийн 2016 оны т өсөв, төлөвлөгөөг УУС-ын А/38 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 
30 

 

197. 

3.Геомэдээллийн сан-2013 
төслийн арга, аргачлал, 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-
ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх, шийдвэр 
гаргуулна. 

Геомэдээллийн сан-2013 төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-
ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

27 

 

198. 

4.Геологи, уул уурхай эрдэс 
баялгийн мэдээллийн санг 
эрхлэх үйл ажиллагааны 
журмыг боловсруулж 
батлуулна. 

Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл 
ажиллагааны журмын төслийг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээ,  
удирдлагын бүтэцтэй нь  уялдуулан шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж 
байна. 

 
Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

199. 

5.Эрдэс баялгийн санг 
нэгдсэн загварт оруулах, 
мэдээлэл түгээх үйл 
ажиллагааг боловсронгуй 
болгох талаар Олон Улсын 
туршлагыг судалж санал 
боловсруулна. 

Эрдэс баялгийн санг нэгдсэн загварт оруулах, мэдээлэл түгээх үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар БНХАУ-ын ГА-ны мэдээллийн төв 
архивтай танилцаж мэдээлэл авч судалж байна. 
-АвстралиУлсын Геологийн албаны Геомэдээллийн сангийн 
менежмент,зохицуулалтын  журам, тайлан хүлээ н стандартуудыг судалж 
холбогдох санал гаргахаар ажиллаж байна. 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

75. 

200. 

2.1.13 Монгол орны 
баруун бүсэд цул 
сульфидын хүдэржилтийн 
тархалтыг 1:1000000-ын 
масштабын хэтийн 
төлөвийн зураг зохиох, 
үнэлгээ өгөх, цаашдын 
судалгааны обьектыг 
тодруулах төсөл 
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ – 
37.3/ 

1.Төслийн 2016 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг 
батлуулна. 

Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг 
1:1000000-ын масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх, 
цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах төс лийн 2016 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын А/38 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

201. 

2.Төслийн арга, аргачлал, 
төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-
ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх, шийдвэр 
гаргуулна. 

Төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсэн. 

 
 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 

27 

 

76. 202. 

Уулзалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. /Сайдын 
тушаал 2015.02.13-ны 
өдрийн 28 тоот тушаал/ 
 
 
 

1. Уулзалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ.  

Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх 
олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх талаар 
тухай бүр хийсэн уулзалт, 
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр явуулж байгаа ажлын чанар үр өгөөжийн асуудлаар 
МҮГХ-той хамтран зохион байгуулсан уулзалт, 
-“Ашигт малтмалын геологи хайгуул-2016” чуулга уулзалт, үзэсгэлэнг 
салбарын бусад байгуулагуудтай хамтран зохион 3-р сарын 23-25-нд удирдан 
зохион байгуулсан. Чуулга уулзалтад Сайдын хэлсэн үг, Төрийн 
байгууллагуудын илтгэл бэлтгэн хэлэлцүүлж, холбогдох мэдээлэл, 

30 
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материалыг Хайгуулчин сэтгүүлд 800% хэвлүүлсэн.  
-Монголын ба бүс нутгийн геологийн асуудлууд “GIMAR 2016” ОУЭШХ -д 
оролцов. 
-Байгалийн баялаг ашиглалтын зөв зохистой менежмент олон улсын хуралд 
оролцсон. 
-Монгол Улсын Засгийн Газар болон Австрали Улсын Засгийн Газрын 
“Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Австрали Улсаас ирсэн “Адам Смит Интернейшнл” 
компаний мэргэжилтнүүдтэй Монгол Улсад хийсэн ажлын талаар уулзалт 
хийж, санал бодолоо солилцсон 

Хэрэгжилт 100 хувь 
2.2. Уул уурхайн салбарын бодлогын дүн шинжилгээ хийж, ойрын жилүүдэд баримтлах чиглэл болон хэтийн төлөв, салбарын хөгжлийн бодлогыг 
тодорхойлох, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах зорилтын хүрээнд: 

 
77. 
 

203. 

2.2.1. Оюутолгой төслийн 
эдийн засгийн үр ашгийг 
дээшлүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 

1.Оюутолгой төслийн далд 
уурхайн бэлтгэл ажлыг 
хангахад мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллана. 

Оюутолгой төслийн далд уурхайн бэлтгэл ажлыг хангахад мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан. Оюу толгой ХХК-ийн болон далд уурхайн 
ажлын туслан гүйцэтгэгч Ред Пат ХХК -д тэсэлгээний тусгай зөвшөөрлийг 
шинэчлэн олгох асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцсон.  

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
 
 
30 

 

204. 

2.Оюутолгой ХХК-ийн үйл 
ажиллагаанд мэргэжил, арга 
зүйн зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллана. 

Оюутолгой ХХК-ийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч 
хамтран ажиллаж байна 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
 
 
30 

 

78. 205. 

2.2.2. Зэс хайлуулах 
үйлдвэрийн 
санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлэх. /ҮЧ 5.2/ 
 

Зэс хайлуулах үйлдвэрийн 
санхүүжилтийн талаар өөрт 
хамаарах асуудлын хүрээнд 
СЯ, АҮЯ -тай хамтран 
ажиллана. 

Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан “Зэс хайлуулах үйлдвэрийн 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, үйлдвэрийн хувьцааны 10%-ийг ЗГ үнэ 
төлбөргүй эзэмших тухай” ЗГ-ын тогтоолын төсөлд санал өгч хамтран 
ажилласан.  

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
 
30 

 

79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

206. 

2.2.3. Тавантолгойн 
ордын хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлж хамтарч 
ажиллана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Таван толгой төслийг 
хэрэгжүүлэхэд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Таван толгой төслийн хүрээнд Японы Нагата Инженеринг компанитай хамтран 
Эрдэнэс Тавантолгойн уурхайн нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах 
технологийн туршилтыг хийлгэсэн. Цанхийн хэсгийн 0 давхаргыг дээрх аргаар 
баяжуулах боломжийг судалсан. Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж хамтран 
ажиллах олон улсын консорциумыг сонгон шалгаруулах, хөрөнгө оруулалтын 
болон хамтран ажиллах гэрээний төсөл боловсруулахад бодлогын дэмжлэг 
үзүүлж ажилласан. Тухайлбал, Уул уурхайн сайдын 2015 оны 9 дүгээр 
тушаалаар байгуулсан Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж, хамтран ажиллах 
олон улсын консорциум /Хятадын Шиньхуа Энержи компани, Монголын 
“Энержи Ресурс” ХХК, “ММС” ХХК, Японы Сумитомо/-тай яриа хэлэлцээ хийж, 
гэрээ байгуулахад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх дэд ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд ажиллаж, холбогдох зөвлөмж, санал дүгнэлт гаргаж, удирдлагад 
танилцуулсан. 

Биелэлт 100 хувь 

30 

 

207. 2.Тавантолгой- Ерөнхий сайдын 2012 оны 64 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан 30  
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Гашуунсухайтын төмөр 
замын ажлыг шуурхайлах 
талаар ЗТЯ-тай хамтран 
ажиллана. 

“Тавантолгойн ордыг ашиглах үйл ажиллагааг төмөр замын суурь бүтэц бий 
болгох арга хэмжээтэй уялдуулан зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг” -
ийн дэд ажлын хэсэгт ажилласан. “Засгийн газрын 2014 оны 3 дугаар сарын 
21-ний өдрийн хуралдаанаар “Гашуунсухайтын төмөр зам” компанийг 
холбогдох аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран байгуулах шийдвэр гаргасан. Уг 
шийдвэрийн дагуу “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, “Энержи Ресурс” ХХК, 
“Тавантолгой” ХК, БНХАУ-ын Шиньхуа компанийн оролцоотой хамтарсан 
компанийг байгуулсан. Гашуунсухайт-Ганцмодны боомтын хооронд төмөр зам 
барих зорилготой “Гашуунсухайтын төмөр зам” ХХК -ийг байгуулах, хөрөнгө 
оруулах эрхийг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д олгох тухай Засгийн газрын 
тогтоолын төсөлд санал өгсөн. “Шинэ төмөр зам” төслийн хүрээнд Ухаахудаг -
Гашуунсухайтын чиглэлд баригдах төмөр замын зурвас газарт давхцалтай 
газрыг чөлөөлөх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгч, Зам, 
тээврийн яаманд хүргүүлсэн.  

Биелэлт 100 хувь 

208. 

3.Тавантолгойн ордыг 
түшиглүүлэн баригдах 450 
мВт-ын цахилгаан станцын 
асуудлаар ЭХЯ-тай хамтран 
ажиллана. 

Тавантолгойн ордыг түшиглэн барих 450 МВт -ын Цахилгаан станцын төслийн 
компани болон Монгол Улсын Засгийн газар хооронд байгуулах Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээний төсөлд холбогдох асуудлаар санал өгч Тавантолгойн 
цахилгаан станцын төслийн нэгжид хүргүүлсэн. Тав антолгойн цахилгаан 
станцын Төслийн нэгжээс зохион байгуулсан уулзалтад оролцож, санал 
солилцсон.  

Биелэлт 100 хувь 

30 

 

209. 

4.Тавантолгойн ордод 
хөрөнгө оруулж хамтран 
ажиллах стратегийн хөрөнгө 
оруулагчийг шалгаруулж 
гэрээ байгуулахад оролцоно. 

Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах олон улсын 
консорциумтай байгуулах Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, Концессын 
гэрээний төслүүд болон Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгч 
ажилласан. Мөн УИХ -ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэг нарын  санаачлан 
боловсруулсан “Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах тухай” УИХ -ын 
тогтоолын төсөлд санал өгсөн. 

Биелэлт 100 хувь 

30 

 

 
80. 

210. 

2.2.4. Цагаан суваргын зэс 
молибдений ордыг 
ашиглалтад оруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
 
 
 
 
 

1.Цагаансуваргын зэс, 
молибдений ордыг 
ашиглалтад оруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Цагаансуваргын зэс, молибдений ордыг ашиглалтад оруулахХөрөнгө 
оруулалтын гэрээ байгуулагдсан.  

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

211. 

2.Уг ордыг ашиглалтад 
оруулахад цахилгаан 
хангамжийн асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар ЭХЯ-тай 
хамтран ажиллана. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд шийдэгдсэн. 
 
 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

81 212. 

2.2.5. Асгатын мөнгөний 
ордыг ашиглалтад 
оруулах тадлаар санал 
боловсруулна. 
 

1.Асгатын мөнгөний ордыг 
эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулах талаар санал 
боловсруулна. 

Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах талаар санал 
боловсруулахаар Эрдэнэс Монгол ХХК-тай хамтран ажиллаж байна. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
30 

 

213. 2.Саналыг холбогдох газар  /-/  
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 хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. - 

82. 

214. 

2.2.6 Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн стратегийн 
ач холбогдол бүхий 
ордын тодорхойлолтыг 
судалгаанд үндэслэн 
боловсронгуй болгосны 
үндсэн дээр стратегийн 
ач холбогдол бүхий 
Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын ордын 
жагсаалтыг шинэчлэн 
батлуулна. /ЗГҮАХХАХТ 
43.1/ 
 
 
 
 
 
 
 

1.Шинээр стратегийн ач 
холбогдол бүхий ордод 
хамааруулах боломжтой 
ордуудын судалгааг гаргахад 
оролцоно. 

Шинээр стратегийн ач холбогдол бүхий ордод хамааруулах боломжтой 
ордуудын талаар геологийн мэдээллийг судалж байна. 

 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

215. 

2.Шинээр стратегийн ач 
холбогдол бүхий ордод 
хамааруулах ордуудын 
талаар санал өгөх, 
Стратегийн ач холбогдол 
бүхий ордуудын хил 
хязгаарын асуудлыг ЭБМЗ-
ийн хурлаар хэлэлцүүлэх, 
зөвлөмж гаргуулна. 

Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын хил хязгаарын асуудлыг судалж байна  
 
 
 
 
 
 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

216. 

3.Ураны ордын хайгуулын 
ажлын тайлан, ТЭЗҮ-г хүлээн 
авч, ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлнэ. 

-Энгэр арын ураны ордын хайгуулын ажлын үр дүн, нөөцийн тайланг ЭБМЗ-
өөр хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон. 
-Хувийн хэвшлээс ЦИАМ-ын ордуудынхайгуулын ажлын тайлан хүргэгдэн 
ирээгүй болно. 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

83. 

217. 

2.2.7. “Эрдэнэс МГЛ" ХХК-
ийг өөрчлөн байгуулж, 
хувьцаат компанийн 
хэлбэрт шилжүүлнэ. 
Стратегийн ач холбогдол 
бүхий ордод үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуйн нэгжүүдийн 
төрийн эзэмшлийг 
шийдвэрлэх арга хэмжээ 
авна. /ЗГҮАХ-43.4/ 
 
 
 
 

1.“Эрдэнэс МГЛ" ХХК-ийг 
өөрчлөн байгуулж хууль эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлж 
хувьцаат компанийн хэлбэрт 
шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангана. 

“Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийг өөрчлөн зохион байгуулж хууль эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлж хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах 
ажлыг Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах замаар 
шийдвэрлэсэн. Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн холбогдох нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулснаар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хэвийн үйл ажиллагаа 
хангагдаж, компанийн удирдлагын зөв бүтцийг Компанийн тухай хуулийн 
ерөнхий агуулга, зарчим, зохицуулалтын дагуу бүрдүүлж, компанийн ашгийн 
төлөө, хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн боломж бүрдэнэ.  

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
30 

 

218. 

2.Стратегийн ач холбогдол 
бүхий ордод үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа аж ахуйн 
нэгжүүдийн төрийн 
эзэмшлийн хэмжээг 
шийдвэрлүүлнэ. 

Гацууртын алтны үндсэн ордын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээний асуудлыг 
УИХ-аар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. 

 
 
 

Хэрэгжилт100 хувь 

30 

 

84. 

219. 

2.2.8.Төмрийн хүдрийн 
экспортыг нэмэгдүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх. 
 
 
 
 

1.Төмрийн хүдэр, баяжмал, 
бүтээгдэхүүний ангилалын 
стандартын төслийг 
боловсруулна. 

Төмрийн хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний ангилалын стандартын төслийг 
боловсруулсан. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

220. 
2.Төмрийн хүдэр, баяжмал, 
бүтээгдэхүүний ангилалын 
стандартын төслийг яамны 

Төмрийн хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний ангиллын стандартын төслийг 
боловсруулж яамны удирдлагад танилцуулж, холбогдох мэргэжлий  
байгууллагын санал авахаар хүргүүлсэн.  

21 
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удирдлагад танилцуулж 
холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулна. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

221. 

3.Төмрийн хүдэр, баяжмал, 
бүтээгдэхүүний ангилалын 
стандартын төслийг 
Стандартчилал, Хэмжил 
Зүйн газарт хүргүүлнэ. 

 
 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

85. 222. 

2.2.9. Дархан-Сэлэнгийн 
бүс нутгийн төмрийн 
хүдрийн ордуудыг 
түшиглэн төмөрлөгийн 
цогцолборыг дэд бүтцийн 
хамт барьж байгуулах 
төслийн ТЭЗҮ, 
санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлэж, байгуулж 
эхэлнэ. /ЗГҮАХХАХТ-50.1/ 

1.Байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх 
зөвлөх компани сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний 
хороонд орж ажиллана. 

Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн төмрийн хүдрийн ордуудыг түшиглэн 
төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт барьж байгуулах төслийн Байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх зөвлөх компани сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажилласан.  
 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
30 

 

86. 

223. 

2.2.7 Алтны олборлолт, 
хадгалалт, борлуулалтыг 
ил тод болгох механизмыг 
бүрдүүлэх / ЗГҮАХ 44/ 
 
 
 
 
 
 

1.Алтны олборлолт, 
хадгалалт, борлуулалтыг ил 
тод болгох механизмыг 
бүрдүүлэх ажлын хэсгийг 
байгуулж журам 
боловсруулна. 

Алтны олборлолт, хадгалалт, борлуулалтыг ил тод болгох механизмыг 
бүрдүүлэх Ажлын хэсгийг Уул уурхайн сайдын тушаалаар байгуулж 
ажиллуулсан. Алтны олборлолт, хадгалалт, борлуулалтыг ил тод болгох 
механизмыг бүрдүүлэх талаар Монголбанктай хамтран ажиллаж байна. 

 
Хэрэгжилт 90 хувь 

15 

 

224. 

2.Алтны санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг Монгол Банктай 
хамтран хэрэгжүүлнэ. 

2.Алтны санхүүжилтийн хөтөлбөрийг Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулаад байна.         

 
Хэрэгжилт 90 хувь 

15 

 

87. 

225. 

2.2.8 “Хариуцлагатай уул 
уурхайг хөгжүүлэх 
санаачилга”-ын зарчим, 
стандартыг хэрэгжүүлнэ. 
/ЗГҮАХХАХТ 46.2/ 
 
 
 
 
 
 

1.Энэ чиглэлээр ажилладаг 
төрийн бус байгууллага, 
олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана. 

“Тогтвортой хөгжлийн төлөөх Хариуцлагатай уул уурхайн санаачлага” ТББ-тай 
хамтран ажиллах санал санаачлагыг дэмжин ажиллаж байна. НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан “Хариуцлагатай уул уурхай” 
сургалтын хөтөлбөрийн үзэл баримтлалыг хэлэлцүүлэхэд оролцож санал өгч 
ажилласан. 

Хэрэгжилт  100 хувь 

30 

 

226. 

2.Хариуцлагатай уул уурхайн 
зарчмыг нэвтрүүлэх журам, 
уурхайг үнэлэх арга, 
аргачлалыг боловсруулах 
ажлын хэсгийг сайдын 
тушаалаар байгуулна. 

“Тогтвортой хөгжлийн төлөөх Хариуцлагатай уул уурхайн санаачлага” ТББ-аас  
Хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг нэвтрүүлэх, уурхайг үнэлэх арга, 
аргачлал, стандартыг боловсруулах Ажлын хэсгийн нэрс ирүүлэх санаачлагыг 
зохион байгуулж байна.                                   

 
Хэрэгжилт 50 хувь 

15 

 

227. 
3.Хариуцлагатай уул уурхайн 
зарчмыг нэвтрүүлэх журам, 
уурхайг үнэлэх арга, 

Хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг нэвтрүүлэх, уурхайг үнэлэх арга, 
аргачлалын төслийг боловсруулсан. 

 
30 
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аргачлалын төслийг 
боловсруулна. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

228. 

4.Хариуцлагатай уул уурхайн 
зарчмыг нэвтрүүлэх журам, 
уурхайг үнэлэх арга, 
аргачлалын төслийг 
удирдлагуудад танилцуулан 
шийдвэрлүүлнэ. 

Хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг нэвтрүүлэх, уурхайг үнэлэх арга, 
аргачлалын төслийг төрийн бус байгууллагаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж 
байна. 

 
 
 

Хэрэгжилт 50 хувь 

15 

 

88. 

229. 
2.2.9 “Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод 
байдлын санаачилга”-ын 
зарчмыг хэрэгжүүлж, ил 
тод байдлыг хангана. 
/ЗГҮАХ 46.1 
 
 
 
 
 
 
 

1.Зарчмын талаар 
ажилладаг төр, хувийн 
хэвшил, төрийн бус 
байгууллага, олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана. 

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын Ажлын албатай 
хамтран ажиллаж байна. Үүнд: ОҮИТБС -ын Ажлын хэсгийн 40 дүгээр хурлыг 
зохион байгуулсан. ОҮИТБС -ын цахим тайлагналын системийг олон нийтэд 
таниулах, сурталчлах зорилгоор хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулсан. 
Бүгд найрамдах Перу улсын нийслэл Лима хотод зохион байгуулагдах 
ОҮИТБС-ын олон улсын бага хуралд Уул уурхайн сайд оролцсон.Уг олон 
улсын бага хуралд манай улс мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлснээрээ 
“ОҮИТБС-ын даргын нэрэмжит шагнал”-ыг хүртсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

230. 

2.“Олборлох үйлдвэрлэлийн 
ил тод байдлын санаачилга”-
ын хэрэгжилтийг сайжруулах 
талаар санал, дүгнэлт 
боловсруулна. 

ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлөөс байгуулагдсан “Эрдэс баялгийн салбар дахь 
гэрээний ил тод байдал” ажлын хүрээнд газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагатай уулзалтыг зохион байгуулсан.  
Салбарын хүрээнд байгуулсан гэрээг олон нийтэд ил тод мэдээллэх вэб сайт 
байгуулах талаар санал боловсруулсан. Мөн нээлттэй нийгэм форум ТБ Б-аас 
хамтран ажиллах Санамж бичиг байгуулах талаар дүгнэлтийг гаргасан.  

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

231. 
3.Санал, дүгнэлтийг яамны 
удирдлагад танилцуулж 
шийдвэрлүүлнэ. 

Нээлттэй нийгэм форум ТББ-аас хамтран ажиллах Санамж бичгийн төслийг 
удирдлагад танилцуулж байна. 

Хэрэгжилт 50 хувь 
15 

 

89. 232. 

2.2.13 Ашиглалтад 
оруулахад бэлэн болсон 
уурхай, уулын үйлдвэрийг 
ашиглалтад оруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
 

1.Ашиглалтад оруулахад 
бэлэн болсон уурхай, уулын 
үйлдвэрийг ашиглалтад 
оруулах комисс, ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж 
ажиллана. 

Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын нутагт орших Ирмүүн босго ХХК -ийн 
Хөшөөтийн хөндий, мөн аймгийн Баянгол сумын нутагт орших Тод Ундарга 
ХХК-ийн Нэргүй хөндийн алтны шороон ордын уурхайг ашиглалтад хүлээн 
авах Улсын комиссыг ахалж ажилласан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 
 

30 

 

90. 
 
 
 
 
 
 
 
 

233. 
2.2.14. Ашигт малтмалын 
тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулсантай 
холбоотойгоор холбогдох 
журмыг боловсруулна. 
 
 
 
 

1.Уурхай, уулын болон 
баяжуулах үйлдвэрийг 
хүлээн авах журмыг 
шинэчилнэ. 

Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журмы н төслийг 
боловсруулж байна. 

Биелэлт 90 хувь 
 

15 

 

234. 

2.Ашигт малтмалын 
баяжуулах, боловсруулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх журам 

Ашигт малтмалын баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх журмын төслийг боловсруулсан. 

 
Биелэлт 90 хувь 

21 

 

235 3.Уурхай, уулын болон Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журмын 15  
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91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн 
сэргээлт, хаалтын журмыг 
боловсруулна. 

төсөлд санал өгсөн.  
 

Биелэлт 90 хувь 

236 

4.Тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч нутгийн 
захиргааны байгууллагатай 
байгуулах гэрээний загварыг 
батлах тухай ЗГ-ын 
тогтоолын төсөл 
боловсруулна. 

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон нутгийн захиргааны 
байгууллагын хооронд байгуулах “Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, 
үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр 
нэмэгдүүлэх тухай гэрээ”-ний загварыг батлаж тухайЗГ-ын тогтоолын төсөл 
боловсруулж Засгийн газрын 2016 оны 3-р сарын 28-ны өдрийн 179 дүгээр 
тогтоолоор батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

237 

5.Стратегийн ач холбогдол 
бүхий ордын талбайн хил 
заагийг тогтоох тухай ЗГ-ын 
тогтоолын төсөл 
боловсруулна 

Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын талбайн хил заагийг тогтоох ажлын 
судалгаа хийгдэж байна. 

 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

238 

6.Геологи, уул уурхайн 
салбарын мэргэшсэн 
мэргэжилтэн, шинжээчийн  
эрх олгох асуудлыг 
мэргэжлийн төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
журмын хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах. 

Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх 
олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журмын 
хүрээнд, ажлын хэсэгт оролцон Санамж бичгийн төсөл 2 сард боловсруулан, 
6-7 удаа уулзалт зохион байгуулж, хэрэгжилтийг тухай бүр ханган ажиллав. 
Геологийн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтний хороог 5-р сард ГУУМИ-д 
байгуулан үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

239 

2.2.14 Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн 
ажлыг зохион байгуулах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ордын хайгуулын үр 
дүнгийн тайланг ЭБМЗ-өөр 
хэлэлцэж хүлээн авах 
салбар зөвлөлийн ажлыг 
зохион байгуулж оролцоно. 

Ордын хайгуулын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ -өөр хэлэлцэх 3 удаагийн 
хуралдаанд оролцож 30 орчим тайланг хүлээн авсан.  
 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

240 

2.Техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг ЭБМЗ-өөр 
хэлэлцэж хүлээн авах 
салбар зөвлөлийн ажлыг 
зохион байгуулж оролцоно. 

Уурхай, уулын үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг ЭБМЗ -өөр 
хэлэлцэж хүлээн авах салбар зөвлөлийн хуралдааныг 16 удаа, өргөтгөсөн 
хуралдааныг 3 удаа зохион байгуулж, холбогдох шийдвэр гаргуулав. 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
 
30 

 

241 

3.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлж байгаа геологийн 
судалгааны ажлын төсвийн 
тодотгол, үр дүнг хүлээн 
авах салбар зөвлөлийн 
ажлыг зохион байгуулна. 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа геологийн судалгааны ажлын 
төсвийн тодотгол, үр дүнг хүлээн авах салбар зөвлөлийн ажлыг тухай бүр 
зохион байгуулж оролцсон. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
30 

 

242. 
2.2.16. Эрдэс баялгийн 
бодлогын зөвлөлийн ажлыг 
зохион байгуулна. 

1.Холбогдох асуудлыг ЭББЗ-
өөр хэлэлцэх, зөвлөлийн 
ажлыг зохион байгуулах, 

Бодлогын зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулж, Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон шаардлагатай 
зарим асуудлыг хэлэлцүүлэх чиглэл баримтлан ажиллаж байна.  

27 
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шийдвэр гаргахад оролцоно. Биелэлт 90 хувь 

2.3. Уул уурхайн эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, сайдын төсвийн багцыг төлөвлөх, зохицуулах, 
тайлагнах үйл ажиллагааг эрхлэх, үйлчилгээ үзүүлэх гол зорилтын хүрээнд: 

93. 

243. 

2.3.1. Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
төсвийн тодотголын 
саналыг Улсын төсөвт 
төвлөрүүлэх орлого болон 
урсгал зардал, хөрөнгө 
оруулалт тус бүрээр 
нэгтгэн боловсруулж 
холбогдох тайлбар 
үндэслэлээр ханган 
хөрөнгийн зохицуулалтыг 
хийнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн төсвийн 
тодотголын саналыг  Улсын 
төсөвт төвлөрүүлэх орлого 
болон урсгал зардал, 
хөрөнгө оруулалт тус бүрээр 
нэгтгэн боловсруулж, 
Сангийн яаманд хүргүүлэн, 
холбогдох тайлбар, 
үндэслэл, мэдээллээр ханган 
хамгаална. 

1/ Төсвийн тодотголын саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэв. Үүнд: 
- Сэлгэсэн газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийг 2016 оны 5 сарын 1 -
ний өдрөөс хойш тухайн төсвийн жилд хадгалахад нийт 935.7 сая төгрөгийн эх 
үүсвэр шийдвэрлэх; 
- Ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн олголтыг эхлүүлэхэд нийт 215.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эх 
үүсвэр шийдвэрлэх; 
-2016 онд уул уурхай, геологийн чиглэлээр томоохон чуулга уулзалт, үзэсгэлэн 
яармагууд олон улс, оронд зохион байгуулагдах бөгөөд тэдгээрт Монгол 
Улсын уул уурхайн салбарын төлөөлөл ор олцох шаардлагатай тул нийт 204.0 
сая төгрөгийн зардлын эх үүсвэрийг шийдвэрлэх. 

 
 

Хэрэгжилт 100  хувь 

 
 
 
 
 
30 

 

244. 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн төсвийн 
тодотголын саналыг Засгийн 
газар, УИХ-аар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, үүнтэй 
холбогдсон бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж яамны 
удирдлагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

94. 

245. 

2.3.2. Гадаад улс, олон 
улсын байгууллагаас авах 
зээл, тусламжийн 
хөрөнгийн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх, хяналт 
зохицуулалтыг 
дээшлүүлэх талаар 
бодлогын зөвлөгөө өгч, 
салбарын хэмжээнд 
гадаадын зээл, 
тусламжийн 
зохицуулалтыг 
сайжруулах талаар арга 
хэмжээг боловсруулж 
батлуулах, хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 

1.Төслийн хүрээнд Монгол 
Улсын Засгийн газраас 
шийдвэрлэх санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг тооцоолж, 
холбогдох баримт 
материалын бүрдэлтийг 
хангуулан, Сангийн яамаар 
батлуулна. 

Уул уурхайн салбарт Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн буцалтгүй 
тусламжаар хэрэгжиж буй “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн Монгол улсын 
Засгийн газраас санхүүжүүлэх  төслийн нэгжийн 2016 оны байрны түрээсийн 
төлбөр болох 95’200’000₮-ийн төсвийг Сангийн яамаар баталгаажуулж, 2016 
оны 1, 2-р улирлын санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу олгуулж 
ажилласан. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

246. 

2.Монголын талын хариуцах 
хөрөнгө оруулалтын тооцоог 
Сангийн яамны Зээл 
тусламжийн бодлого 
зохицуулалтын газарт 
уламжлан олон улсын гэрээ, 
хэлэлцээрт тусгагдсан 

1/ Тогтвортой бичил уурхайг дэмжих төслийн нэгжийн 2016 оны байрны 
түрээсийн зардлыг Уул уурхайн сайдын 2017 оны төсвийн багцын хязгаарын 
саналд тусган Сангийн яаманд хүргүүлээд байна.  

 
 
 
 

30 
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заалтын дагуу Улсын төсөвт 
тусгуулна. 

 
Хэрэгжилт 100хувь 

247. 

3.Гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжиж байгаа 
төсөл хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтэд Гадаадын зээл 
тусламжийн тухай хууль, 
болон холбогдох журмуудыг 
мөрдлөг болгон ажиллахад 
төслүүдийг хэрэгжүүлэгч 
нэгжүүдэд хяналт тавьж 
тулгамдсан асуудлуудыг 
тухай бүрд шийдвэрлүүлэн 
ажиллана. 

1/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 6 -ны өдрийн 
“Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай ” 317 дугаар 
тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 
119 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж  2015 оны 4 дүгээр сарын 10 -ны 
өдөр Монгол Улсын Засгийн газар болон “Нейшнл Трейдин Энд Транспорт 
Групп” ХХК-ийн хооронд “Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төслийг 
хэрэгжүүлэх концессын гэрээ”, 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр “Улсын 
шатахууны нөөц хадгалах, хадгалуулах, түүнд хяналт тавих гэрээ ”-г тус тус 
байгуулсны дагуу /“Улсын шатахууны нөөц хадгалах, хадгалуулах, түүнд 
хяналт тавих гэрээ”- ний 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 дугаар заалтын дагуу /Рашаант дахь 
улсын нөөцийн агуулахад гэрээний 4.1 дүгээр заалтад заасан бүтээгдэхүүнийг 
жил бүр хадгалуулж, концессын төслийн хугацааны турш холбогдох 
дэмжлэгийг үзүүлж ажиллах тухай албан бичгийг БНЧУ -ын Экспортын 
баталгаа болон даатгалын корпорицид хүргүүлэв.  
2/ EGAP-ийн баталгаатайгаар Чех Улсын CSOB банкны санхүүжилтийг Монгол 
Улсын хөгжлийн банкаар дамжуулан зээлдүүлэх эрх олгох  тухай Монгол 
Улсын Засгийн газрын шийдвэрийг гаргуулах хүсэлтийг “Нэйшнл Трейдинг Энд 
Транспорт Групп” ХХК Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт 
хүргүүлсэнтэй холбогдуулан шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг 2 удаа 
удирдлагад хүргүүлж, тайлбар үндэслэлээр ханган ажиллаа.  
3/ “Занараас шингэн түлш гаргах хими технологийн судалгаа 2013-2015” эрдэм 
шинжилгээний төслийн төсөв, санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг нягтлан танилцаж 
холбогдох дүгнэлтийг гарган удирдлагад танилцуулав. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
 
 
 
30 

 

95. 249. 

2.3.3 Экспортод гаргаж 
байгаа бүрэн 
боловсруулаагүй хүдэр 
болон баяжмалыг 
боловсруулалтын түвшинг 
нь харгалзан экспортын 
татвар ногдуулах эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ 
49.05/ 
 
 

1.Экспортод гаргаж байгаа 
бүрэн боловсруулаагүй 
хүдэр болон баяжмалыг 
боловсруулалтын түвши нг нь 
харгалзан экспортын татвар 
ногдуулах эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх хүрээнд 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран санал боловсруулж 
Засгийн газрын хуралдаанд 
танилцуулна. 

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний төмөр замын тээврийн үнэ, тарифыг бууруулах 
талаар Зам, тээврийн яам болон Улаанбаатар төмөр замын удирдлагуудтай 
уулзаж санал солилцсон. Ажлын хэсгийн хүрээнд уул уурхайн бүтээгдэхүүний 
тээврийн хөврөх үнэ, тарифын судалгааг хийж байна. 

 
 
 

 
 

 
Хэрэгжилт 90 хувь 

21 

 

96. 250. 

2.3.4. Монгол Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй төсөл, арга 
хэмжээний гүйцэтгэлийн 
явцын мэдээллээр 
удирдлагыг хангаж,  

Хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлж буй төсөл, арга 
хэмжээний барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэлд 
хяналт тавьж, санхүүжилтийг 
олгох талаар холбогдох арга 

1/ 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээ батлагдаагүй, Төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцлөөр Хөгжлийн банкны 
санхүүжилтээр Замын-Үүд дэх Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламжийн 
автоматжуулалтын ажлыг санхүүжүүлж байна. Захиалагчийн хүлээсэн үүргийн 
дагуу 2015 онд олгох байсан санхүүжилтийн үлдэгдэл 6 85.9 сая төгрөгийг 2016 
оны 4 сард багтаан олгох хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлснээр эхний 130.0 

30 
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тулгамдсан асуудлыг 
тухай бүрд зохицуулан 
шийдвэрлүүлнэ. 
 
 

хэмжээг авч ажиллана. сая төгрөгийн санхүүжилтийг шилжүүлэв. 
2/ Геологи хайгуул судалгааны төслийг  хэрэгжүүлэгч компаниудаас 2016 оны 
1-4 дүгээр сарын нийт 3,7 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэл ирүүлснээс 0,8 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байгаа бөгөөд 2,9 тэрбум төгрөгийн 
гүйцэтгэлийн санхүүжилт хүлээгдэж байгаатай холбогдуулан санхүүжилтийн 
хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг хүргүүлээд байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

97. 

251. 

2.3.5 Гадаад орон, олон 
улсын байгууллагын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй төслүүдийн 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хяналт тавьж гэрээний 
дагуу санхүүжүүлж 
тулгамдсан асуудлуудыг 
шийдвэрлүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Гадаад орон, олон улсын 
байгууллагын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй төслүүдийн 
2016 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хяналт тавьж ажиллана. 

Гадаад орон болон олон улсын байгууллагын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй 
төслүүд болох “Нүүрснээс синтитик  байгалийн хий үйлдвэрлэх төсөл" болон 
Швейцарын хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой бичил уурхай" 
төслүүдийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг сар бүр хүлээн авч, хяналт тавин, 
тулгамдсан асуудлуудад шаардлагатай холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж 
байна. “Нүүрснээс синтитик  байгалийн хий үйлдвэрлэх төсөл" -ийн нэгжийн 
үйл ажиллагааг 2016 оны 2 дугаар сарын 29-ны өдрийн Засгийн газрын 131 
тоот  тогтоолоор татан буулгасантай холбоотойгоор  төслийн нэгжийн үйл 
ажиллагааг тасалбар болгон санхүүгийн болон төслийн үй л ажиллгааны 
тайланг нэгтгүүлэн  аваад байна.  

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

252. 

2.Төслүүдийн үе шатны 
санхүүжилтийг холбогдох 
гэрээний дагуу хянан 
хугацаанд  нь санхүүжүүлж 
ажиллана. 

“Тогтвортой бичил уурхай” төслийн Монгол улсын Засгийн газраас 
санхүүжүүлэх  төслийн нэгжийн  2016 оны  1, 2-р улирлын байрны төлбөрийн 
түрээсийн зардлын төсвийг хянан баталгаажуулж,  Сангийн яамаар 
санхүүжилтийн эрхийг нээлгэн, Төслийн нэгжийнтүрээсийн зардлыг хугацаанд 
нь санхүүжүүлээд байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

98. 253. 

2.3.6 Сайд (ТЕЗ)-ын 2016 
оны төсвийн батлагдсан 
багцад тусгагдсан 
санхүүгийн нөөцийн 
санхүүжилтийн хуваарийг 
байгууллага бүрээр, сар, 
улирлын хуваарьтай 
боловсруулж батлуулан 
төсөл, арга хэмжээ, 
барилга байгууламжийн 
ажлын графиктай 
уялдуулан санхүүжүүлнэ.  
 
 
 
 
 
 
 

1.Сайд (ТЕЗ)-ын 2016 оны 
төсвийн батлагдсан багцад 
тусгагдсан санхүүгийн 
нөөцийн санхүүжилтийн 
хуваарийг 2015 оны  
гүйцэтгэлийг үндэслэн, 
төсөвт байгууллагуудын 
тасралтгүй, жигд үйл 
ажиллагааг хангах, 
тэдгээрийн үйл ажиллагааны 
онцлогийг тусгасан байдлаар 
төсвийн хуваарилалтыг 
тооцон боловсруулж Сангийн 
яаманд хүргүүлэн улсын 
төсвийн сар, улирлын 
хуваарийг батлах нэгдсэн 
тушаалд нэгтгүүлж 
батлуулна. 

1/ Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 -ны өдрийн 
хуралдаанаар Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль батлагдсаны дагуу 
Уул уурхайн сайдын 2016 оны төсвийн санхүүжилтийн хуваарийн саналыг 
хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлж, Сангийн сайдын 2015 оны 12 
дугаар сарын 31-ний өдрийн “Төсвийн хуваарь батлах тухай” 371 дүгээр 
тушаалаар батлуулав. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

254. 2.Батлагдсан сар, улирлын 1/ Батлагдсан хуваарийг харьяа байгууллагуудад хүргүүлж, төсвийн орлого 30  
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хуваарийн дагуу төсөл, арга 
хэмжээг  барилга 
байгууламжийн ажлын 
графиктай уялдуулан 
санхүүжүүлж ТЕЗ-ийн 
төсвийн сарын гүйцэтгэлийн 
мэдээг Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ. 

төвлөрүүлэлт болон санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн  дагуу зохион 
байгуулж, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ , нэгдсэн тайланг хуульд заасан 
хугацаанд гарган тайлагнах зөвлөмжөөр ханган ажиллаа. 
2/ 2016 оны эхний хагас жилд санхүүжилтийн хуваарьт  3 удаа өөрчлөлт 
оруулах хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлж, Сангийн сайдын тушаалаар 
батлуулан нийт 3.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна.  

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

255. 

3.Батлагдсан сар улирлын 
хуваарийн дагуу төсөвт 
төвлөрүүлэх орлогыг 
биелэлтэнд хяналт тавьж 
холбогдох мэдээллээр 
яамны удирдлагуудыг тухай 
бүр ханган ажиллана. 

Батлагдсан сар улирлын хуваарийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг 
биелэлтэнд хяналт тавьж, орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг сар бүрээр 
гарган Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас болон Уул уурхайн яамны вейб 
сайтын Шилэн данс цахим хуудсанд байршуулан ил тод байдлыг ханган 
ажиллаж байна. 
2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Улсын төсөвт АМГ -аас 15.2 тэрбум 
төгрөг, ГТГ-аас 45.0 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.  

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

99. 

256. 

2.3.7 Салбарын болон 
салбарын төрийн өмчит 
компаниудын эдийн 
засгийн мэдээлэл, техник  
эдийн засгийн 
үзүүлэлтийн зорилтот 
түвшинд суурилсан 
судалгаа, 
шинжилгээнүүдийг хийж, 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангаж,  
салбарын эдийн засаг, 
санхүү, хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлтийн 
үндэслэл, аргачлалыг 
сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлж бодлогын 
удирдамжаар ханган 
ажиллах 
 

1.Салбарын эдийн засгийн 
мэдээлэлд суурилсан 
судалгаа, шинжилгээнүүдийг 
хийж, хэрэглэгчийг 
шаардлагатай мэдээллээр 
хангах 

Салбарын эдийн засгийн мэдээлэлд суурилсан судалгаа, шинжилгээнүүдийг 
тухай бүрд  нь хийж, удирдлага болон олон нийтэд мэдээлэх арга хэмжээг авч 
ажилласан ба Уул уурхайн яамны эдийн засгийн сар бүрийн гүйцэтгэлийн 
мэдээллийн нэгтгэлийг гаргаж танилцуулсан.  

 
Хэрэгжилт  100 хувь 

30 

 

257. 

2.Уул уурхайн салбарын 
төрийн өмчит компаниудын 
хагас жилийн  болон жилийн 
эцсийн тайланг шалган 
хүлээн авч 2015 оны болон 
2016 оны эхний хагас жил, 
жилийн эцсийн  санхүүгийн 
тайлан, техник, эдийн 
засгийн үндсэн үзүүлэлтийн 
зорилтот түвшингийн 
биелэлтэд холбогдох дүгнэлт 
гаргаж удирдлагад 
танилцуулан шаардлагатай 
мэдээлэл, тооцоогоор хангаж 
ажиллана. 

Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК, Геологийн судалгааны төв ТӨҮГ болон 
Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ -уудын 2015 оны жилийн эцсийн болон 2016 
оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан, техник эдийн засгийн үндсэн 
үзүүлэлтийн зорилтот түвшингийн биелэлтийг хүлээн авч дараах арга 
хэмжээнүүдийг авч ажиллаа. Үүнд: 
1.Үндэсний геологийн алба байгуулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд 
танилцуулахад холбогдох мэдээллээр хангав. 
2. Мөн 2015 -2016 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр геологи хайгуул судалгааны 
ажил гүйцэтгэж байгаа компаниудаас ГТЛ -д үүсгэсэн өр төлбөрийн байдлыг 
удирдлагад танилцуулан өр, төлбөрийг бууруулах талаар 3 талаас хамтран 
ажиллаж үүсээд байсан өр төлбөрийг 80%-иар бууруулаад байна. 
3. Хөгжли йн банкнаас 600,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын зээл авахаар 
Геологийн төв лабораториос ирүүлсэн хүсэлттэй танилцаж, үндэслэлийг 
нягтлан холбогдох материалыг судалж зээл авах хүсэлтийг дэмжсэн албан 
тоотыг Хөгжлийн банканд хүргүүлэв. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

100. 258. 2.3.8 Уул уурхайн 
салбарын 2017-2019 оны 

1.Уул уурхайн салбарт 
хэрэгжүүлж буй төсөл арга 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дүгээр заалтын дагуу Уул 
уурхайн салбараас улсын төсөвт төвлөрүүлдэг орлогын төсөөллийг 
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төсвийн хүрээний 
мэдэгдлийн төслийг 
боловсруулах, Сангийн 
яаманд хүргүүлж, Засгийн 
газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, 
холбогдох бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 
/УИХ-ын 2004 №02, ЗГ-ын 
2004 №88/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

хэмжээний үр дүн, үр ашгийг 
тооцож, хөтөлбөрт 
суурилсан төсвийн 
төлөвлөлтийн аргачлалын 
дагуу Уул уурхайн салбарын  
2017-2019 оны төсвийн 
хүрээний мэдэгдлийн 
төслийг  нэгтгэн 
боловсруулна 

боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлэв. Үүнд : 
1.Төсвийн орлогын төсөөллийн талаарх танилцуулга; 
2.Ашигт малтмалын газрын орлогын төлөвлөгөөний төсөөлөл/2017 -2019 он/ 
3.Газрын тосны газрын орлогын төлөвлөгөөний төсөөлөл/2017-2019 он/ 
4.Газрын тосны борлуулалтын орлогын тооцоо/2017-2019 он/ 
5.Газрын тосны экспортын үнийн судалгаа/2015-2016 он/ 
6.Уул уурхайн салбарын голлох ашигт малтмалын олборлолтын 
хэмжээ/Бүтээгдхүүнээр/ 

 
Хэрэгжилт 100  хувь 

 
30 

259. 

2.Уул уурхайн салбарын 
2017-2018 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. 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын  нэгдсэн төсвийн 2017 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, 
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
баримтлан Уул уурхайн сайдын 2017 оны төсвийн хязгаарын саналыг 
боловсруулан хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүллээ.  

 
 
 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

101. 260. 

2.3.9 Төрийн 
байгууллагын зарим чиг 
үүргийг мэргэжлийн 
холбоод болон ТББ-уудад 
шилжүүлэх эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлэхэд 
анхаарч ажиллах 
 
 
 
 
 
 
 

1.Төрийн үйлчилгээ улсын 
үйлдвэрийн газартай “Төсөвт 
байгууллагын зарим ажил, 
үйлчилгээг гүйцэтгэх гэрээ”-г 
байгуулан батлагдсан 
төсвийн хүрээнд гэрээгээр 
гүйцэтгүүлэхээр 
зөвшөөрөгдсөн ажил, 
үйлчилгээ, уг ажил 
үйлчилгээг гүйцэтгэх 
даалгаврыг өгч, төлбөрийг 
гүйцэтгэлээр тооцож, 
төсвийн жилд хийлгэн 
гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 
тавина. 

1/ Төрийн үйлчилгээ улсын үйлдвэрийн газартай “Төсөвт байгууллагын зарим 
ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх гэрээ”-г байгуулан ажиллаж байна. 
 
2/ Батлагдсан төсвийн хүрээнд гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр зөвшөөрөгдсөн 
ажил, үйлчилгээ, уг ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх даалгаврыг өгч, төлбөрийг 
гүйцэтгэлээр тооцож, төсвийн жилд хийлгэн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 
тавин ажиллаж байна.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

102. 261. 
2.3.10 Уул уурхайн 
салбарын 2017 оны 
төсвийн төсөл, 2018-2019 

1.Уул уурхайн  ТЕЗ-ийн 2017 
оны төсвийн төсөл, 2018 -
2019 оны төсөөллийг 

 
 
 

/-/ 
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оны төсөөллийг 
боловсруулан Сангийн 
яаманд оруулж, Засгийн 
газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, үүнтэй 
холбогдсон бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

батлагдсан ТХМ-тэй 
уялдуулан  улсын төсөвт 
төвлөрүүлэх орлого, урсгал 
зардал, хөрөнгө оруулалт тус 
бүрээр боловсруулна. 

 
 
 

Хугацаа болоогүй 

262. 

2.Уул уурхайн салбарын 
2017 оны төсвийн төсөл, 
2018-2019 оны төсөөллийг 
Сангийн яаманд хүргүүлэн 
хянуулж, холбогдох тайлбар, 
үндэслэлээр ханган 
хамгаална. 

Хугацаа болоогүй 
 
 
 

 

/-/ 

 

263. 

3.Уул уурхайн  салбарын 
2017  оны төсвийн төслийг, 
Засгийн газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, 
үүнтэй холбогдсон бүх 
тооцоо, үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай мэдээллээр 
хангана. 

 
Хугацаа болоогүй 

 
 
 
 

 

/-/ 

 

103. 
 

264. 

2.3.11 Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх  
төсөл, арга хэмжээний 
тендер зарлах, дүгнэх, 
шалгаруулах, гэрээ 
байгуулах хуваарийг 
боловсруулан батлуулж,  
худалдан авах үйл 
ажиллагааг зөвлөмжөөр 
ханган, зохион байгуулж, 
гүйцэтгэгчтэй гэрээ 
байгуулан, тендер 
шалгаруулалтын үр дүнг 
хугацаанд нь тайлагнана. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2016 онд Уул уурхайн 
сайдын багцад батлагдсан 
бараа, ажил үйлчилгээний 
худалдан авах ажиллагааны 
ерөнхий төлөвлөгөөг 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчаар батлуулна. 

2016 оны төсвийн тухай батлагдсантай холбогдуулан Уул уурхайн сайдын 
2015 оны 12 сарын 11-ны өдрийн “Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 
батлах тухай” А/240дүгээр тушаалаар Уул уурхайн сайдын багцад 2016 онд 
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа,  ажил, үйлчилгээний 
ерөнхий төлөвлөгөөг баталж олон нийтэд ил тод байдлыг ханган яамны веб 
сайтад байршуулан, хэвлэлээр мэдээллэж ажиллаа.       Батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион 
байгуулж, холбогдох журмын дагуу тайлагнаж ажиллах албан тоотыг ГТГ 
болон АМГ-т хүргүүлэв. АМГ болон ГТГ -ын хүсэлтээр батлагдсан 
төлөвлөгөөнд 2 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулаад байна. 

Хэрэгжилт 100  хувь 

30 

 

265. 

2.Тендерийн үнэлгээний 
хороодыг байгуулах 
шийдвэрийг гаргуулж 
худалдан авах ажиллагааг 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн батласан 
"Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө" -
ний дагуу зохион байгуулна. 

1/ Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулиар Уул уурхайн яамны бичиг 
хэргийн зардалд 16.95 сая төгрөг батлагдсантай холбогдуулан урьд онуудын 
бичиг хэргийн зардлын гүйцэтгэлд үндэслэн 201 6 онд тус яаманд худалдан 
авах бичиг хэргийн материалыг худалдан авах ажлыг зохион байгуулах 
тендерийн үнэлгээний хороог Уул уурхайн Төрийн нарийн бичгийн дарг ын 
2016 оны01дүгээр тушаалаар байгуулан сонгон шалгаруулалтыг 4 багцаар 
зохион байгуулж, гэрээг байгуулаад байна. 
2/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр болон Монгол Улсын  нийгэм, эдийн засгийг 2016 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2016 онд шинээр 

30 
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хэрэгжүүлэх геологи хайгуул, судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог Уул уурхайн Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 25 -ны өдрийн    “Тендерийн 
үнэлгээний хороо байгуулах тухай” 55дугаар тушаалаар байгуулан тендерт 
оролцогчдын чадварыг үнэлэн шалгуур хангасан оролцогчдод тендерийн 
баримт бичгийг хүргүүлээд байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь 

266. 

3.Худалдан авах 
ажиллагааны явцын тайланг 
улирал бүр Сангийн яаманд 
хүргүүлж, шаардлагатай 
бусад тохиолдолд холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлэн 
яамны удирдлагуудыг явцын 
мэдээ, мэдээллээр тухай бүр 
хангана. 

Худалдан авах ажиллагааны явцын тайланг 1 болон 2 дугаар улирлын 
байдлаар  Сангийн яаманд хүргүүлээд байна. 
 
 
 
 

 
 

Хэрэгжилт 100  хувь 

30 

 

104. 

267. 

2.3.12 Уул уурхайн яамны 
болон харьяа газруудын 
зарлагын гүйлгээг  төсөвт 
зардлын хүрээнд хянан 
хүлээн авч, 
баталгаажуулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Тендерийн бичиг баримт, 
худалдах худалдан авах 
гэрээ нь Төрийн болон орон 
нутгийн өмчин хөрөнгөөр 
бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 
дагуу хийгдсэн эсэхэд нэг 
бүрчлэн хяналт тавьж 
холбогдох баримт бичгүүд 
дээр төрийн сангаар гүйлгээ 
хийсэн тухай товч тэмдэглэл 
хийнэ. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн дагуу хийгдсэн эсэхэд нэг бүрчлэн хяналт тавьж холбогдох 
баримт бичгүүд дээр төрийн сангаар гүйлгээ хийсэн тухай товч тэмдэглэл 
хийж, архивын нэгж үүсгээд байна. 

 
 
 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

268. 

2.Төрийн сангийн өдөр 
тутмын  зарлагын гүйлгээний 
баримтыг  архивын 
стандартын дагуу төлбөрийн 
хүсэлт нэг бүрчлэн мөнгөн 
дүн, хүлээн авагчийн дансны 
дугаар, гарах байгууллагын 
дансны дугаар тухайн 
байгууллагын 1,2-р гарын 
үсэг тамга тэмдгийг тухайн 
өдрийн нябо журналтай 
тулгаж хянана. 

1/Уул уурхайн яамны болон Ашигт малтмалын газрын жижиг мөнгөн сангийн 
тайланг баримттай тулгаж хянан, 13 удаа жижиг мөнгөн кассын зузаатгал 
хийсэн. 
2/Төрийн сангийн өдөр тутмын  зарлагын гүйлгээний баримтыг  архивын 
стандартын дагуу төлбөрийн хүсэлт нэг бүрчлэн мөнгөн дүн, хүлээн авагчийн 
дансны дугаар, гарах байгууллагын дансны дугаар, тухайн байгууллагын 1, 2 
дугаар гарын үсэг, тамга тэмдэгийг тухайн өдрийн нябо журналтай тулгаж  
хянан гүйлгээг хийсэн. Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газар болон Уул 
уурхайн яамны зарлагын гүйлгээг төсөвт зардлын хүрээнд хянан хүлээн авч, 
гүйлгээг шивж, Тендрийн бичиг баримт, худалдах худалдан авах гэрээ нь 
Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хуулийн дагуу хийгдсэн эсэхэд нэг бүрчлэн хяналт тавьж холбогдох 
баримт бичгүүд дээр төрийн сангаар гүйлгээ хийсэн тухай товч тэмдэглэл 
хийж, Төрийн сангийн 446 дугаартай тэмдэг дарж баталгаажуулж ажилласан. 
Нийт 589ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 11,410,480,327.79 төгрөгийн гүйлгээ 

30 
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хийж, үүнээс Уул уурхайн яамны 900018001 данснаас 120 ширхэг төлбөрийн 
хүсэлтээр 575,155,189.34 төгрөг, Уул уурхайн яамны геологи судалгааны 
санхүүжилтийн 900018006 данснаас 62 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 
3,468,178,582.00 төгрөг, Газрын тосны газрын 900018002 данснаас 199 ширхэг 
төлбөрийн хүсэлтээр 1,226,090,182.14төгрөг, Ашигт малтмалын газрын 
900018003 дансанаас 197 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 5,658,389,087.30 
төгрөгийн гүйлгээг тус тус хийлээ. Эдийн засгийн ангилал андуурах болон 
бусад техник алдаа гаргалгүй ажиллав.  

Хэрэгжилт  100 хувь 

269. 

3.Мемориалын баримт 
үүсгэж 250 хуудаст багтаан 
архивын нэгжийг үүсгэж 
үднэ. 

2016 оны 1-3 сарын баримтуудыг нэгтгэн 1 боть  архивын нэгжийг үүсгэн архив 
хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгоод байна.  

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

30 

 

105. 

270. 

2.3.14 Уул уурхайн 
салбарын олборлолт, 
боловсруулалт, 
экспортын дүн мэдээ, 
улсын төсвийн орлогын 
бүрдүүлэлт, хөрөнгө 
оруулалтын талаарх сар 
бүрийн мэдээллийг 
бэлтгэн удирдлагад 
танилцуулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Уул уурхайн сайдын 
багцын хөрөнгө оруулалт, 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хийгдэх геологийн 
судалгааны ажлын 
санхүүгийн анхан шатны 
баримтыг нягтлан хянаж, 
журмын дагуу 
санхүүжүүлэхэд зөвлөмжөөр 
ханган ажиллана. 

1/Уул уурхайн сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын төсвөөр хийгдэх 
геологи судалгааны ажлын санхүүгийн тайлан балансыг  хагас жилээр 
гаргахад удирдамжаар ханган ажиллав. 
2/ Уул уурхайн сайдын багцын улсын төсв ийн хөрөнгөөр хийгдэх геологи 
судалгааны ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг боловсруулахад аргачлал, 
зөвлөмжөөр ханган, АМГ-аас ирүүлсэн саналын дагуу төлөвлөгөөний төсөлд 
холбогдох өөрчлөлтийг оруулуулж, журмын дагуу санхүүжүүлэхэд зөвлөмжөөр 
ханган ажиллав. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 
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2.Уул уурхайн сайдын 
багцын хөрөнгө оруулалт, 
улсын төсвөөр хийгдэх 
геологи судалгааны ажлын 
санхүүгийн тайлан балансыг 
хагас, бүтэн жилээр гаргахад 
зөвлөмжөөр ханган 
ажиллана. 

1/ Уул уурхайн сайдын багцад 2016 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ батлагдаагүй бөгөөд Төсвөөс эргэн төлөгдөх 
нөхцлөөр Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Замын-Үүд дэх Шингэн түлш 
шилжүүлэн ачих байгууламжийн автоматжуулалтын ажлын үлдэгдэл төлбөр  
685.9 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр баталсан. 2015 онд уг төслийг 
хэрэгжүүлэгч Эм Пи Ай Консалтантс ХХКомпани нь 2 удаагийн гүйцэтгэлийг 
ирүүлсэн бөгөөд өнөөгийн байдлаар 2016 онд батлагдсан эх үүсвэрээс 130.0 
сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна. Үлдэгдэл 555.9 сая төгрө гийн 
санхүүжилтийн эрхийг нээлгэхээр Хөгжлийн банканд хүргүүлээд байна. 
2/ 2016 оны геологи хайгуул судалгааны санхүүжилтээс нийт 3.4 тэрбум 
төгрөгийг санхүүжүүлээд байна. 

Хэрэгжилт 100  хувь 

30 

 

106. 272. 

2.3.14 Уул уурхайн 
салбарын олборлолт, 
боловсруулалт, 
экспортын дүн мэдээ, 
улсын төсвийн орлогын 
бүрдүүлэлт, хөрөнгө 
оруулалтын талаарх сар 

Сар бүр салбарын статистик 
мэдээг бэлтгэж, мэдээллийн 
бэлэн байдлыг ханган 
ажиллана. 

Уул уурхайн салбарын гүйцэтгэлийн мэдээг сарын бүрийн 15-ны дотор нэгтгэн 
гаргаж удирдлагууд болон олон нийтийг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр 
ханган ажилласан. 

 
 
 
 

30 
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бүрийн мэдээллийг 
бэлтгэн удирдлагад 
танилцуулна. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

3.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЗОХИЦУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:  
 
3.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:  
 

107. 

273 

3.1.13. Ашигт малтмалын 
тодорхой төрлүүдээр 
хөтөлбөр боловсруулна. 

1.“Жонш” хөтөлбөр 
боловсруулах.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсэг, Монгол жонш олборлогч, үйлдвэрлэгч, 
экспортлогчдын холбоотой хамтран “Жонш” хөтөлбөрийн төслийг “Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн тухай” хууль, Хөгжлийн бодлогын бичиг баримт 
боловсруулах нийтлэг журамд нийцүүлэн боловсруулж Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна. Засгийн газрын хуралдаанд 
хэлэлцүүлэхээр бэлэн болоод байна.  

  /Хэрэгжих шатанд-90%/ 

21  

274 

2.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг зохион 
байгуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж эхэлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/  

275 

3.“Цайр ба холимог металл” 
хөтөлбөр боловсруулах   
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Цайр” хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ашигт 
малтмалын газар дээр боловсруулах ажил хийгдэж байна. Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.  

 
/Хэрэгжих шатанд-70%/ 

/-/  

276 

4.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг зохион 
байгуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж эхэлсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 
 
 
 
 
 
 

Хугацаа болоогүй. 

/-/  

110.  280 

3.1.2. Гол, мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан 
бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн 
сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, олборлох 

1.Хуулийн хүрээнд хамаарах 
тусгай зөвшөөрлийн 
судалгааг шинэчлэн гаргах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Мэдээлэл бодит, 
үндэслэлтэй тоо, баримттай 

Хуулийн хүрээнд хамаарах тусгай зөвшөөрлийн судалгааг Ашиг малтмалын 
газарт тогтмол шинэчлэн гаргаж байна.  
  /Биелсэн-100%/ 

27 
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үйл ажиллагаанаас 
байгаль орчинд 
учруулсан хохирлын 
үнэлгээг хийж, олон 
улсын стандартын дагуу 
нөхөн сэргээлт хийх 
зардлын тооцоог тусгай 
зөвшөөрөл бүрт тооцож 
хэрэгжүүлнэ. /ҮАХ-47.2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

281. 

2.Тусгай зөвшөөрлийн 
талбай бүрээр эвдэрсэн 
газрын хэмжээг тогтоох 
ажилд оролцох 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Мэдээлэл бодит, 
үндэслэлтэй тоо, баримттай 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн 
сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4 
дүгээр зүйлийн 4.3 дахь заалтыг үндэслэл болгон Гол мөрний урсац бүрэлдэх 
эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах, ЗГ-ын 2011 оны 174, 2012 оны 194 дүгээр 
тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах үүрэг бүхий 
Ажлын хэсэг ажиллаж, санал дүгнэлтийг Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, 2015.03.30-ны өдрийн 120 дугаар тогтоолоор Журам, гэрээний 
загварыг батлуулсан. Уг хуулийн хамрах хилийн цэсийг тогтоох асуудлаар 
Засгийн газрын 2015 оны 289 тогтоол, 302 дугаар тогтоолуудаар өөрчлөлт 
оруулж шинээр батлагдсан Дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нийцүүлсэн.  

/Хэрэгжих шатанд-100%/ 

30 
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3.Тусгай зөвшөөрөл тус 
бүрээр байгаль орчны 
хохирлын хэмжээ болон 
нөхөн сэргээлтийн зардлын 
тооцоог БОНХАЖЯ-тай 
хамтран хийж гүйцэтгэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Мэдээлэл бодит, 
үндэслэлтэй тоо, баримттай 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 
 

Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2015.03.30 -ны өдрийн 120 дугаар 
тогтоолоор Журам, гэрээний загварыг батлуулсан бөгөөд тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахаар БОНХАЖЯ-тай хамтарсан 2015.06.04-ний 
өдрийн 97/А-227 тоот тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг ажиллаж байна.  
2 удаа 8 чиглэлд дэд ажлын хэсгүүд ажиллаж хилийн бүсийг газар дэ эр нь 
нарийвчлан тогтоох, нөхөн сэргээлт, олборлолтын ажлыг үзэж танилцан 
дүгнэлт гаргасан. Цаашид энэ ажил үргэлжлэн хийгдэнэ. 
УУ-н сайд, БОНХАЖ-ын сайдын тушаалуудаар 4 ажлын хэсэг байгуулагдсан. 

 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-80%/ 

27 

 

111. 283. 

3.1.3.Байгаль орчны 
бохирдол, доройтол, 
байгалийн нөөцийн 
ашиглалтад тавих 
хяналтыг эрчимжүүлж, 
уул уурхайн нөхөн 
сэргээлтийн хэмжээг 70-
аас доошгүй хувьд 
хүргэнэ. /ҮАХ-54.3/ 
 

1.Уул уурхайн нөхөн 
сэргээлтийн хэмжээг ихэсгэх 
арга хэмжээ авах хамтарсан 
Ажлын хэсэгт орж ажиллах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: хамтарсан ажлын 
хэсэгт орж ажилласан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Эхний ээлжинд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.14-д "уурхай, уулын 
болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журмыг байгаль орчны 
асуудал эрхэлсэн төри йн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах" 
гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор уг журмын төслийг боловсруулж, 
батлуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.  
 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

15 
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 3.1.10. Гурванбулаг, 
Дорнод, Хараат, Хайрхан, 
Гурвансайхан, Өлзийт, 
Дулаан-Уул, Зөөвч овоо 
ордуудыг эдийн засгийн 

3.1.10.1. Гурванбулаг, 
Дорнод, Хараат, Хайрхан, 
Гурвансайхан, Өлзийт, 
Дулаан-Уул, Зөөвч овоо 
ордуудыг эдийн засгийн 

Хараат, Хайрхан, Гурвансайхан, Өлзийтийн ураны ордуудыг эдйин засгийн 
эргэлтэнд оруулах ажлын хүрээнд тэдгээр ордуудыг худалдан авагчийн талын 
буюу Бүгд Найрамдах Чех Улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт 
элчин сайд Ивана Гролловтой Уул уурхайн сайд Р.Жигжидтэй хийсэн ажил 
хэргийн уулзалтанд оролцож  цаашдын үйл ажиллагааны талаар санал өгч 

27 

 



55 
 

эргэлтэд оруулна. 
ЗГҮАХХАХТ-43.6/ 
 

эргэлтэд оруулах талаар 
тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчидтэй яриа 
хэлэлцээрийг эхлүүлнэ. 

ажилласан болно.  
Дулаан-Уул, Зөөвч овоо ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлын 
хүрээнд Арева Монгол ХХК, Арева групп, Мицубиши групп, Франц улсаас 
Монгол улсад суугаа элчин сайд, Францын Санхүү эдийн засгийн яамны 
төлөөлөгч гэх мэт холбогдох удирдлагууд болон албан тушаалтнуудтай 
удирдлагуудын хүрээний албан уулзалт 6 удаа, ажлын хэсгийн болон 
уулзалтын хэрэгжилтийн хүрээнд нийт 9 удаа уулзаж төслүүдийн өнөөгийн 
байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, тулгамдаж буй асуудлууд, 
тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх чиглэлээр ярилцан тохиролцох, санал 
солилцох зорилготойгоор уулзалтуудыг зохион байгуулж оролцож ажилласан.  

/Биелсэн-100%/ 

117. 303. 

 3.1.11. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын орд 
газруудыг түшиглэн 
Дорноговь, Дундговь, 
Дорнод аймгуудад 
боловсруулах үйлдвэр 
барьж байгуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 
/ЗГҮАХ-43.7/ 
 

3.1.11.1.Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын орд газруудыг 
түшиглэн Дорноговь, 
Дундговь, Дорнод аймгуудад 
боловсруулах үйлдвэр 
барьж байгуулах урьдчилсан 
ТЭЗҮ боловсруулах талаар 
Олон Улсын байгуулагуудад 
хандана. 

Энэхүү ажил нь цаг хугацаа, үйл ажиллагааны хувьд одоогоор арай бэлэн 
болоогүй боловч орд газруудыг ашиглах ордыг эзэмшигчдээс урьдчилсан 
саналыг хүлээн аваад байгаа болно. 
Мөн боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах 
талаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү төлөвлөгөөний 
төслийг 2016 онд багтаан гаргахаар ажиллаж байна. 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-60%/ 

15 

 

118. 304. 

3.1.12. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын 
чиглэлээр Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд гүйцэтгэж 
байгаа бүх төрлийн 
геологийн судалгааны 
ажлуудын үр дүнг нэгтгэж, 
олон улсын жишигт 
хүрсэн, стандартын 
шаардлагад нийцсэн, 
үндэсний мэдээллийн 
санг бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ -
43.8/ 

3.1.12.1 Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын ордын нөөцийг 
Үндэсний геологийн 
мэдээллийн санд 
бүртгүүлнэ. 

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын чиглэлээр 13 аж ахуйн нэгж 46 тусгай 
зөвшөөрөл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд жил бүрийн хайгуулын ажлын 
тайлан төлөвлөгөөг боловсруулан аймаг орон нутаг, геологи уул уурхайн 
төрийн захиргааны байгуулллага, мэргэжлийн хяналтын төрийн захиргааны 
байгууллагуудаар тодорхой хяналт шалгалтанд хамрагдаж батлуулж 
хүлээлгэн өгдөг бөгөөд тэдгээр геологи хайгуулын ажлын мэдээ мэдээллийг 
Ашигт малтмалын газар хүлээн авч Геологийн албандаа мэдээллийн санд 
нэтгэж бүртгэн хүлээн авч геол оги хайгуулын ажлын мэдээллийн санг 
бүрдүүлж байна. Энэхүү ажилд хяналт тавьж мэдээ мэдээллийг тухай бүрт нь 
хүлээн авч Уул уурхайн сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газарт 
шаардлагатай үед нь мэдээлж ажилласан болно.  
 
 

/Биелсэн-100%/ 

27 

 

119. 305. 

Уулзалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. /Сайдын 
2015.02.13-ны өдрийн 28 
тоот тушаал/ 
 
 

1.Уулзалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уулзалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг тухай бүр гаргаж ТЗУГ-т хүргүүлсэн.  
 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

30 
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3.2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, гэрээ хэлцэлд бэлтгэх, гэрээт аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хэрэгжилтийг зохицуулах гол зорилтын хүрээнд: 
 

121. 
308. 

3.2.2. 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. /ҮАХ-43.3/ 
 

3.2.2.1. Стратегийн ордын 
төрийн эзэмшлийн хувь 
тогтоох санал, аж ахуйн 
нэгжтэй байгуулах 
хэлэлцээрийн төсөл 
боловсруулах 

УИХ-ын 2016.02.04-ний өдөр  “Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь 
тогтоох тухай” 14 дүгээр тогтоол батлагдсан. Уг хувийг 34 байхаар тогтоож, 
АМТХ-ийн дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хэлэлцээ хийж, 
шийдвэрлэхийг Засгийн газарт даалгасан. Энэ тогтоолын дагуу Ерөнхий 
сайдын 2016 оны 26 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчтэй Орд ашиглах гэрээ байгуулах хэлэлцээ хийж эхэлсэн. 
Мөн дээрх ажлын хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Уул уурхайн сайдын 2016 
оны А/19 тоот тушаалаар дэд ажлын хэсэг байгуулагдан гэрээний төсөл 
боловсруулах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хэлэлцээ хийж байна.  
 

/Биелсэн-100%/ 

21 

 

309. 
3.2.2.2. Төрийн эзэмшлийн 
хувь хэмжээ нь тодорхойгүй 
ордуудын судалгааг гаргах 

 
 

Хугацаа болоогүй. 

/-/ 
 

122. 310. 

3.2.3. Шивээ-Овоогийн 
нүүрсний уурхайг уурхайг 
түшиглэн цахилгаан 
станц байгуулж эрчим хүч 
экспортлох чиглэлээр 
холбогдох талтай 
хэлэлцээ хийх./ҮЧ-5.8/ 
 

 3.2.3.1. Шивээ-Овоогийн 
нүүрсний уурхайг түшиглэн 
цахилгаан станц, эрчим 
хүчний цогцолборыг 
нүүрсээр хангах асуудлыг 
шийдвэрлэхэд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 

“Шивээ-Овоо” ХХК болон “Эрдэнэс Монгол” ХХК хамтран “Шинэ шивээ” төсөл 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд уг төслийн хүрээнд Хятадын “Стэйд грэйд” 
компанитай хамтран нийт 1,5 тэрбум.тн нөөцтэй орд ашиглах ТЭЗҮ 
боловсруулж байна.  

/Биелсэн-100%/ 

15 

 

3.3. Улсын төсөв, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах гол зорилтын хүрээнд: 
 

123. 311. 

3.3.1. 1:200 000 
масштабын геологийн иж 
бүрдэл зураг төслийг 
Монгол Улсын хэмжээнд 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж, нийт нутаг 
дэвсгэрийг 100 хувь 
хамруулна. /ҮАХ-37.2/ 

3.3.1.1. 2013-2016 онд 
хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, 
VII, Дорнод Монгол-VI, VII 
төслүүдийн 2016 оны 
төлөвлөгөө, төсвийн дагуу 
төслийн ажилд шуурхай 
хяналт хийх, хээрийн 
материал хүлээн авах 

2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, VII, Дорнод Монгол-VI, VII 
төслүүдийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-70%/ 

21  

124. 312. 

3.3.2. 1:50 000-ны 
масштабаар геологийн 
зураглал, ерөнхий эрлийн 
ажлыг эдийн засгийн 
бүсчлэл, дэд бүтцийг 
харгалзан тодорхой 
тектоник, металлогенийн 
бүсүүдийн хэмжээнд 

1. 2016 оны судалгааны 
ажлын төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэгдсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

2012-2014 онд хэрэгжиж дууссан Сэрвэн уул-50, Замлин богд-50, Өнгөтийн 
нуруу-50, Рашаант уул-50, Бардам уул-50, Хутаг-Өндөр-50, Баянзүрх -50, 
Хавирга уул-50, Хавтгай уул-50, Ихэрийн хяр-50 төслийн үр дүнгийн тайланг 
хянаж, үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 

 
/Биелсэн-100%/ 

27  
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314. 

үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж, 2013 онд 
нийт нутаг дэвсгэрийн 
32%, 2014 онд 34%, 2015 
онд 37%, 2016 онд 40 
хувийг хамруулсан байна. 
/ҮАХ-38.1/ 
 
 

2. 2016 онд хээрийн 
судалгааны ажил гүйцэтгэх  
төслийн ажилд шуурхай 
хяналт хийх, хээрийн 
материал хүлээж авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хүлээн авсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслүүдийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсэн. 

 
 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

27  

125. 315. 

3.3.3. Монгол орны 
геологийн тогтоц, ашигт 
малтмалын ерөнхий 
тархалтыг сансрын зураг 
ашиглан нэгдсэн 
боловсруулалт, тайлалт 
хийнэ. /ЗГҮАХ – 37.7/ 

3.3.3.1. Төслийн 2016 оны 
судалгааны ажлын төсөл, 
төсвийн тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 

Төслийн ажлын 2016 оны ажлын арга аргачлал, хэмжээ, түүнтэй уялдан гарах 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

27  

126. 316. 

3.3.4. Умарт мөсөн 
далайгаас Гималайн 
нуруу хүртэл Ази тивийн 
хэмжээнд хийсэн  
геологийн төрөл бүрийн 
судалгааны үр дүнг 
нэгтгэн, ОХУ, БНХАУ, 
БНКазУ, БНСУ-тай 
хамтран төрөлжсөн   
зургийг  тайлбар зургийн 
хамт зохиох, сонирхол 
бүхий бүтцийн хэмжээнд 
3D хэмжээст судалгаа 
хийх, мэдээлэл харилцан 
солилцох, харьцуулах, 
нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэнэ. 

3.3.4.1. Төслийн 2016 оны 
судалгааны ажлын төсөл, 
төсвийн тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 

Төслийн ажлын 2016 оны ажлын арга аргачлал, хэмжээ, түүнтэй уялдан гарах 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
хүлээгдэж байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-70%/ 

21  

127. 318. 

3.3.5. Монгол орны бүс 
нутгийн металлогени, 
ашигт малтмалын ордын 
төрлүүдийн тархан 
байршлын зүй тогтлын 
1:1000000-ны масштабын 
зураг зохионо. /ЗГҮАМХ – 
37.3/ 

3.3.5.1. Төслийн 2016 оны 
судалгааны ажлын төсөл, 
төсвийн тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 

Монгол орны бүс нутгийн металлогений 1:1000000-ны масштабын зураг 
зохиох төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

27  

128. 320. 
3.3.6. Баянхонгор, Говь-
Алтай, Ховд аймгуудын 
нутгийг хамарсан 

3.3.6.1. Төслүүдийн 2016 оны 
судалгааны ажлын төсөл, 
төсвийн тодотголыг хянах, 

Алтай-1, Алтай-2 төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
27  
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Алтай1,2 талбайд 
1:200000-ны масштабтай 
агаарын геофизикийн 
цогцолбор судалгааны 
ажлыг хийх. 

хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 
 
 
 

 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

129. 322. 

3.3.7. Геологийн 
судалгаа, хайгуулын 
ажлын үр дүнг нэгтгэн 
боловсруулж, үндэсний 
геомэдээллийн санг 
баяжуулна. Мэдээлэл 
түгээх үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгоно. 

3.3.7.1. Төслийн 2016 оны 
судалгааны ажлын төсөл, 
төсвийн тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 

Геомэдээллийн сан-2013 төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-
ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

27  

130. 324. 

3.3.8. Монгол орны 
баруун бүсэд цул 
сульфидын хүдэржилтийн 
тархалтыг 1:1000000-ын 
масштабын хэтийн 
төлөвийн зураг зохиох, 
үнэлгээ өгөх, цаашдын 
судалгааны обьектыг 
тодруулах төсөл 
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ – 
37.3/ 

3.3.8.1. Төслийн 2016 оны 
судалгааны ажлын төсөл, 
төсвийн тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 

Төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсэн. 

 
 
 
 
 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

27  

132. 

327. 

3.3.10. Бичил уурхайгаар 
ашигт малтмал олборлох 
журамд орон нутгийн 
удирдлагын хүлээх 
хариуцлагыг тодорхой 
тусгаж, хэрэгжилтэд нь 
тавих хяналтыг 
сайжруулах чиглэлээр 
холбогдох нэмэлт, 
өөрчлөлтийг оруулна. 
/ҮАХ-45.1/ 

3.3.10.1. Бичил уурхай 
эрхэлж буй сум, орон 
нутгийн захиргаанд бичил 
уурхайн асуудал хариуцсан 
ажилтантай болгох талаар 
мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөөгөөр хангах 

“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулах Сайдын 2015.02.25-ны 34 тоот тушаалаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсгийн хийх ажлын төлөвлөг өөний хүрээнд Бичил 
уурхай эрхэлж буй сум, орон нутгийн захиргаанд бичил уурхайн асуудал 
хариуцсан ажилтантай болгох талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр 
хангах, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль батлагдсантай 
холбогдуулан орон нутагт уг асуудлыг давхар хариуцсан ажилтантай болох 
асуудал яригдаж байгаа. Үүнтэй уялдуулан уг асуудлыг судалж байна.  
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

27  

328. 

3.3.10.2. Бичил уурхайгаар 
ашигт малтмал олборлох 
журамд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулж Засгийн газрын 
санал боловсруулах 

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
Ажлын хэсгийн гишүүд журмын төслийн санал боловсруулан төсөлд 
холбогдох байгууллагууд болон, орон нутгаас санал авч нэгтгэсэн. Нийтдээ 
Ажлын хэсгийн 5 удаагийн хурал зохион байгуулсан ба журамд Төрийн 
захиргааны төв байгууллагын чиг үүргийг тусгахаар санал боловсруулж 
дүгнэлтийг Сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон. Үүнд: 
1. Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг 

үүрэг 

27  
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2. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг 
үүрэг 

3. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг 

4. Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг 
үүрэг 

5. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг 
үүрэг 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

329. 

3.3.11.3. Бичил уурхайчдад 
тэдний чадавхийг бэхжүүлэх 
зорилгоор бичил уурхайг 
зохион байгуулах,  
албажуулах талаар АМГ 
болон ТБУТ-тэй хамтран 
сургалт зохион байгуулах 

“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь - II” төслөөс 
боловсруулсан Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг танилцуулах, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, орон нутгийн удирдлагууд болон бичил 
уурхайгаар ашигт малтмал олборлогч нөхөрл өлүүдийн бичил уурхайчдыг 
хамруулсан сургалт, семинарыг зохион байгуулсан.  

/Биелсэн-100%/ 

30  

3.4. Салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд:  
 

133. 330. 

3.4.1. Эвдрэлд орж 
эзэнгүй орхигдсон газрыг 
нөхөн сэргээх 
санхүүжилтийн асуудлын 
эрх зүйн орчныг бий 
болгож, нөхөн сэргээлт 
хийсэн газрын 
мэдээллийн нэгдсэн санг 
бий болгоно. /ҮАХ-54.2/ 

3.4.1.1. Төсвийн төсөлд 
санал хүргүүлж, нөхөн 
сэргээлт хийсэн газрын 
мэдээллийн нэгдсэн сан  бий 
болгох талаар БОНХАЖЯ-
тай хамтран ажиллах. 
 
 

Уул уурхайн олборлолтоос эдврэлд орж эзэнгүй орхигдсон талбайд нөхөн 
сэргээлт хийх шаардлагыг СБТГ-ын ЭЗХОХ-т хүргүүлсэн.  
БОНХАЖЯ-наас хамтран ажиллах санал ирүүлээгүй байна.  

 
 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

27  

134. 

331. 

3.4.2. Уул уурхайн 
салбарын статистик 
мэдээ гаргах, мэдээллийн 
сан бүрдүүлнэ. 

3.4.2.1. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтийн 
мэдээллийн нэгтгэх. 

Тайлант хугацаанд 
Импортлосон – 57800 тн 
Үйлдвэрлэсэн – 26585 тн 
Худалдсан – 35648 тн 

/Биелсэн-100%/ 

30  

332. 
3.4.2.2. Уул уурхайн 
бүтээгдэхүүн олборлолтын 
статистик мэдээллийг 
нэгтгэх 

Ашигт малтмалын газраас эмхлэн, сар бүрийн нэгдсэн мэдээг хүлээн авч, 
ашиглаж байна. Мөн Ашигт малтмалын газрын вэбсайтад нээлттэй мэдээлж 
байна.  

/Биелсэн-100%/ 

30  

135. 333. 

3.4.3. Геологи, уул 
уурхайн салбарт 
гадаадаас ажиллах хүч 
авах ажилд хянал, тавьж 
мэдээллийн сан бий 
болгоно 

3.4.3.1. Гадаадаас авах 
ажиллах хүчний талаар 
ирүүлсэн хүсэлтийг судалж, 
холбогдох байгууллагад 
уламжилах 

“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 18 аж ахуйн нэгж, байгууллага 
хүсэлт ирснийг судалж, Хөдөлмөрийн яаманд уламжилсан. 
 

/Биелсэн-100%/ 

30  

334. 3.4.3.2. Гадаадаас авах Гадаадаас авах ажиллах хүчний талаар мэдээллийн санг бий болсон.  15  
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ажиллах хүчний талаар 
мэдээллийн санг бий болгох 

 
/Биелсэн-100%/ 

4.0 ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД НЬ ҮНЭЛГЭЭ 
ӨГӨХ, ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ, ӨР ТӨЛБӨР, ОРЛОГО ЗАРЛАГА, ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАД САНХҮҮГИЙН АУДИТ ХИЙХ, ТЭДГЭЭРТ 
ҮНЭЛЭЛТ, ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ, ЗӨВЛӨМЖ ГАРГАХ, ЭРСДЛИЙН  УДИРДЛАГААР  ХАНГАХ СТРАТЕГИ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
4.1 Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт -шинжилгээ хийх, үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах гол зорилтын 
хүрээнд: 

136. 

335. 

4.1.1.Цаг хугацааны хувьд 
ач холбогдолгүй болсон, 
бодит шалтгааны улмаас 
хэрэгжих боломжгүй, 
тухайн асуудлаар дахин 
шийдвэр гарсан зэрэг 
тохиолдолд уг шийдвэр, 
заалтыг хүчингүй болгох 
тухай санал, шалтгаан 
нөхцөлийг нь тодорхой 
дурдсан жагсаалтыг 
холбогдох эрх зүйн актын 
хэрэгжилтийн жилийн 
эцсийн тайлангийн хамт 
Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт хүргүүлнэ.                             
/ЗГ-2013-322-ийн 14/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.1.Салбар хариуцсан 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний мэргэжилтэн 
хянаж, санал, дүгнэлт 
гаргана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Салбарын үр нөлөө 
дээшилсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

УУЯ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд 2015 оны жилийн эцсийн хууль тогтоомжийн 
цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй бөгөөд хэрэгжих боломжгүй болсон, мөн 
бүрэн хэрэгжсэн УИХ-ын тогтоолын 48 заалт, УИХ-ын байнгын хорооны 
тогтоолын 6 заалт, ЗГ-ын тогтоолын 54 заалт, ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэлийн 134 заалт, Ерөнхий сайдын захирамжийн 16 заалтыг хүчингүй 
болгуулах, хаах тухай саналыг жилийн эцсийн эрх зүйн актын тайлангийн хамт 
2016.01.15-ны өдрийн 1/89 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
Уул уурхайн яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох эрх зүйн 
баримт бичгийг Геологи, эрдэс баялгийн, Газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх, Олборлох үйлдвэрийн техник, 
технологийн, Ил тод хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх, Нийтлэг асуудал 
гэсэн 5 ангиллаар хяналтад авч нийт 268 шийдвэрийн 399 заалтад хяналт 
шинжилгээ, ү нэлгээ хийсэн. Геологи, эрдэс баялгийн бодлогын хүрээнд 27 
шийдвэрийн 34 заалтын хэрэгжилт 92.5%, газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх 49 шийдвэрийн 67 заалтын 
хэрэгжилт 94.6%, олборлох үйлдвэрийн техник, технологийн асуудлын 19 
шийдвэрийн 19 заалтын хэрэгжилт 99.6%, ил тод хариуцлагатай уул уурхайг 
хөгжүүлэх бодлогын 87 шийдвэрийн 125 заалтын хэрэгжилт 96.6%, нийтлэг 
асуудлын 86 шийдвэрийн 154 заалтын хэрэгжилт 91.6%-ийн тус тус 
биелэлттэй, ерөнхий дүнгээр 95%-ийн биелэлттэй дүгнэж дүгнэлт санал 
зөвлөмж боловсруулж ажилласан.  бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн 
талаарх бодлогын 46 шийдвэр, 64 зүйл, заалт ын хэрэгжилт 94.0, олборлох 
үйлдвэрийн техник, технологийн асуудлын 13 шийдвэр, 19 зүйл заалтын 
хэрэгжилт 94.0, ил тод хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх бодлогын 83 
шийдвэр, 115 зүйл заалтын хэрэгжилт 90.0, нийтлэг асуудлын 85 шийдвэр, 
160 зүйл заалтын хэрэгжилт 95.6 хувийн тус тус биелэлттэй, ерөнхий дүнгээр 
92,0%-ийн биелэлттэй дүгнэж нийт 183 шийдвэрт хамаарах 280 зүйл заалтыг 
хяналтаас хасуулах саналын хамт ЗГХЭГ-т хүргүүлж ажилласан. 

30 

 

336. 

4.1.1.2. Санал, дүгнэлтийг 
нэгтгэн боловсруулж, 
жагсаалт гарган, яамны 
удирдлагад танилцуулан, 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 
газарт хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Эрхзүйн актын чанар 

Тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж 94,9%-ийн биелэлттэй дүгнэж 2016.01.15 -ны өдрийн 
1/89 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлж ЗГ-ын ХЭГ-ын www.unelgee.gov.mn сайтад 
байршуулж ажилласан. 

30 
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арилсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

141. 

345. 

4.1.6 Ө ргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтэд хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний дүнг 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. /ЗГ-2005-67/ 
 

4.1.6.1. Өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн тайлан, 
мэдээг ТЗУГ-аас улирал 
хүлээн авч, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Уул уурхайн яаманд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол болон албан 
бичгүүдийн шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээнд 2016 оны 1 дүгээр улирлын 
байдлаар хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээ хийж,  ЗГХЭГ-т 2016.05.03-ны өдрийн 
1/855 тоотоор хүргүүлэв. 

30 

 

346. 

4.1.6.2. Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн тайлан 
мэдээг ТЗУГ-аас улирал бүр 
хүлээн авч хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Уул уурхайн яаманд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол болон албан 
бичгүүдийн шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээнд 2016 оны 1 дүгээр улирлын 
байдлаар хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээ хийж,  ЗГХЭГ-т 2016.05.03-ны өдрийн 
1/855 тоотоор хүргүүлэв. 

30 

 

347. 

4.1.6.3. Дүгнэлт, санал 
зөвлөмжийг удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 

Уул уурхайн яаманд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол болон албан 
бичгүүдийн шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээнд 2016 оны 1 дүгээр улирлын 
байдлаар хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээ хийж,  ЗГХЭГ-т 2016.05.03-ны өдрийн 
1/855 тоотоор хүргүүлэв. 

30 

 

142. 

348 

4.1.7. Тухайн жилийн үйл  
ажиллагааны тайланд 
хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
/ЗГ-2013-322-ийн 22, 51/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.7.1.Үйл ажиллагааны 
тайлан, холбогдох мэдээ, 
үзүүлэлтүүдийг яамны газар, 
хэлтсүүд, харьяа 
агентлагуудаас жилийн 
эцсийн байдлаар хүлээн авч, 
салбар тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг Засгийн газрын 2013 
оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 4 багц, 13 ү зүүлэлтээр 
дүгнэж ерөнхий үнэлгээ 84,0% буюу 4,2 оноотой дүгнэж санал зөвлөмж 
боловсруулан ү нэлгээний тайланг сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 
зохих шийдвэрийг гаргуулж ажиллав. 

30 

 

349. 

4.1.7.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулан, 
ЗГХЭГ-т жилийн эцсийн 
байдлаар хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн биелэлт 84,0%-тай, 
ерөнхий үнэлгээ 4,2 оноогоор жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнг “сайн” 
үнэлгээтэй дүгнэж яаманд хэрэгжиж байгаа Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт, 
Улсын төсөв болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа 
төслүүдийн хэрэгжилт, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд 
захирагчтай байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний биелэлт, Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчаас аймгийн засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний үүргийн 
биелэлт, Салбарын чиглэлээр байгуулсан гэрээ хэлэлцээр, санамж бичгийн 
хэрэгжилт, Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, Худалдан авах үйл 
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 ажиллагааны биелэлт, Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 
биелэлт, Байгууллагын шударга байдлын түвшиний үнэлгээ /АТГ/, Яамны 
засаглалын болон Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийг тус тус 
хавсарган нэгдсэн дүгнэлт санал зөвлөмж боловсруулж 2014 оны жилийн 
эцсийн тайланг 2016 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 1/585 албан тоотоор, ЗГХЭГ-
т хүргүүлж ажилласан 

143. 

350. 

4.1.8. Гүйцэтгэл 
сайжруулах 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх яамны үйл 
ажиллагааны тайланд 
хавсаргана.  
/ЗГ-2013-322-ийн 22, 5.13/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.8.1.Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Дээд шатны 
байгууллагын зөвлөмж, 
чиглэлийг бүрэн хамруулсан 
байх.  
Хугацаа: Жилдээ 

2015 оны Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтийг бодлогын 
газруудаас гаргуулан авч нэгтгэн ЗГ-ын ХЭГ-ын Хяналт шалгалт, ү нэлгээ, 
дотоод аудитын газарт цахим хаягаар хүргүүлсэн. 2016 оны төлөвлөгөөг 
бодлогын баримт бичгийн биелэлтэд ЗГХЭГ, Ү АГ-аас өгсөн зөвлөмжийн 
хүрээнд боловсруулж байна. 

30 

 

351. 

4.1.8.2.Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөний жилийн 
эцсийн байдлаар хүлээн авч, 
салбар тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилт нь үр 
дүнтэй байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

УУЯ-ны 2015 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтийг дотоод 
нэгжүүдээс гаргуулан авч, ү нэлгээ хийн ЗГХЭГ-ын ХШҮДАГ-т цахимаар 
хүргүүлэв. 2016 оны төлөвлөгөөг бодлогын баримт бичгийн биелэлтэд ЗГХЭГ, 
ҮАГ-аас өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд боловсруулж байна. 
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352. 

4.1.8.3.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
яамны ҮАТ-д хавсарган, 
удирдлагуудад танилцуулан, 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

2015 оны Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтийг бодлогын 
газруудаас гаргуулан авч нэгтгэн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн 
эцсийн тайланд хавсарган ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлсэн. 

15 

 

144. 353. 

4.1.9. Байгууллагын ил 
тод байдлын үнэлгээний 
тайланд  үнэлгээний дүнг 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх яамны үйл 
ажиллагааны тайланд 
хавсаргана. /ЗГ-2013-322-

4.1.9.1. Ил тод байдлын 
шалгуур үзүүлэлтийн 
биелэлтийг  яамны газар, 
хэлтсүүдээс жилийн эцсийн 
байдлаар хүлээн авч, салбар 
тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай Засгийн Газрын 2009 
оны 143 дүгээр тогтоолоор баталсан  Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод 
байдлыг илтгэх 10 шалгуур, Хүний нөөцийн ил тод байдлыг илтгэх 7 шалгуур 
үзүүлэлтээс Уул уурхайн яамны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 
хэрэгжилтэд 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар хийсэн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээгээр нийт шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт 90-ээс 100 хувийн биелэлттэй, 
дундаж нь 95,8 хувьтай гэж үзлээ. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах 

30 

 



63 
 

ийн 22, 56, ЗГ-2009-143 
 

боловсруулна. ажиллагааны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтүүд нь “Шилэн дансны 
тухай” хууль батлагдсантай холбогдон 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс эхлэн хүчингүй болсон тул үнэлгээ хийгээгүй болно. 

354. 

4.1.9.2. Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
яамны ҮАТ -д хавсарган, 
удирдлагуудад танилцуулан, 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 

Ил тод байдлын үзүүлэлтэд хяналт -шинжилгээ үнэлгээ хийж санал зөвлөмж 
боловсруулж яамны 2015 оны үйл ажиллагааны тайланд хавсарган ЗГ -ын 
ХЭГ-т 2016 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 1/585 албан тоотоор хуулийн 
хугацаанд хүргүүлж ажилласан. 
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146. 357. 
4.1.11. ЗГҮАХ, эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэл, үндэсний 
хөтөлбөр, төсөл зэрэг 
баримт бичгээр дамжин 
хэрэгжиж байгаа төрийн 
бодлого иргэдийн 
амьдралд ямар үр нөлөө 
үзүүлснийг үнэлэх 
Хэрэглэгчийн үнэлгээ  
/түүвэр судалгаа/-ний 
тайланг удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх яамны үйл 
ажиллагааны тайланд 
хавсаргана. /ЗГ-2013-322-
ийн 22, 58-60/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.11.1.Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ хийлгэх 
байгууллагыг сонгон 
шалгаруулна. 

Мэргэжлийн байгууллагаар судалгаа хийлгэх зардал 2014, 2015 оны төсөвт 
суугаагүй тул хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар тусгайлан санал 
асуулга хийгдээгүй болно. 

30 

 

 

358. 

4.1.11.2.Төрийн бодлогын 
хэрэгжилт, төрийн 
байгууллагуудаас иргэдэд 
үзүүлж байгаа үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийн талаар 
салбарын эсхүл аж ахуйн 
нэгжүүдийг хамруулан 
явуулсан санал асуулгын 
дүнд үндэслэсэн 
Хэрэглэгчийн үнэлгээний 
тайланг хүлээн авна. 

Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийх зорилгоор Хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээ, дотоод 
аудитын газар нь салбарын хууль, эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд хийгдсэн 
ажил, хуулийн хэрэгжилт, яамны үйл ажиллагааны нээлттэй байдал, авилга, 
хүнд суртал зэрэг агуулгын хүрээнд 18 асуулт боловсруулж олон нийтийн 
ord.mn сайтад байршуулж иргэд, олон нийт, салбарын төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн холбоодын саналыг авах ажлыг зохион байгууллаа. 
2015 онд тус газар нь яамны хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг бүрэн хангуулах 
үүднээс өөрсдөөс хамаарах арга хэмжээг авч уг ажлын хүрээнд “Эрдэс 
баялаг-2025” хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос санал асуулга авч үр дүнг 
хэлэлцүүлэгт оролцогдод  танилцуулсан болно. Тус газар нь олон нийтийн 
дунд санал асуулга явуулах талаар тусгайлсан чиг үүрэг хүлээдэггүй, мөн энэ 
чиглэлээр мэргэшсэн ажилтангүй хэдий ч яамны хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг 
бүрэн хангуулах үүднээс өөрсдөөс хамаарах арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. 
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359. 

4.1.11.3.Хэрэглэгчийн 
үнэлгээний тайланг 
удирдлагуудад танилцуулан,  
яамны ҮАТ -д хавсарган, 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 

Уг санал асуулгад нийт 100 гаруй оролцогч хамрагдсанаас 89,0% нь уул 
уурхайн салбарыг улс орны эдийн засагт тэргүүлэх ач холбогдолтой гэж, 
84,0% нь геологи, уул уурхайн салбарын өнөөгийн хөгжил, цаашдын чиг 
хандлагын талаар засч сайжруулах олон асуудлууд байгаа зэрэг эерэг 
үзүүлэлтүүд гарсан бол 44,0% нь яамны хэрэгжүүлж байгаа ажлыг хангалтгүй, 
гарч буй шийдвэрүүд цаг үеэсээ хоцорч байна гэж мөн салбарын хууль эрх 
зүйн шинэчлэлийг 59,0% нь, уг хуулиудын хэрэгжилтийг 57,5% нь боломжийн 
гэж үзсэн. Санал асуулгад оролцогчдын тоо хязгаарлагдмал байсан, 
мэргэжлийн байгууллагаар хийгдээгүй, тусгайлсан аргачлал, программ 
хангамжид тулгуурлаагүй зөвхөн яамны дотоод нэгжийн хүч бололцоонд 
тулгуурлаж хийсэн байдлыг үндэслэн 85,0 хувь буюу 4,2 оноогоор дүгнэсэн. 
Үнэлгээний тайланг яамны нэгдсэн тайланд хавсаргаж 2016 оны 03 сарын 30-
ны өдрийн 1/585 албан тоотоор хуулийн хугацаанд ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлж 
ажилласан. 
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147. 360. 
4.1.12. Байгууллагын үйл 
ажиллагааны стратеги 
төлөвлөгөө, жилийн үйл 
ажиллагааны болон 

4.1.12.1. ХШҮ-ний 
төлөвлөгөө боловсруулж 
батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  

Сайдын 2016 оны А/02-р тушаалаар байгуулагдсан, УУЯ-ны 2016 оны үйл 
ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах үүрэг бүхий Ажлын 
хэсэгт орж ХШҮДАГ -ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж 
нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэгтгүүлсэн. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 
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хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний  төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, 
“Засгийн газрын ХШҮ -ний 
мэдээллийн нэгдсэн 
систем”-д байршуулна.  
/ЗГ-2013-322-ийн 36/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чанар:ХШҮ-ний ажлуудыг 
бүрэн хамарсан байна. 
 Хугацаа: Жилдээ 
 
 

хяналтад авсан Хууль тогтоомжийн 268 шийдвэрийн 399 зүйл, заалтын 
биелэлт, “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний 2, 4, 9 дүгээр зорилтын 6 арга 
хэмжээний биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 54 
зорилтын 127 арга хэмжээний биелэлтэд хиясэн үнэлгээг т ус тус ЗГХЭГ-ын 
www.unelgee.gov.mn цахим сайтад байршуулсан.  

361. 

4.1.14.2.“Засгийн газрын 
ХШҮ-ний мэдээллийн 
нэгдсэн систем”-д 
байршуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:ХШҮ-ний ажлуудыг 
бүрэн хамарсан байна. 
 Хугацаа: Жилдээ 

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналтад авсан Хууль тогтоомжийн 268 
шийдвэрийн 399 зүйл, заалтын биелэлт, “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний 2, 4, 9 
дүгээр зорилтын 6 арга хэмжээний биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 54 зорилтын 127 арга хэмжээний биелэлтэд хийсэн үнэлгээг 
тус тус ЗГХЭГ-ын www.unelgee.gov.mn цахим сайтад байршуулсан. 
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148. 

362. 
4.1.13. Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлнэ. 
/ЗГ-2013-322-ийн 4.5/ 
 

4.1.16.1ХШҮ-ний дүн, тайлан 
тус бүрээр мэдээллийн сан 
үүсгэнэ. 
 

2015 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үнэлгээний тайланг боловсруулж 
үзүүлэлт бүрээр цаасан суурьтай болон файл хэлбэрээр мэдээллийн сан 
үүсгэж ажилласны зэрэгцээ ЗГ-ын unelgee.gov.mn сайтад мэдээллүүдийг 
бүрэн оруулж ажиласан. 
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363. 

4.1.16.2 Дээд шатны 
байгууллага, яамны 
удирдлагуудыг 
шаардлагатай мэдээллээр 
хангана. 

ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлэх Хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээний тайлангийн зарим 
биелэлтийг график, зурган хэлбэрт шилжүүлж хүргүүлсэн ба тайланг яамны 
цахим хуудсанд байршуулж иргэд олон нийтэд танилцах боломжийг бүрдүүлж 
ажилласан. 

30 

 

364. 

4.1.16.2.ХШҮ-ний дүнг 
график, зурган хэлбэрт 
шилжүүлж, албан хэрэгцээнд 
болон нийтэд мэдээлэн 
танилцуулна. 

Үнэлгээний тайланг яамны дотоод нэгжийн дарга нар болон ТНБД, сайдад 
танилцуулж, нэгдсэн тайланг сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж ЗГ-ын 
ХЭГ-т хзргүүлж ажилласан. 

30 

 

149. 365. 

4.1.18 Уулзалтын мөрөөр 
авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. 
/Сайдын тушаал 
2015.02.13-ны өдрийн 28 
тоот тушаал/ 
1.Уулзалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. 

1.Уулзалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сайдын 2015 оны 28 дугаар тушаалаар баталсан, Уулзалтын мөрөөр авч арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу холбогдох судалгааг хийж, алтны 
олборлолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай тогтоолын төслийг боловсруулан ЗГ-ын хуралдаанд танилцуулж ЗГ-ын 
2015 оны 94 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. 
  

30 

 

4.2. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, гэрээний хэрэгжилт болон иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гомдлын мөрөөр дотоодын  хяналт, шалгалт хийж, 
үнэлэлт дүгнэлт гаргах гол зорилтын хүрээнд; 

    30 

151. 368. 4.2.2. Шаардлагатай гэж 4.2.2.1.Эрх зүйн акт болон Ашигт малтмалын газарт “Төрийн албаны тухай” хуулийн хэрэгжилтийн 30  
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үзвэл дээд шатны 
байгууллага нь холбогдох 
эрх зүйн акт болон 
бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг газар дээр 
нь шалгаж, тайлан, 
мэдээллийг нь хэлэлцэн, 
тэдгээрийн мөрөөр 
холбогдох арга хэмжээг 
авна. 
/ЗГ-2013-322-ийн 13/ 

бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг газар дээр нь 
шалгаж, тайлан, мэдээллийг 
нь хэлэлцэнэ. 

байдалд шалгалт хийж тайланг танилцуулсан. 

369. 

4.2.5.Эрх зүйн акт болон 
бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг газар дээр нь 
шалгаж, тайлан, мэдээллийг 
нь хэлэлцэнэ. 

“Архивын тухай” хуулийн хэрэгжилт, ҮАГ -аас ирүүлсэн албан  тоот, 
зөвлөмжийн дагуу хяналт хийж дүнг ТЗУГ-т хүргүүлж шалгалтын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

30 

 

370. 
4.2.5.2.Дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Үр дүнг яамны удирдлагад танилцуулан холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж 
байна. 

30 
 

152. 371. 

4.2.3. Салбарын 
мэргэшсэн хяналтын 
байгууллага бий болгох, 
Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагыг өөрчлөн 
зохион байгуулахтай 
холбогдуулан хяналт 
шалгалтын хууль 
тогтоомжид нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай 
төсөл боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна.  
/ЗГҮАХХТ-305.1 

4.2.7.1. ЗГХЭГ-аас ирүүлсэн 
төсөлд санал өгнө. 

УИХ-ын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны Г.Батхүү гишүүний ахалсан, 
“Хяналтын тухай” хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийн Дэд ажлын 
хэсэгт гишүүнээр ажилласан. Хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх аж лыг түр 
хугацаагаар хойшлуулаад байна. 

15 

 

153. 372. 

4.2.4. Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
дотоод аудитор, хяналт 
шалгалтын улсын 
байцаагчдыг сургаж, 
мэргэшүүлнэ.  
/ЗГҮАХХТ-305.3/ 

4.2.8.1.Холбогдох 
ажилтнуудыг сургалтанд 
хамруулна. 

ЗГ-ын ХЭГ, Азийн хөгжлийн банкны төслийн нэгжтэй хамтран зохион 
байгуулсан сургалт семинар, Сангийн яам Японы Олон Улсын Хамтын 
ажиллагааны байгууллага хамтран зохион байгуулсан, дотоод аудитын цогц 
мэдлэг олгох сургалт, дотоод аудитын зааварлагч бэлтгэх сургалт,  Улсын 
салбарын дотоод аудиторуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд мэргэжилтнүүдийг 
хамруулж ажилласан.  

30 

 

154. 373. 

4.2.5. Салбарын 
хяналтын байцаагчдыг 
хариуцсан асуудлын 
чиглэлээр давтан сургаж, 
мэргэшүүлнэ.  
/ЗГҮАХХТ-305.4/ 

4.2.9.1.Холбогдох 
ажилтнуудыг сургалтанд 
хамруулна. 

Дотоод аудиторуудад Сангийн сайдын тушаалаар санхүүгийн хяналт 
шалгалтын улсын байцаагчийн эрх олгогдсон.  анхүүгийн хяналт шалгалтын 
байцаагчдыг давтан сургах сургалт Сангийн яамнаас зохион байгуулахад 1 
удаа оролцов. 

30 

 

156. 375. 
4.2.7. Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж бодлогын баримт 

1.УИХ, ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх тогтоол, 
шийдвэрийн төсөлд 
урьдчилсан хяналт-

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналтад авсан Хууль тогтоомжийн 268 
шийдвэрийн 399 зүйл, заалтын биелэлт, “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний 2, 4, 9 
дүгээр зорилтын 6 арга хэмжээний биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газрын 

30 
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бичгийн төсөлд хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийнэ. 

шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 54 зорилтын 127 арга хэмжээний биелэлтэд хиясэн үнэлгээг 
тус тус ЗГХЭГ-ын www.unelgee.gov.mn цахим сайтад байршуулсан. 

4.3. Яам, агентлаг, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний  төрийн байгууллагуудын үр дүнгийн гэрээ, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн боло н үйл ажиллагааны тайланд 
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 

148. 

392. 

4.3.1. Төсвийн шууд 
захирагч, Уул уурхайн 
яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга /ТНБД/-ын  
Үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ  
хийнэ.  
 
 
 
 
 

4.3.1.1. Төсвийн шууд 
захирагчийн үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтийг ТЗУГ-
аас 2016 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар хүлээн 
авч, салбар, нэгж тус бүрээр  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд хооронд х/ш/ү хийсэн. 

27 

 

393. 
4.3.1.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд  х/ш/ү хийж нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан. 

27 

 

149. 
394. 

4.3.2. Төсвийн шууд 
захирагч, Ашигт  
малтмалын газрын 
даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ. 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.1. Ашигт  малтмалын 
газрын Төсвийн шууд 
захирагчийн үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтийг хагас 
жил, жилийн эцсийн 
байдлаар хүлээн авч, 
салбар, нэгж тус бүрээр  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд  х/ш/ү хийж нийт 94,5 буюу /А/ үнэлгээгээр үнэлэгдэв. 

27 

 

395. 
4.3.2.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийж нэгдсэн дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулсан. 

27 
 

150. 
396. 

4.3.3. Төсвийн шууд 
захирагч, Газрын тосны 
газрын даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.1.Газрын тосны газрын 
Төсвийн шууд захирагчийн 
үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг хагас жил, 
жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч, салбар, нэгж тус 
бүрээр  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд  х/ш/ү хийж нийт 91,6 буюу /А/ үнэлгээгээр үнэлэгдэв. 

27 

 

397. 
4.3.3.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийж нэгдсэн дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулсан. 

27 
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151. 

398. 

4.3.5. Төсвийн шууд 
захирагч нарын үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг нэгтгэн, 
удирдлагуудад 
танилцуулан, яамны үйл 
ажиллагааны тайланд 
хавсаргана.  
/ЗГ-2013-322-ийн ..../  
 

4.3.5.1.Төсвийн шууд 
захирагч, УУЯ-ны ТНБД, 
АМГ, ГТГ-ын дарга нарын үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтэд 
хийсэн ХШҮ -ний дүнг 
нэгтгэн, нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Төсвийн шууд захирагч нарын 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийсэн. 

27 

 

399. 
4.3.5.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмжийг Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанд 
хэлэлцүүлнэ.   

Төсвийн шууд захирагч нарын 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийж нэгдсэн дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулсан. 

27 

 

152. 

400. 

4.3.6. Уул уурхайн сайд 
аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргатай байгуулсан 
хамтран ажиллах 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ.  
/ЗГ-2013-322-ийн 55/. 
 
 
 

4.3.6.1.Хамтран ажиллах 
гэрээний биелэлтийг жилийн 
эцсийн байдлаар хүлээн авч, 
салбар тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Уул уурхайн сайдаас 2015 онд 21 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээгний биелэлтийг аймаг бүрийн ЗДТГ -аас авч жилийн эцсийн 
байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж 79,9% -ийн биелэлттэй дүгнэж  
санал зөвлөмж боловсруулж удирдлагад танилцуулсан. 

30 

 

401. 

4.2.16.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна 
/Сайдын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ/. 

Дүгнэлт санал зөвлөмжийг яамны нэгдсэн тайланд хавсаргаж 2016 оны 03 
сарын 30-ны өдрийн 1/585 тоотоор хуулийн хугацаанд сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанд танилцуулсан. 

30 

 

153. 
402. 

4.3.7.Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын    
даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ.   
 
 
 

4.3.7.1. ТЗУГ-ын даргын үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг 
улирал бүр хүлээн авч,  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Нэгжийн менежерүүдийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийж нийт 98,9 буюу /А/ 
үнэлгээгээр үнэлэгдэв. 

27 

 

403. 
4.3.7.2. Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан. 27 
 

154. 
404. 

4.3.8. Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ.   
 
 
 
 

4.3.8.1. СБТГ-ын даргын үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг 
улирал бүр хүлээн авч,  
салбар тус бүрээр хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Нэгжийн менежерүүдийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийж нийт 93,4 буюу /А/ 
үнэлгээгээр үнэлэгдэв. 

27 

 

405. 
4.3.8.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан. 27 
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155. 
406. 

4.3.9. Түлшний бодлого, 
зохицуулалтын газрын 
даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 
 
 
 
 
 

4.3.9.1.Түлшний бодлого, 
зохицуулалтын газрын 
даргын үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг улирал бүр 
хүлээн авч,  салбар тус 
бүрээр хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Түлшний бодлого зохицуулатын газрын даргын үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд 2016 оны эхний  хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж ерөнхий дүнгээр 90,1 оноогоор үнэлэгдэв. 

27 

 

407. 
4.3.9.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн. 27 
 

156. 
408. 

4.3.9. Бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын    даргын үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ  
хийнэ.   
 
 

4.3.9.1.БХЗГ-ын даргын үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг 
улирал бүр хүлээн авч,  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  
хийж  нийт 91,2 оноогоор үнэлэгдэв. 

27 

 

409. 
4.3.9.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн. 27 
 

157. 
410. 

4.3.10. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын газрын    
даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 
 
 
 

4.3.10.1.ХШҮДАГ-ын даргын 
үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг улирал бүр 
хүлээн авч,  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээ дотоод аудитын газрын даргын 2016 оны хагас 
жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж 
ерөнхий дүнгээр 92,2 оноогоор үнэлэгдэв.  

27 

 

411. 
4.3.10.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн. 27 
 

158. 412. 

4.3.11. Төрийн 
захиргааны удирдлагын 
газрын    Гадаад хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн 
даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 

4.3.11.1.ТЗУГ-ын ГХАХ-ийн 
даргын үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг улирал бүр 
хүлээн авч,  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газрын даргын 2016 оны хагас 
жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт -шинжилгээ үнэлгээ хийж 
ерөнхий дүнгээр 92,8 оноогоор үнэлэгдэв. 

27 
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159. 413. 

4.3.12. Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн 
Геологийн бодлогын 
хэлтсийн даргын үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ  
хийнэ.   

4.3.13.1.СБТГ-ын ГБХ-ийн 
даргын үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг улирал бүр 
хүлээн авч,  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ х ийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
 

СБТГ-ын ГБХ-ийн даргын 2015 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээнд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж ерөнхий дүнгээр 95,5 оноогоор үнэлэгдэв. 

27 

 

160. 414. 

4.3.13. Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын Уул уурхайн 
бодлогын хэлтсийн 
даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ.   

4.3.14.1.СБТГ-ын УУБХ-ийн 
даргын үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг улирал бүр 
хүлээн авч,  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
 
 

СБТГ-ын УУБХ-ийн даргын 2016 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээнд 
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж ерөнхий дүнгээр 93,4 оноогоор үнэлэгдэв. 

27 

 

161. 415. 

4.3.14. Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын Эдийн засаг, 
хөрөнгө оруулалтын 
хэлтсийн даргын үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ  
хийнэ. 

4.3.16.1.СБТГ-ын ЭЗХОХ-
ийн даргын үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтийг улирал 
бүр хүлээн авч,  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
 
 

СБТГ-ын ЭЗХОХ-ийндаргын үрдүнгийнгэрээнийбиелэлтэнд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээхийж санал дүгнэлт боловсруулав. Ерөнхий дүнгээр 96,1 оноогоор 
үнэлэгдэв. 

27 

 

162. 

416. 

4.3.15. Менежерүүдийн үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлтэд хийсэн хяналт-
шинжилгээний нэгдсэн 
дүн, дүгнэлт, санал 
зөвлөмжийг 
удирдлагуудад 
танилцуулна. 
 
 
 
 
 

4.3.15.1.Менежер, ТЗУГ, 
СБТГ, БХЗГ, ХШҮДАГ, ХХ, 
ГХАХ, ГБХ, УУБХ, ТБХ, 
ЭЗХОХ-ийн дарга нарын үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтэд 
хийсэн ХШҮ -ний дүнг 
нэгтгэн, нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Нэгжийн менежерүүдийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийж нэгдсэн дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулсан. 

27 

 

417. 
4.3.15.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмжийг 
Удирдлагын зөвлөлийн 
хуралдаанд хэлэлцүүлнэ.  

Нэгжийн менежерүүдийн 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлтэд 06 сарын 15-аас 20-ны хооронд х/ш/ү хийж нэгдсэн дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулсан. 

27 

 

163. 418. 
4.3.16. Уул уурхайн 
сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний зорилт, арга 
хэмжээнд үнэлэлт, 

4.3.16.1.Ажлын хэсгийн 
биелэлтийг сар бүр гаргаж, 
анхдагч үнэлгээ хийж,  ТЗУГ-
т хүргүүлнэ. 

Ажлын хэсгүүд сар бүр ажлын явц, дүнг ХШҮДАГ-т ирүүлэхгүй байгаа учир 
салбар бүрээр хийх хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажил тасрахад хүргэж 
байна. 2016 оны эхний хагас жилд х/ш/ү хийгдээгүй. 

/-/ 
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419. 

дүгнэлт өгөх, салбарын 
үйл ажиллагаа болон 
яамны удирдлагуудад 
дэмжлэг үзүүлэх ажлын 
хэсгүүдэд яамны дотоод 
нэгжүүдийн оролцсон 
байдал, хүрсэн үр дүн, 
гаргасан санал зөвлөмж  
зэрэгт хийх хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
ажлыг дараа сарын 01-ны 
өдөр эхлүүлж, ажлын 
хэсэг тус бүрээр  дүгнэнэ.                         
/УУС-2013-41--ийн 4.16/ 

4.3.16.2. Ажлын хэсгийн 
биелэлтийг сар бүр хүлээн 
авч, салбар, нэгж тус бүрээр  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Ажлын хэсгүүд сар бүр ажлын явц, дүнг ирүүлэхгүй байгаа учир салбар бүрээр 
хийх хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажил тасрахад хүргэж байна. 

15 

 

420. 

4.3.16.3.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Ажлын хэсгүүд сар бүр ажлын явц, дүнг ирүүлэхгүй байгаа учир салбар бүрээр 
хийх хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажил тасрахад хүргэж байна. 

15 

 

4.4 Улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжигдэж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 
 

173. 405. 

4.4.1. Геологи, уул 
уурхай, газрын тосны 
салбарт хэрэгжиж байгаа 
“Үндэсний хөтөлбөрүүд”-
ийн хэрэгжилтийн явцад 
хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ.  
/ЗГ-2013-322-ийн 17/ 
 
 

4.4.1.1.Үндэсний 
хөтөлбөрийн биелэлтэнд 
салбар тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулж, удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
 
 
 
 
 

БНСУ-ын КИГАМ-аас санхүүжигдэж байгаа “Монгол орны зүүн болон урд 
хэсэгт 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал болон ашигт малтмалын 
судалгаа хийх” төсөл 70,0%, Хасагт төсөл 100,0%, “Хойд-Төв-Зүүн Азийн 3 
хэмжээст геологийн структуурууд ба металлогени” ОУ-ын төсөл 70,0%, 
Швейцарийн Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа 
“Тогтвортой бичил уурхай” төсөл  80,0%, Нүүрснээс синтетик байгалийн хий 
үйлдвэрлэх, экспортлох төсөл 55,0%, Монгол-Алтай-50 төсөл 70,0%, ХБНГУ-
ын Холбооны Геошинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэн, АМГ-тай 
хамтарсан “Монгол Улсын Ашигт малтмалын газрын эрдэс баялгийн салбарын 
эдийн засгийн чадамжийг дээшлүүлэх” техник хамтын ажиллагааны төсөл 
70,0%, Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 1:50000, 1:200000-ны 
масштабын геологийн судалгааны ажлууд 79,3%-ийн тус тус хэрэгжилттэй, 
дундаж үнэлгээ нь ерөнхий дүнгээр 74,3%-тай. 

30 

 

174. 406. 

4.4.2. Геологи, уул 
уурхай, газрын тосны 
салбарт улсын төсөв, 
гадаадын зээл, буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр 
санхүүжиж буй 
төслүүдийн хэрэгжилтийн 
явцад хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ.  
/ЗГ-2013-322-ийн 17 

4.4.2.1 Геологи, уул уурхайн 
салбарт хэрэгжиж байгаа 
төслүүдийн биелэлтийг  
яамны газар, хэлтсүүдээс 
хагас жил, жилийн эцсийн 
байдлаар хүлээн авч, салбар 
тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулж, удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
 

Уул уурхайн яаманд хэрэгжиж байгаа “Кигам”, “Хасагт”, “Тогтвортой бичил 
уурхай”, “Нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх, экспортлох”, “Хойд -
Төв-Зүүн Азийн 3 хэмжээст геологийн структуурууд ба металлогени” зэрэг 
төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж санал дүгнэлт 
боловсруулж яамны 2015 оны үйл ажиллагааны тайланд хавсарган 2016 оны 
3 сарын 30-ны өдрийн 1/585 тоотоор хуулийн хугацаанд ЗГХЭГ -т хүргүүлж 
ажилласан. 

30 
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175 
407. 

4.4.3. Геологи, уул 
уурхай, түлшний салбарт 
хэрэгжүүлэх  улсын 
төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын  
төлөвлөгөөний 
биелэлтийн явцад 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 
 
 
 
 

4.4.3.1.Улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын  
төлөвлөгөөний биелэлтийг 
яамны газар, хэлтсүүдээс 
хагас жил, жилийн эцсийн 
байдлаар хүлээн авч, салбар 
тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Салбарт хэрэгжүүлэх улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын  төлөвлөгөөний 
биелэлтэд 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээ  
хийж дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж яамны 2015 оны үйл ажиллагааны 
нэгдсэн тайданд нэгтгэсэн. 

30 

 

408. 
4.4.3.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Санал зөвлөмж боловсруулж яамны 2015 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн 
тайланд хавсарган 2016 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 1/585 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-
т хуулийн хугацаанд хүргүүлж ажилласан.  

30 
 

176. 

409. 

4.4.4. Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч/сайд/-ийн 
худалдан авах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд  
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.1.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч/сайд/-ийн  
худалдан авах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлтийг яамны газар, 
хэлтсүүдээс хагас жил, 
жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч, салбар тус 
бүрээр  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна 
 

2015 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт 
өртөгтэй 1 ажил он дамжин хийгдсэн ба Уул уурхайн сайдын төсвийн багцаас 
12, Зээл тусламжийн хөрөнгөөр 1, Төлөөлөгчдийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр 
5, нийт 18 төсөл арга хэмжээний бараа, ажил, ү йлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааг 1.4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй төлөвлөсөн. Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” 
хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.5 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2013 оны 322 
дугаар тогтоолоор баталсан журам, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, ү йлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах 
журмын дагуу Уул уурхайн яамны 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90,0%, худалдан авах ажиллагааны 
хэрэгжилт 89,3% биелэлттэй дүгнэж санал зөвлөмж боловсруулсан.  

30 

 

410. 
4.4.4.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Яамны 2015 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 
89,3%-ийн биелэлттэй дүгнэж яамны 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн 
тайланд хавсарган 2016 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 1/585 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-
т хүргүүлж ажилласан. 

30 

 

177. 
411. 

4.4.5. Салбарт хэрэгжиж 
байгаа хамтын 
ажиллагааны гэрээ 
хэлэлцээрүүдийн 
хэрэгжилтийн явцад 
хяналт-шинжилгээ хийж 
эхэлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5.1.Салбарт хэрэгжиж 
байгаа хамтын ажиллагааны 
гэрээ хэлэлцээрүүдийн 
хэрэгжилтийн явцыг яамны 
газар, хэлтсүүдээс хагас 
жил, жилийн эцсийн 
байдлаар хүлээн авч, салбар 
тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна 

Уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа гэрээ хэлэлцээрийн биелэлт ирүүлээгүй 
учир х/ш/ү хийгдээгүй. 

/-/ 

 

412. 
4.4.5.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа гэрээ хэлэлцээрийн биелэлт ирүүлээгүй 
учир х/ш/ү хийгдээгүй. 

/-/ 
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4.5. Төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад дотоод аудит хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөн, зөвлөмж гаргах гол 
зорилтын хүрээнд: 
 

178.  413. 

4.5.1. Уул уурхайн сайдын 
эрхлэх асуудлын 
хүрээний зорилт, арга 
хэмжээ болон холбогдох  
байгууллагуудад хяналт 
шалгалт хийх дотоод 
аудитын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулна. 

4.5.1.1.  Эрсдэлийн үнэлгээ 
хийж, дотоод аудитын 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
батлуулна. 
 
 
 
 
 

Сайдын 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 83 дугаар тушаалаар Уул 
уурхайн сайдын дэргэдэх “Дотоод аудитын хороо”-г байгуулж дотоод аудитын 
төлөвлөгөөг боловсруулж 2016 оны А/44 дүгээр тушаалаар батлуулсан. 
Геологийн төв лаборатори, Геологийн судалгааны төвд хийх дотоод аудитын 
удирдамжийг Уул уурхайн сайдын 2016 оны А/63 тоот тушаалаар батлуулав. 
 
 
 
 

30 

 

181. 

419. 

4.5.4. Төсвийн шууд 
захирагч болон гэрээ 
байгуулагч компаниудын 
хооронд байгуулсан 
хөрөнгө оруулалт, 
худалдан авах 
ажиллагааны гэрээний 
хэрэгжилтэд дотоод аудит 
хийнэ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.4.1.Төсвийн шууд 
захирагч болон гэрээ 
байгуулагч компаниудын 
хооронд байгуулсан хөрөнгө 
оруулалт, худалдан авах 
ажиллагааны гэрээний 
хэрэгжилтэд дотоод аудит 
хийх удирдамж 
боловсруулна. 

Хугацаа болоогүй. /-/ 

 

420. 

4.5.5.2.Хөрөнгө оруулалт, 
худалдан авах ажиллагааны 
гэрээний хэрэгжилтэд 
хамаарах баримт 
материалыг цуглуулж, 
нягтлан шалгах, 
шаардлагатай тохиолдолд 
газар дээр нь очиж шалгана. 

Хугацаа болоогүй. /-/ 

 

182. 

421. 

4.5.7. Дотоод аудитын 
хороо байгуулна. 
. 
 
 
 
 
 
 

4.5.7.1.Дотоод аудитын 
хороог байгуулах, хорооны 
ажиллах журмыг сайдын 
тушаалаар батлуулна. 
 

“Дотоод аудитын хороо” байгуулах тухай сайдын тушаалын төсөлд 
удирдлагуудаас санал авч, Сайдын 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 
83 дугаар тушаалаар Уул уурхайн сайдын дэргэдэх “Дотоод аудитын хороо”-г 
байгуулж дотоод аудитын төлөвлөгөөг боловсруулж 2016 оны А/44 дүгээр 
тушаалаар батлуулсан. 

30 

 

422. 
4.5.7.2.Дотоод аудитын 
хорооны өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэн 
ажиллана. 

Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. УУЯ-ны дотоод аудитын хорооны анхдугаар 
хуралдааныг зохион байгуулсан. 30  

ТАВ. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НҮҮРСНЭЭС БУСАД ТҮЛШНИЙ САЛБАРЫН БОДЛОГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ОЙРЫН ЖИЛҮҮДЭД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ БОЛОН 
ХЭТИЙН ТӨЛӨВ, САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ 

ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
5.1 Түлшний талаарх хууль тогтоомж, бодлого, урт, дунд хугацааны стратеги, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын 

удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:: 
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Түлшний салбарын хууль тогтоомж, эрхзүйн орчныг сайжруулах зорилтын хүрээнд: 

192. 
 
 
 

443 

5.2.2. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн импортлогч 
компаниудтай хамтран 
60-90 хоногийн нөөц 
бүрдүүлэх арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлнэ. 
 
 

1.Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2015 оны 412 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийг 
ханган  ажиллана 

Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, 
хуваарилах, зарцуулах журмын төслийг боловсруулс ан бөгөөд АНУ -ын 
худалдааны яамны зөвлөхүүдээс санал авч төсөлд тусгасан. Мөн  АНУ -ын 
худалдааны яам, Монгол дахь Элчин сайдын яамтай хамтран 3 хоногийн 
семинар зохион байгуулсан. Семинараас өгсөн зөвлөмжийн дагуу төслийг 
дахин боловсруулж, АНУ-ын хуулийн болон санхүүгийн зөвлөхүүдтэй видео 
конференц хамтран зохион байгуулсан. 2015 оны 7 дугаар сард АНУ-д зохион 
байгуулсан сургалтад УУЯ,  ГТГ-ын төлөөллүүдийг оролцуулсан. Журмын 
төслийг эцэслэн боловсруулж, Уул уурхайн Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангасан. Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсний дараа ЗГХЭГ-т хүргүүлэн шийдвэрлүүлнэ. 

30  

444. 

2.Компанийн нөөц бүрдүүлэх 
тоо хэмжээг шинэчлэх 
асуудлыг ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлнэ. 

Компанийн нөөц бүрдүүлэх тоо хэмжээг шинэчлэх асуудлыг жил бүрийн 8 
дугаар сард ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулдаг. Хугацаа болоогүй.  

21  

445 

3.Улсын нөөц бүрдүүлэх, 
хуримтлалын сан бий болгох 
санал боловсруулах ажлын 
хэсгийг байгуулж 
шийдвэрийн төсөл 
боловсруулна. 

Улсын шатахууны нөөц бүрдүүлэх, хуримтлалын сан бий болгох асуудлаар 
санал боловсруулах үүрэг бүхий” ажлын хэсгийн тушаалын төслийг 
боловсруулж, Уул уурхайн сайдын А/244 дугаар тушаалаар батлуулан 
ажиллаж байна. Шатахууны эрсдлийн нөөцийн тухай хуулийн төслийг 
шинэчлэн боловсруулж, өргөтгөсөн ажлын хэсгийн 2 удаагийн хурлаар 
төслийг хэлэлцүүлсэн. Өргөтгөсөн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд багтсан 
ОБЕГ, ГТЕГ, ШӨХТГ, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, түүнчлэн 
Ник, М Ойл, Шунхлай групп, Сод монгол групп, Магнай трейд зэрэг ААН-үүдэд 
хуулийн төслийг цахимаар хүргүүлж санал авч нэгтгээд байна.  

30  

446 

3.Шийдвэрийн төслийг үнэ 
тогтворжуулах зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлнэ. 

Уул уурхайн сайдын А/244 дугаар тушаалаар байгуулагдсан улсын шатахууны 
нөөц бүрдүүлэх, хуримтлалын сан бий болгох үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүний хүрээнд шийдвэрийн төслийг тухай бүр хэлэлцэж байгаа 
бөгөөд яамдуудаас санал авч нэгтгэсний дараа Үнийн зөвлөлд танилцуулах 
төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  

15  

447 

4.Улсын нөөцийн агуулах 
савны хүрэлцээг 
нэмэгдүүлэх, нэгтгэх нэгдсэн 
зохион байгуулалтад 
оруулах талаар бодлогын 
санал боловсруулж 
шийдвэрлүүлнэ. 

Улсын нөөцийн агуулах савны хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, нэгтгэх дурдсан нэгдсэн 
зохион байгуулалтад оруулах талаар дээр ажлын хэсгийн хэсгийн хүрээнд 
Шатахууны эрсдлийн нөөцийн тухай хуулийн төсөлд тусган ажиллаж байна.   

21  

193. 448. 
5.2.3. Улсын нөөцийн 
шатахуун хадгалах 
Улаанбаатар хот, 

1.Рашаант дахь улсын 
нөөцийн 100000 метр куб 
багтаамжтай шатахуун 

Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийг найдвартай, 
тасралтгүй болгох, үнийн өсөлтийг сааруулах зорилго бүхий УИХ-ын 2008 
ооны 48 тоот “Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруула х талаар 

21  
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Рашаант дах 45000м3 
багтаамж бүхий 
агуулахын барилга 
угсралтын ажлыг дуусгаж 
хүлээн авна./ ЗГҮАХ-
100.2/ 

хадгалах агуулахын концесс 
эзэмшигчтэй байгуулсан 
гэрээнүүдийн хэрэгжилтийг 
хангуулах хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 

авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолоор газрын тосны бүтээгдэхүүнийг 
нөөц хэлбэрээр байршуулах, нөөцийг хадгалахад нэмж шаардагдах сав барих 
ажлыг зохион байгуулах асуудал тусгагдсан. Рашаант өртөөнд баригдаж буй 
газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн агуулахын барилга угсралтын үе 
шатны санхүүжилт тухай бүр шийдэгдэн графикт ажлыг хугацаанд нь 
гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан нөхцөлд Монгол Улсын газрын тосны 
бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн 50 орчим хувийг хадгалах боломж бүрдэх юм. 
Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдэх үүднээс Засгийн газрын 2015 оны 119 
дүгээр тогтоолоор Рашаант дах улсын нөөцийн агуулах төслийг концессоор 
хэрэгжүүлэхээр тогтоосон. Үүний дагуу Аж үйлдвэрийн яамнаас концессын 
гэрээ болон бусад дагалдах гэрээг байгуулахаар ажиллаж байна.  Өнөөгийн 
байдлаар “Нэйшнл Трейдинг Энд Транспорт Групп” ХХК нь Рашаант дах 
улсын нөөцийн агуудах төслийн 15 хувийн санхүүжилт, Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, техникийн нарийвчилсан 
зураг төсөл, Техник эдийн засгийн үндэслэл, Инженер геологийн тайлан, газар 
эзэмших эрх, Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчийн гэрээ, ус цахилгааны хангамж 
зэрэг төслийн барилгын ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг 90 
хувьтай бэлэн болгосон. Засгийн газрын 119 дүгээр тогтоолын 2 дугаар заалт , 
Рашаант дах улсын нөөцийн агуулах төслийг хэрэгжүүлэх Концессын гэрээний 
2.2.1 дүгээр заалтуудыг тус тус үндэслэн Уул уурхайн яам, Сангийн яам, төсөл 
хэрэгжүүлэгч Нэйшнл Трейдинг Энд Транспорт Групп ХХК-ийн хооронд “Улсын 
нөөцийн шатахуун хагдалах, хадгалуулах, түүнд хяналт тавих гэрээ” -г 
байгуулан ажиллаж байна. 

194. 449. 

5.2.4. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
хангамжийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор 
улсын нөөцийн агуулах 
барихад дэмжлэг үзүүлэх 
/ҮЧ 9.2/ 

1.Улсын нөөцийн агуулах 
барих буюу ашиглах ажлын 
талаар Нөөцийн эрсдлийн 
сангийн ажлын хэсгийн 
хүрээнд санал боловсруулж, 
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ. 

Улсын нөөцийн агуулах барихад дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдэх үүднээс Засгийн газрын 2015 оны 119 
дүгээр тогтоолоор Рашаант дах улсын нөөцийн агуулах төслийг концессоор 
хэрэгжүүлэхээр тогтоосон. Үүний дагуу хариуцсан чиглэлийн яам болох Аж 
үйлдвэрийн яамнаас концессын гэрээ болон бусад дагалдах гэрээг 
байгуулахаар ажиллаж байна.   
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196. 
451. 

5.2.6 Газрын тос, газрын 
тосны бүтээгдэхүүн 
импортлох урт хугацааны 
худалдааны гэрээг ОХУ 
болон холбогдох бусад 
улстай байгуулна. ЗГҮАХ 
5.3   

1.ОХУ,  БНХАУ-тай өмнө нь 
байгуулсан газрын тосны 
бүтээгдэхүүн худалдан авах 
урт хугацааны гэрээний 
хэрэгжилтийг хангуулна. 
 
 
 
 

Монгол Улс газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээгээ 100 хувь импортоор 
хангаж байгаа бөгөөд 2012 онд 1.3 сая тн, 2013 онд 1.4 сая тонн, 2014 онд 1.3 
сая тонн автобензин, дизелийн түлш импортлосон бол 2015 онд 1.1 сая тонн, 
2016 оны эхний хагас байдлаар нийт 422,582 тонн бүтээгдэхүүн импортлосон 
ба 93 хувийг ОХУ-аас, 0.7 хувийг БНХАУ-аас, 5.9 хувийг БНСУ-аас үлдсэн 
хувийг Литва, Сингапур зэрэг бусад улсаас импортолж байна. БНХАУ-ын 
“Чайна-Ойл” компанитай хэлэлцээр хийж, гэрээ байгуулах асуудлыг зохион 
байгуулснаар сар бүр 4000-10000 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн авч байна. 
Мөн ОХУ-ын ДИТЭКО, ТНК-БП, Газпром, ОРСК, Газпромсалават, Тайф болон 
бусад компаниудаас үлдсэн хэсгийг импортолсон байна.  

30  

452. 2.БНХАУ-ын UNIPEC-тэй 
газрын тосны салбарт 

БНХАУ-ын UNIPEC-тэй газрын тосны салбарт хамтран ажиллах асуудлаар 
санамж бичиг байгуулахаар үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. БНХАУ -ын талд 21  
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хамтран ажиллах асуудлаар 
санамж бичиг байгуулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

санал тавьсан боловч өнөөг хүртэл хариу ирүүлээгүй байна.  

197. 

453. 5.2.7. Алслагдсан аймаг, 
сумдын шатахууны үнийг 
бууруулж  төвийн бүсийн 
үнийн түвшинд хүргэж улс 
даяар ойролцоо үнэтэй 
болгох ажлыг зохион 
байгуулах хүрээнд 
шатахууны үнийг тооцох 
аргачлал боловсруулна. 

1.Шатахууны үнийг тооцох 
аргачлал боловсруулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 438 дугаар тогтоолоор баруун, зүүн, төвийн 
бүсүүдэд шатахууны Онцгой албан татварыг ялгавартай тогтоож, баруун 
болон зүүн бүсийн шатахууны жижиглэнгийн үнийг төвийн бүсийн үнэтэй ижил 
төвшинд хүргэсэн. 2016 онд шатахууны үнийг төрөл тутамд баруун бүсэд 80 -
400 төгрөгөөр, зүүн бүсэд 10 -230 төгрөгөөр тус тус бууруулсан ба Өмнөговь, 
Дорноговь, Хөвсгөл, Архангай зэрэг аймгуудад шатахууны үнэ 100 -150 
төгрөгөөр буурсан бол 2016 оны 1 дүгээр сараас Улаанбаатар хотод 
шатахууны үнэ төрөл тутамдаа 80 -150 төгрөгөөр буурсан. Шатахууны үнийг 
тооцох аргачлал тооцох санал боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
УУС-ын 2016 оны А/01 дугаар тушаалаар байгуулан ажилласан. Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд орсон ААН -үүдийн төлөөлөлтэй толхиролцоонд хүрч 
чадаагүй тул аргачлал тооцох боломжгүй болсон.  
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454. 
2.Аймаг, сумдын шатахууны 
хэрэглээний судалгааг 
хийнэ. 

Аймаг, сумдын шатахууны хэрэглээний судалгааг тогтмол шинэчлэн гаргаж, 
удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 30  

198. 455. 

5.2.8. Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийн 
ТЭЗҮ, зураг төслийг 
боловсруулах. /ҮЧ-5.1/ 

1.Аж үйлдвэрийн яамтай 
хамтран газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийн 
ТЭЗҮ, зураг төслийг 
боловсруулах. 

Аж үйлдвэрийн яамтай хамтран газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ, 
зураг төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд Аж үйлдвэрийн Сайдын 
тушаалаар байгуулагдсан Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд баригдах жилд 
2.3 сая тонн хүртэл хүчин чадалтай газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих 
төсөлд хөрөнгө оруулж, төслийг хэрэгжүүлэх үндэсний компанийн оролцоотой 
консерциумыг сонгох үүрэг бүхий уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
бүрэлдэхүүнд болон газрын тос боловсруулах хоолой барих төслийн концесс 
олгох, хэлэлцээ хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэгт тус тус гишүүнээр орж 
ажиллаж байна. 

21  

199. 456. 

5.2.9. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
хангамжийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор 
улсын нөөцийн агуулах 
барихад дэмжлэг үзүүлэх 
/ҮЧ 9.2/ 

1.Улсын нөөцийн агуулах 
барих буюу ашиглах ажлын 
талаар Нөөцийн эрсдлийн 
сангийн ажлын хэсгийн 
хүрээнд санал боловсруулж, 
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ. 

Улсын нөөцийн агуулах барихад дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдэх үүднээс Засгийн газрын 2015 оны 119 
дүгээр тогтоолоор Рашаант дах улсын нөөцийн агуулах төслийг концессоор 
хэрэгжүүлэхээр тогтоосон. Үүний дагуу чиг үүргийн хувьд Аж үйлдвэрийн 
яамнаас концессын гэрээ болон бусад дагалдах гэрээг байгуулахаар ажиллаж 
байна.   

21  

200. 457. 

5.2.10.Эрчим хүч, авто 
бензин, дизелийн 
түлшний үнийг Монгол 
Улсын хэмжээнд ижил 
байх эрхзүйн орчинг 
бүрдүүлэх./ҮЧ-12.8/ 

1.Алслагдсан аймаг сум, 
орон нутаг дах шатахууны 
жижиглэнгийн үнийг 
Улаанбаатар хотын үнэтэй 
ойролцоо түвшинд хүргэх 
ажлыг зохион байгуулна.  
 

Алслагдсан аймаг сум, орон нутаг дах шатахууны жижиглэнгийн үнийг 
Улаанбаатар хотын үнэтэй ойролцоо төвшинд хүргэх ажлыг үе шаттайгаар 
тогтмол зохион байгуулсан. 2016 онд шатахууны үнийг төрөл тутамд баруун 
бүсэд 80-400 төгрөгөөр, зүүн бүсэд 10 -230 төгрөгө өр тус тус бууруулсан ба 
Өмнөговь, Дорноговь, Хөвсгөл, Архангай зэрэг аймгуудад шатахууны үнэ 100-
150 төгрөгөөр буурсан бол 2016 оны 1 дүгээр сараас Улаанбаатар хотод 
шатахууны үнэ төрөл тутамдаа 80-150 төгрөгөөр буурсан болно. 
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5.3 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилтын хүрээнд: 
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201. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

458. 
5.3.1 Газрын тосны 
хайгуул, судалгаа, 
олборлолтыг 
эрчимжүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 5.3.1 Газрын тосны эрэл, 
хайгуул, ашиглалтын үйл 
ажиллагааг  эрчимжүүлнэ. 
Үүнд газрын тостой 
холбогдсон үйл ажиллагаа 
явуулахаар сонгон 
шалгарсан аж ахуйн нэгжийн 
БХГ-г Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
зохих шийдвэрлүүлнэ. 

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахаар сонгосон шалгарсан 
дараах ААН-ийн асуудлыг эхний хагас жилийн байдлаар шийдвэрлүүлээд 
байна. Үүнд:  
-Дарьганга-XXIV талбайн эрх үүрэг шилжүүлэх тухай Засгийн газрын 
тогтоолын төсөл боловсруулан яамдаас санал авч нэгтгэн Засгийн газрын 
2016.01.11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Засгийн газрын 41 дүгээр 
тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн.  
-Газрын тосны хайгуулын “Ар булаг-29” талбайд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 
байгуулах эрх олгох асуудлаар бүх яамдаас санал аван Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
-Газрын тосны хайгуулын Тариач-15 талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 
цуцлах эрх олгох Засгийн газрын тогтоолын төсөлд яамдын санад авч нэгтгэн 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэв  
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459. 

2.Газрын тостой холбогдсон 
үйл ажиллагаа явуулах аж 
ахуйн нэгж, компанид 
шинээр батлагдсан хуульд 
нийцүүлэн  тусгай 
зөвшөөрлийг шинэчлэх арга 
хэмжээг авна.  

Шинээр батлагдсан хуульд нийцүүлэн  тусгай з өвшөөрлийг шинэчлэх ажлын 
хүрээнд газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй “Тосон Уул -19”, 
“Тамсаг-21”, “БХГ 97” талбайнуудын гэрээлэгч “Петрочайна дачин тамсаг”, 
“Доншен газрын тос Монгол” ХХК-д ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгов.  

30 

 

460. 

3.Газрын тостой холбогдсон 
үйл ажиллагаа явуулж буй 
аж ахуй нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаанд бодлогоор 
дэмжлэг үзүүлж, хяналт 
тавьж ажиллана. 

Газрын тосны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5 дахь хэсэгт “өөрийн үйл 
ажиллагаанд шаардагдах бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, туслан 
гүйцэтгэгч сонгохдоо Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар төлөгч аж ахуйн нэгжид 
тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгох” гэж заасныг үндэслэн Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй “РЭС” ХХК, “Томо билдинг” ХХК, “Тооб констракшн” 
зэрэг аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг ГТГ-т албан тоотоор уламжлан хүргүүлсэн.  
-Газрын тосны хайгуулын “Буйр-22” талбай нь хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсийн 
талбайтай давхцсан тул Газрын тосны тухай хуулийн дагуу Засгийн газрын 
хуралдаанаар хайгуулын талбайг нээлттэй зарлах тухай тогтоолын төслийг 
хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.  
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461. 

4.Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 
БХГ97 гэрээт Зүүнбаян XIII, 
Цагаан-элс XIV талбайн 
олборлолт, ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд бодлогоор 
дэмжлэг үзүүлж, хяналт 
тавьж ажиллана. 

Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн уурхайн эдэлбэр газраас бусад талбайг 
буцаан авах талаар хийсэн ажлын хэсгийн дүгнэлтийг  БОАЖ -ын Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. 
- Газрын тосны газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 17 өдрийн 173 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан газрын тосны олборлолтын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгч компаниудын өртөг нөхөгдөх зардалд 
тооцогдсон боловч ашиглах боломжгүй болсон, актлах шаардлагатай 
хөрөнгийн байдалтай газар дээр нь танилцах, дүгнэлт гаргахаар Дорнод 
аймгийн Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, Дорноговь аймгийн БХГ 97 талбайд, 2016 
оны 5 дугаар сард Дорнод аймгийн Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд 
барилга байгууламжийг улсын комисст хүлээлгэн өгөх бэлтгэл ажлыг 
хангуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж, албан томилолтоор ажилласан.   
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462. 5.Газрын тосны хайгуул, 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар газрын тосны хайгуул, ашиглалтын 30  
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ашиглалтын чиглэлээр үйл 
ажиллагаан явуулж буй ААН-
үүдийн ажиллах хүчний 
асуудлыг хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн хянаж, 
Хөдөлмөрийн яаманд тухай 
бүр уламжлан 
шийдвэрлүүлнэ. 

2016 оны үйл ажиллагаанд зориулан “Петрочайна дачин тамсаг”, “Эн Пи Ай”, 
“Капкорп монголиа”, “Импайр газ Монголиа” зэрэг компаниудын гадаадаас 
авах ажиллах хүчний асуудлыг журмын дагуу Уул уурхайн сайдын 2016.05.30 -
ны 1/993 тоот бичгээр Хөдөлмөрийн яаманд уламжлан шийдвэрлүүлсэн.  

202. 

463. 

5.3.2 Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын 
тосны чиглэлээр 
мэргэжлийн зэрэг олгох 
сургалтын төлөвлөгөөг 
Сайдын тушаалаар 
батлуулна. 

1. Мэргэжлийн зэрэг олгох 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, 
сургалтыг төлөвлөгөөг 
Сайдын тушаалаар 
батлуулна. 
 
 

 “Газрын тосны салбарын инженерүүдэд мэргэжлийн зэрэг олгох зөвлөл” -ийг 
байгуулж, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах дүрмийг Уул уурхайн сайдын 
2016.04.05-ны өдрийн А/37 дугаар тушаалаар батлуулан анхдугаар 
хуралдааныг зохион байгуулсан. 
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2.Мэргэжлийн зэрэг олгох 
ажлыг зохион байгуулна. 

Газрын тосны салбарын инженерүүдэд мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтын үйл 
ажиллагааг 2016.06.06-ны өдөр нээх ажлыг зохион байгуулж, газрын тосны 
салбарын эрхзүйн орчин, газрын тосны олборлолтыг нэмэгдүүлэх арг а 
технологи, өтгөн нефтийг олборлох арга сэдвүүдээр 12 цагийн онолын хичээл 
заасан. Зэрэг олгох ажлыг журмын дагуу зохион байгуулж байна.  

30 

 

204. 
 
 

467. 
5.3.4 “Доншен газрын тос 
Монгол” ХХК-ийн БХГ-т 97 
талбайн газрын тосны 
ашиглалтын үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний төслийг 
хянан дүгнэлт гаргана. 

1.Шинжээчээр ажиллаж, 
төлөвлөгөөний төслийг 
хянан дүгнэлт гаргана.  

“Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ийн БХГ-т 97 талбайн газрын тосны 
ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хянан шинжээчийн 
дүгнэлт гаргасан.  

30 
 

468. 
2.Газрын тосны ашиглалтын 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг ЭБМЗ-өөр 
хэлэлцүүлнэ.   

“Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ийн БХГ-т 97 гэрээт талбайн орд ашиглах 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ЭМБЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл 
ажлыг хангаж, хуралдааныг 2016.04.28-ны өдөр зохион байгуулсан.  

30 

 

 

469 
5.3.5 “Петрочайна Дачин 
Тамсаг” ХХК-ийн  Тосон-
Уул XIX талбайн нэмэлт 
газрын тосны нөөцөд 
шинжээчээр ажиллаж, 
төлөвлөгөөний төслийг 
хянаж, дүгнэлт гаргана.   

1. Шинжээчээр ажиллаж, 
төлөвлөгөөний төслийг 
хянан дүгнэлт гаргана. 

“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн  Тосон-Уул XIX талбайн нэмэлт нөөцийн 
тайланд шинжээчийн дүгнэлт гаргаж, холбогдох засварыг хийлгэхээр 
“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-нд хүргүүлсэн. 

30 
 

470 
2.Төлөвлөгөөг эцэслэн 
ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлнэ. 

Тухайн ААН-ээс өгсөн чиглэлийн дагуу засвар хийж тайланг ирүүлээгүй байна.  15 
 

206. 

471. 

5.3.6 Газрын тосны 
Дарьганга XXIV талбайн 
БХГ-ний эрх шилжүүлэх 
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.  
Үүнд Дарьганга XXIV 
талбайн БХГ-ний эрх 
шилжүүлэх тогтоолын 
төслийг боловсруулж, 
яамдаас санал авч 

1. Дарьганга XXIV талбайн 
БХГ-ний эрх шилжүүлэх 
тогтоолын төслийг 
боловсруулж, яамдаас санал 
авч нэгтгэнэ. 

“Апекспро инвестмент лимитед” ХХК-ийн Дарьганга XXIV талбайд байгуулсан 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (БХГ)-ний газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл 
ажиллагаа эрхлэх эрх, үүргийг “Монголиа шин ий энержи” ХХК -д шилжүүлэх 
хүсэлт тавьсантай холбогдуулан тогтоолын төсөл боловсруулж, яамдуудаас 
санал авч нэгтгэсэн.  

30 

 

472. 
2.Тогтоолын төслийг Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Тогтоолын төслийг Засгийн газрын 2016.01.11 -ний өдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 

30 
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нэгтгэнэ 
5.4 Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 
 

209. 

477. 

5.4.3 Нүүрс, газрын тос, 
газрын тосны 
бүтээгдэхүүний зах 
зээлийн судалгааг хийнэ. 
 

1.Экспорт, олборлолт, 
борлуулалтын мэдээ тайланг 
7 хоног, сар, улирал, жилээр 
тогтмол нэгтгэн гаргана. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспортын нүүрсний олборлолт, борлуулалтын мэдээ, тайланг 7 хоног, сар, 
улирал, жилээр Ашигт малтмалын газрын Нүүрсний хэлтсээс авч дүгнэлт 
боловсруулан яамны удирдлагуудад танилцуулсан. Уул уурхайн сайдын 
Сангийн яам,  Ашигт малтмалын газар, Татварын ерөн хий газар, Гаалийн 
ерөнхий газар, Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар,  
Монгол Нүүрс ассоциаци болон нүүрс экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн 
төлөөлөлтэй уулзах уулзалтыг 2 дугаар сард зохион байгуулж, холбогдох 
бэлтгэлийг ханган ажилласан. Тус уулзалтын хүрээнд нүүрсний экспортыг 
нэмэгдүүлэх боломжийн талаар санал боловсруулж хэлэлцүүлсэн. Түүнчлэн 
нүүрсний олон улсын зах зээлийн судалгаа, холбогдох танилцуулгыг 
боловсруулж, зах зээлийн үнэ, эрэлтийн талаарх мэдээллийг удирдлагуудад 
танилцуулсан.  

30 

 

478. 

2.Зах зээлийн судалгаа 
тогтмол хийж, салбарын 
мэргэжлийн холбоодтой 
тухай бүр хамтарч 
ажиллана. 

Газрын тосны олборлолт, экспорт, газрын тосны бүтээгдэхүүн, нүүрсний  
борлуулалтын мэдээ тайланг 7 хоног, сар, улирал, жилээр тогтмол нэгтгэн 
гаргаж, мэдээллийн хавтсанд тухай бүр архивлаж байна. Харъяа агентлагууд 
болон салбарын мэргэжлийн холбоодтой тогтмол хамтран ажиллаж, нүүрс, 
газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа мэдээллийг 
тухай бүр нэгтгэн удирдлагыг мэдээллээр шуурхай хангаж ажилласан.  

30 

 

210. 

479. 

5.4.4 Эрчим хүчний шинэ 
эх үүсвэрүүдийг хангах 
зорилгоор Багануур, 
Шивээ-Овоогийн 
нүүрсний уурхайн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх 
төслийг хэрэгжүүлнэ. 
ЗГҮАХ 67.10  

1.Багануур, Шивээ-Овоогийн 
нүүрсний уурхайн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээний тухай Засгийн 
газрын тогтоолын төсөл 
боловсруулна. 

Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн технологийн шинэчлэлд шаардагдах 
хөрөнгийг шийдвэрлэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, 
яамдаас санал авч нэгтгэсэн. Тогтоолын төслийг холбогдох материалын хамт 
Өрий удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу хариуцсан чиг үүргийн Сангийн 
яаманд уламжлан хүргүүлсэн.  

30 

 

480. 
2.Тогтоолын төсөлд яамдаас 
санал авч нэгтгэн,  Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Сангийн яамнаас уг тогтоолын төслийг Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр 
сарын 11-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж, 
Засгийн газрын 219 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. 

30 

 

211. 

481. 

5.4.5 Уул уурхайн 
экспортын бүтээгдэхүүний 
жишиг үнийг холбогдох эх 
сурвалжаас сар бүр 
зарлаж, нийтэд мэдээлнэ.  

1.Уул уурхайн болон 
Сангийн сайдын хамтарсан 
тушаалаар байгуулагдах 
байнгын ажлын хэсэгт 
гишүүнээр ажиллана 
. 

Уул уурхайн болон Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан “Уул 
уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний жишиг үнийг холбогдох эх сурвалжаас 
нийтэд мэдээллэх” үүрэг бүхий байнгын А жлын хэсэгт гишүүнээр тухай бүр 
бүрэн ирцтэй ажиллаж байна.  

30 
 
  

482. 

2.Засгийн газрын тогтоолын 
дагуу үнийг холбогдох 
мэдээллийн эх сурвалжаас 
бэлтгэж, сар бүрийн эхний 
10 хоногт нийтэд мэдээллэх, 
яамны цахим хуудсанд тухай 

Сар бүрийн эхний 10 хоногт багтаан хуралдаж, экспортод гаргаж буй уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний үнийг хэлэлцэн нийтэд зарлаж,  яамны цахим 
хуудсанд тухай бүр байршуулж байна. 

30 
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бүр байршуулна. 

 
212. 
 

483. 
5.4.6 Экспортод гаргаж 
буй уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний 
стандартыг олон улсын 
жишигт нийцүүлэх талаар 
судалгаа хийж 
хэрэгжүүлэх ЗГҮАХ 49.1   
 
 
 
 

1.Нүүрс, нүүрсэн 
бүтээгдэхүүний стандартад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай санал боловсруулна. 

Нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар 
СХЗГ –ын Стандартчилал, техник  зохицуулалтын газартай хамтран ажиллаж, 
төсөл боловсруулж байна.   

21 

 

484. 

2.Нүүрс, нүүрсэн 
бүтээгдэхүүний стандартад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай саналын төслийг 
Стандартчлал хэмжил зүйн 
газраар хэлэлцүүлнэ. 

Төслийг боловсруулахаар ажиллаж байна. Хугацаа болоогүй.  15 

 

213. 

485. 

5.4.7 Агаарын бохирдлыг 
бууруулах үндэсний 
хороонд ажиллана.    

1. Агаарын бохирдлыг 
бууруулах ажлын хүрээнд 
нано шатахууныг хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх ажилд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлнэ.санал 
боловсруулна. 
 
 

БОНХАЖЯ болон Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос зохион 
байгуулсан “Агаарын бохирдлыг бууруулах үндсэний хөтөлбөр” боловсруулах 
үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт гишүүнээр орж ажиллаж байна. Нано шатахууны 
хэрэглээг дэмжих үүднээс энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулж 
буй “Жим вэйл”, “Нано Энержи” компаниудын борлуулж буй нэмэлт 
бүтээгдэхүүнийг шатахуун импортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд танилцуулах 
талаар хамтарсан уулзалт зохион байгуулсан. Евро-4  стандартын 
шатахуунаар эхний ээлжинд Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг хангах талаар 
баримтлах бодлогын төслийг боловсруулж байна. 

21 

 

486. 

2.Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллын айл өрхийн 
түлшний хэрэглээг 
сайжруулсан нүүрсэн болон 
хагас коксон шахмал 
түлшээр хангахад бодлогын 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Тус ажлын хэсгийн хүрээнд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг ойрын 
хугацаанд бууруулах зорилтын хүрээнд гэр хорооллын айл өрхийг хүйтний 
улиралд сайжруулсан шахмал түлшээр хангах төлөвлөгөөг АМГ -ын Нүүрсний 
хэлтсийн холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран санал боловсруулж  хүргүүлсэн.  

27 

 

214. 487. 

5.4.8 Цахилгаан эрчим 
хүч, ган, нүүрснээс 
синтетик байгалийн хий 
үйлдвэрлэх, экспортлох 
асуудлаар харилцагч 
талтай хэлэлцээр хийх, 
бодлогыг УИХ-д 
танилцуулах 
/ЗГҮАХХАХТ-ний 103.1/, 
/ҮЧ-5.7/ 

1.Нүүрснээс синтетик 
байгалийн хий үйлдвэрлэх, 
экспортлох талаар 
холбогдох байгууллагатай 
бодлогын дэмжлэг үзүүлж 
хамтран ажиллана.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уул уурхайн яамны дэргэдэх Нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх 
төслийн нэгж 2016 онд үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилтгүй болсонтой 
холбогдуулан татан буулгах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл 
боловсруулж, яамдаас санал авч нэгтгэн Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. 
Япон Улсын Ерөнхий сайд Шинзо Абэ 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр 
Токио хотод болсон “Азийн ирээдүй” чуулган ы үеэр  Японы Улсын нүүрс 
хийжүүлэх технологийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх талаар онцгойлон дурдсан. 
Үүний дагуу Япон Улсын Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн яамнаас 2016 
оны 3 дугаар сард Монгол Улсын Уул уурхайн яам, Япон Улсын Эдийн засаг, 
худалдаа, аж үйлдвэрийн яамтай хамтран “Цэвэр нүүрсний технологи” 
семинарыг зохион байгуулсны зэрэгцээ энэ оны 06 дугаар сард “Цэвэр 
нүүрсний салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичиг”-ийг тус тус 
байгууллаа. Цаашид нүүрс -химийн аж үйлдвэрийн үндэс суурийг Монгол улсад 
тавьж хөгжүүлэх зорилгоор нүүрс химийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх мастер 

27 
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төлөвлөгөөний судалгаа”-ны ажлыг Япон улстай хамтран хэрэгжүүлэх санал 
боловсруулж тус улсын Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн яаманд  
хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 
Мөн Уул уурхайн сайдын 2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/48 
дугаартай тушаалаар Монгол Японы Засгийн газар хооронд хамтран ажиллах 
санамж бичгийн хүрээнд нүүрсийг байгаль орчинд халгүй технологиор үр 
дүнтэй ашиглах, боловсруулах, Япон улсын технологийг Монгол Улсад 
нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох зорилгоор тус улсын холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах Ажлын хэсгийг төр хувийн хэвшлийн 
хамтарсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллаж байна.  

Нийт (тусгай ажил, үйлчилгээнээс бусад) ажил, үйлчилгээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО 29.5  
 
ХОЁР.  ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ: 

1.0. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЛБАРЫН ГАДААД ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:  

1.01. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, 
мэдээллийн технологийн дотоод дэмжлэг үзүүлэх, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах гол зорилтын хүрээнд:  
1.02. Салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах, давтан сургах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах гол зорилтын хүрээнд: ХШҮДАГ ТЕЗ 

11.  
 
 
 
 
 
 

24.  

1.11. 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 2016 онд 
хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн хурлаар 
батлуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөө 
батлагдсан байх. 

Яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 01 дүгээр хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж байна. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны 
ажлын тайланг Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн удирдамжийн дагуу 
гаргаж холбогдох материалын хамт яамны удирдлагуудад танилцуулж, 
Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж үнэлүүлсэн. Төрийн албаны 
зөвлөлийн Салбар зөвлөл нь 2015 оны ажлаараа яамдуудаас 9 дүгээр 
байранд орсон болно. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтны дүгнэлт гаргуулах  асуу длыг Төрийн албаны 

40 
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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) 

Тухайн нийт 
арга 

хэмжээний 
биелэлтэд 
төсвийн 

ерөнхийлөн 
захирагчийн 

өгсөн үнэлгээ 
(Тусгай арга 

хэмжээ бүрийн  
биелэлтэд 0-

40 оноо) 
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Төлөвлөгөөний дагуу 
хуралдааныг зохион 
байгуулах 
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 

 

зөвлөлд тавьж тухай бүр шийдвэрлүүлж байна. 
 Уул уурхайн яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн орон тоо, 
ажлын байрны жагсаалт болон албан хаагчдын цалин, нэмэгдлийг 
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 06 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
75 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлаж мөрдөж байна. 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбарын зөвлөлд төрийн жинхэнэ албан 
хаагчаас ирүүлсэн гомдлын дагуу Салбар зөвлөлийн тогтоолоор Комисс 
томилон ажиллуулж, комиссын гаргасан дүгнэлтийг салбар зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. 
Салбар зөвлөлөөс ажлын хэсэг томилон Ашигт малтмалын газарт 
Төрийн албаны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн. 
Шинээр ажилд томилогдсон төрийн албан хаагчдыг төрийн захиргааны 
албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ажлыг зохоин байгуулсан. 2016 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар ТАЗСЗ нь 1 удаа хуралдаж 6 тогтоол 
гаргаснаас Комисс томилсон 2, Ажлын хэсэг байгуулсан 2, Комиссын 
ажиллах хугацааг сунгах тухай 1, Эгүүлэн томилох тухай 1, тогтоол, 
Хуралдааны тэмдэглэлээр 5 шийдвэр гарсан байна.  

Биелэлт 100% 

25 

1.12.Төрийн албан хаагчдын 
мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх, сургаж 
дадлагажуулах, гадаад, 
дотоодын сургалтад 
хамруулах арга хэмжээг 
зохион байгуулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Батлагдсан төлөвлөгөөг 
Төрийн албаны зөвлөлд 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөөг 
хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: 1 дүгээр сард 

Яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 01 дүгээр хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн батлуулж, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж байна. 

Биелэлт 100% 
40  

26 

2.Төрийн албан хаагчдын 
мэргэжлийн түвшинг үнэлж 
шийдвэрийг үндэслэн 
шагнаж урамшуулах, зэрэг 
дэв олгох, бусад арга 
хэмжээг зохион байгуулна.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөөг 
хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Төрийн яам, агентлагын төрийн жинхэнэ албан хаагчдын төрийн албанд 
ажилласан жил, 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшний 
үнэлгээг үндэслэн яам, агентлагаас ирүүлсэн саналыг судлаж үзээд 
Төрийн албан хаагчдад зэрэг дэв олгох асуудлыг судлаж дүгнэлт гаргах 
үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулсан. Ажлын хэсгээс 
төрийн жинхэнэ албан хаагчдад зэрэг дэв олгох талаар гаргсан санал, 
дүгнэлтийг Төрийн албаны зөвлөлийн салбарын зөвлөлийн 01 дүгээр 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. Хуралдааны шийдвэрийг 
үндэслэн “Албан тушаалын зэрэг дэвийг шинээр олгох, зэрэг дэв нэмэх 
тухай” Уул уурхайн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/25 
дугаар тушаалыг гаргасан. Мөн тус хуралдаанаар Гадаад хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай 
асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 

Биелэлт 100% 

40  

27. 
1.12.Төрийн албан хаагчдын 
мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх, сургаж 
дадлагажуулах, гадаад, 

1.Яаманд ирүүлсэн 
сургалтын мэдээллийг 
тухай бүр нь удирдлагад 
танилцуулж, ажилтан албан 

Яамны "Төрийн албан хаагчдын  сургалтын журам" -ын  дагуу Уул 
уурхайн яамны төри йн албан хаагчдын 2016 оны сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлж 
байна. Төлөвлөгөөний дагуу Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 

40 
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дотоодын сургалтад 
хамруулах арга хэмжээг 
зохион байгуулна. 

хаагчдыг хамруулах арга 
хэмжээг авч ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Сургалт зохион 
байгуулагдсан байна. 
Албан хаагчдыг хамруулсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

хуулийн мэргэжилтэн Ц.Шаравсампил Австрали Улсад магистрын 
сургалтад хамрагдсан. Яамны мэдээллийн цагаар сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг тогтмол явуулж байна.  
Уул уурхайн яамнаас худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын 
сургалтад 13 албан хаагч хамрагдсанаас 9 албан хаагч шалгалтад 
тэнцэн гэрчилгээ авсан байна.  
2016 оны 04 дүгээр сард албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг зохион 
байгуулж уул уурхайн яамны нийт албан хаагчдыг хамруулсан.  
Мөн БНХАУ-ын Бээжин хотноо төрийн албан хаагчдад зориулсан  хятад 
хэлний сургалт 2016 сэдэвт 21 хоногийн сургалтад ТЗУГ-ын мэргэжилтэн 
В.Лхагвасүрэнг суралцуулсан, Шанхай хотноо зохион байгуулагдсан 
Эрдэс баялагын хөгжил, менежмент 2013 сэдэвт сургалтад уул уурхайн 
яамнаас ТЗУГ-ын ГХАХ-ын Мэргэжилтэн Ж.Энхсайхан, СБТГ-ын ГБХ-
ийн мэргэжилтэн Х.Санчигдорж, ХШҮДАГ -ын мэргэжилтэн С.Цэцэг-
Өлзий нарын хамруулан суралцуулсан.  

Биелэлт 100% 

26. 66. 

1.3.10 “Төрийн архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн үйл 
ажиллагаанд мэдээллийн 
технологи нэвтрүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд холбогдох 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэх  
 
 

1.Дотоод удирдлагын цогц 
систем /Албан хэрэглээг 
сайжруулах ажлын хүрээнд 
Архивын программ 
хангажийг нэвтрүүлж цахим 
архивын сан үүсгэнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Саналыг 
боловсруулж удирдлагад 
танилцуулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ЭЙБЛ ХХК-ийн программистуудтай хамтран Архивын программын 
хөгжүүлэлтийг бэлэн бологосон бөгөөд Аж үйлдвэрийн яаманд 
туршилтын судалгааг хийж боловсронгуй болгох ажил үргэлжилж байна.  
Дотоод удирдлагын цогц систем албан хэрэглээг сайжруулах ажлын 
хүрээнд ЭЙБЛ ХХК-ийн программистууд уул уурхайн яамны нийт 
ажилтан, албан хаагчдад мэдээллийн цагаар мэдээлэл хийж 
танилцуулсан.  

Биелэлт 100% 

40 

 

 67. 

2.Яамны цахим хуудас дахь 
мэдээллийг тогтмол 
шинэчлэнэ. 
Тоо хэмжээ: 6 удаа 
Чанар: Олон нийтэд 
ойлгомжтой байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Уул уурхайн яамны цахим хуудсанд мэдээллүүдийг цаг тухайд нь хийж 
байна. Тухайлбал: Бүтэц бүрэлдэхүүний өөрчлөлттэй холбоотой 
өөрчлөлтүүдийг  тухай бүр шинэчилсэн, цаг үе үйл явдвын мэдээлэл, 
шилэн данс, үнэ ханшийн мэдээлэл, хууль, дүрэм журам, төсөл гэх мэт 
мэдээллүүдийг өдөр тутам цаг алдалгүй шинэчлэн байршуулж байна. 
Мөн www.mm.gov.mn 

Биелэлт 100% 

бүтцийн өөрчлөлтийг сайжруулахаар Mining 
journal-тай хамтран судалгаа, хөжгүүлэлтийн ажлыг хийж байна.  

40 

 

29. 71 

1.3.13 Геологи, уул уурхайн 
салбарын үйл ажиллагааны 
мэдээлийг олон нийтэд үнэн 
зөв мэдээлэх, сурталчилах 

1.”Ил тод уул уурхай” 
сэдвээр сар бүр мэдээлэл 
хийнэ. 
Тоо хэмжээ: 12 удаа 
Чанар: Олон нийтийн 
мэдээллийг хэрэгслүүдийг 
хамруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сар бүр Ил тод уул уурхай хэвлэлийн хурлыг зохион байгуулж байна. 
Уул уурхайн яам байгуулагдсанаас хойш 41 удаа, 2016 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар 4 удаа зохион байгуулсан. Хурлын үйл ажиллагааг 
дунджаар 50 орчим хэвлэл мэдээллийн байгууллага сурвалжлан олон 
нийтэд хүргэдэг. 
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Биелэлт 100% 

72. 

2.  2 Сар тутам англи хэл 
дээр мэдээлэл бэлтгэнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сар тутам Ил тод уул уурхай хэвлэлийн бага хурлын мэдээг орчуулах 
төлөвлөгөө гарсан. Шаардлагатай тохиолдол бүрт салбартай холбоотой 
мэдээ, мэдээллийг орчуулан ОНМХ-д хүргүүлэх арга хэмжээг авч 
ажиллаж байна. 2016 оны 6 дугаар сарын байдлаар Ил тод уул уурхай 
хэвлэлийн бага хурлыг нийт 4 удаа зохион байгуулсанаас 2 удаагийн 
хэвлэлийн бага хурлын мэдээг англи хэл дээр хөрвүүлж Монгол Улсад 
суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудад тухай бүр хүргүүлэв.  

Биелэлт 100% 

36 

 

73. 

3.Холбогдох байгууллага, 
гадаад улс орнуудын 
төлөөлөлтэй уулзалт 
зохион байгуулж 
танилцуулга хийнэ.  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Мэдээллийн үнэн 
зөв байдлыг хангана 
Хугацаа: Жилдээ 

Дунджаар 140 орчим гадны байгууллага, хэвлэл мэдээллийн 
төлөөлөгчдийг яамны удирдлага, газар хэлтэстэй холбож шаардлагатай 
мэдээллээр хангаж, аман болон бичгээр орчуулга хийн ажиллаж байна.  
 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

40 

 

74. 

4. Салбарын болон яамны 
хэмжээнд болсон томоохон 
уулзалт, зөвлөгөөний 
талаар олон нийтэд 
мэдээлэх арга хэмжээ авна.  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар яамны хэмжээнд болон улсын 
хэмжээнд яамны оролцоотой зохион байгуулагдсан 12 хурал, 
зөвлөгөөнд, олон нийтэд хүргэх мэдээ мэдээллийг тогтмол өөрийн 
яамны вэб сайтад байршуулж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон 
нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна. 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

40 

 

75. 

5.Өдөр тутмын хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр 
гарч байгаа мэдээллийг 
нэгтгэн, дүн шинжилгээ 
хийж удирдлагад 
танилцуулж холбогдох арга 
хэмжээг авч ажиллана. 
Тоо хэмжээ: тухай бүр  
Чанар: Мэдээллийг бүрэн 
хамруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтлэгдэж буй мэдээллийг өдөр тутам 
хянаж, сан үүсгэж ажилласан. Сөрөг болон ташаа  мэдээллийг цаг 
тухайд нь яамны удирдлагад танилцуулж шаардлагатай тохиолдолд 
залруулга, няцаалт хийж, тухайн хэвлэлийн байгууллагад албан бичиг 
хүргүүлэн ажиллаж байна. 
 

 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

40 

 

1.1.3. Геологи, уул уурхай, түлшний салбарын хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэлд дүн шинжилгээ хийж,  зөрчлийг арилгуулах зорилтын хүрээнд:     40 
34. 90. 1.1.2.1.Хууль, Улсын Их 1.Засгийн газрын тогтоол, Засгийн газрын гишүүдээс санал авахаар ирүүлсэн нийт 52 Засгийн 40  
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Хурлын бусад шийдвэр, 
Засгийн газрын тогтоолын 
төсөлд сайдаас өгөх 
саналын төслийг 
боловсруулж танилцуулах, 
хүргүүлэх арга хэмжээ 
авна. 
 
 

шийдвэрийн төсөлд 
Сайдаас өгөх санал 
боловсруулж хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ:Өдөр тутам 
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд 
хууль зүйн, санал 
дүгнэлтийг өгсөн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

газрын тогтоолын төсөлд тухай бүрт Сайдаас өгөх саналыг боловсруулж 
хүргүүлсэн. 
 

 
 
 

 
 

Биелэлт 100% 

 91. 

2.Хууль, УИХ-ын бусад 
шийдвэрийн төсөлд 
Сайдаас өгөх саналыг 
боловсруулж хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: Өдөр тутам 
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд 
хууль зүйн, санал 
дүгнэлтийг өгсөн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Засгийн газрын гишүүдээс санал авахаар ирүүлсэн нийт 28 хуулийн 
төсөл, Улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төсөлд тухай бүрт Сайдаас 
өгөх саналыг боловсруулж хүргүүлсэн. 
 

 
 
 
 

Биелэлт 100% 

40  

1.2.1. Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:      40 

36. 91. 

1.1.2.4. Монгол Улсаас 
бусад улстай байгуулсан 
давхар татварын гэрээний 
хэрэгжилтийг хянан 
үзсэний дагуу 
Нидерландын Вант Улс, 
Люксенбургийн Их Гүнт 
Улс, Арабын Нэгдсэн 
Эмират Улс, Кувейт улстай 
байгуулсан давхар 
татварын гэрээнүүдийг 
цуцлахаар холбогдох 
саналыг УИХ-д өргөн 
мэдүүлнэ. /ЗГҮАХХАХТ-
25.1/  

1. Холбогдох 
байгууллагатай хамтран 
ажиллана.  
Тоо хэмжээ: 
Чанар: Хамтран ажилласан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Нидерландын Вант Улс, Люксенбургийн Их Гүнт Улс, Арабын Нэгдсэн 
Эмират Улс, Кувейт улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдийг 
2012 онд цуцалсан.  
/ГХЯ-ны ОУЭЗ 2016.06.28-нд мэдэгдэв/ 

 
 

Биелэлт 100% 

40 

 

2.Уул уурхайн яамны 
төлөөлөл ажлын хэсэгт орж 
ажиллана.  
Тоо хэмжээ: 
Чанар: Хамтран ажилласан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Нидерландын Вант Улс, Люксенбургийн Их Гүнт Улс, Арабын Нэгдсэн 
Эмират Улс, Кувейт улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдийг 
2012 онд цуцалсан.  
/ГХЯ-ны ОУЭЗ 2016.06.28-нд мэдэгдэв/  
 
 

Биелэлт 100% 

40 

 

 
37. 92. 

1.1.2.5. БНХАУ, Канад Улс 
болон Бүгд Найрамдах 
Сингапур Улстай 
байгуулсан давхар 
татварын гэрээнд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулахаар 
хэлэлцэн тохирогч 
улсуудтай хэлэлцээр хийж, 

1. Холбогдох 
байгууллагатай хамтран 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 
Чанар: Хамтран ажилласан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 
 

БНХАУ, Канад Улс болон Бүгд Найрамдах Сингапур Улсаас давхар 
татварын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналтайгаа манай талд 
мэдэгдсэн. Монголын тал давхар татварын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах саналгүй байгааг БНХАУ, Канад, Сингапурын талд мэдэгдсэн.  
/ГХЯ-ны ОУЭЗ 2016.06.28-нд мэдэгдэв/ 
 
 
 

/-/ 
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санал холбогдох төслийг 
УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. 
/ЗГҮАХХАХТ-25.2/ 

 
 
 

 
 

Биелэлт 100% 

45. 

108 

1.1.4.6. Газрын тосны 
сургалтын сангийн журамд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. 

1.Журамд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах саналын төслийг 
боловсруулж батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Ажлын хэсэг анхны санал дээр ГТГ-тай хамтран ажиллаж байна. Уг 
асуудлын хүрээнд 2015 оны сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг  3 удаа 
хуралдаж санал солилцсон. 

Хугацаа болоогүй /-/ 

 

109 

2.Журамд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах саналын төслийг 
ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хэлэлцүүлсэн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Газрын тосны сургалтын тэтгэлэг олгох сонгон шалгаруулалтын өмнөх 
ажлын хэсгийн гишүүдийн хийсэн 3 удаагийн хурлаас гарсан саналыг 
ГТГ-ын дарга Г.Өлзийбүрэнд танилцуулахаар хүргүүлсэн.  

 
 
 
 

Хугацаа болоогүй 

40 

 

47. 

116 

1.2.2. Монгол Улс болон 
гадаад улс орнуудын 
Засгийн газар хоорондын 
комиссын  хуралдаанд 
шаардлагатай 
 мэдээлэл, материал 
бэлтгэж удирдлагыг зохих 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Монгол-Хятадын Засгийн 
газар хоорондын комиссын 
XIV хуралдаанд яамны 
төлөөллийг оролцоход 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

2016 оны 5 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион 
байгуулагдсан Монгол, Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XIV 
дүгээр хуралдаанд оролцох Уул уурхайн яамны удирдлагын бэлтгэл 
ажлыг хангаж, Монгол, Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XIII 
дугаар хуралдааны мөрөөр авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 
“Монгол Улс, БНХАУ-ын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийн холбогдох заалтуудын 
хэрэгжилт болон хуралдааны протоколд тус яамны зүгээс тусгах 
саналыг тус тус хүргүүлж ажилласан.  

Биелэлт 100% 

/-/ 
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2.Худалдаа, эдийн засаг, 
шинжлэх ухаан, техникийн 
хамтын ажиллагааны 
Монгол, Оросын Засгийн 
газар хоорондын комиссын 
20 дугаар хуралдаанд 
яамны төлөөллийг 
оролцоход дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

Хойшилсон. Хугацаа болоогүй.  

/-/ 

 

118 3.Монгол, Германы Их 7-
ийн үр дүнд хурдан хүрэх 

“Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах” 
Монгол Улс - Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар 40  
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түншлэлийн хүрээнд Зүүн 
өмнөд Азийн харилцан 
туршлага солилцох бага 
хуралд яамны төлөөллийг 
оролцоход дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд 2016 онд Берлин хотноо болох Уул 
уурхайн ажлын хэсгийн хуралдаан 9 сард зохион байгуулагдахаар 
бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 
 
 
 
 
 
 

Хугацаа болоогүй 

119 

4. БНХАУ-тай Монгол 
Хятадын Эрдэс Баялаг, 
Эрчим Хүчний Салбарын 
Хамтын Ажиллагааны дэд 
зөвлөлийн тавдугаар 
хуралдааныг 2016 онд 
Бээжин хотноо зохион 
байгуулж, эрдэс баялгийн 
салбар дах хамтын 
ажиллагааны асуудлуудыг 
хэлэлцэх  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: 2 дүгээр улиралд 

Монгол, Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын “Эрдэс баялгийн 
салбарт хамтран ажиллах” дэд комиссын 6 дугаар хуралдаанд 2016 оны 
4 дүгээр сарын 14 -ний өдөр БНХАУ -ын Бээжин хотноо оролцох Уул 
уурхайн яамны Төрийн найрийн бичгийн дарга Д.Артаг тэргүүтэй 
төлөөлөгчдийн бэлтгэл ажлыг ханган, зохион байгуулж ажилласан.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

40 

 

120 

5.“Ашигт малтмал, аж 
үйлдвэр, технологийн 
салбарт хамтран ажиллах” 
Монгол Улсын Засгийн 
газар, Холбооны Бүгд 
Найрамдах Герман Улсын 
Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээрийн хүрээнд 2016 
онд Берлин хотноо болох 
Уул уурхайн ажлын хэсгийн 
хуралдааныг зохион 
байгуулж, хамтын 
ажиллагааны асуудлуудыг 
хэлэлцэнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: 4 дүгээр улиралд 

“Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах” 
Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд 2016 онд Берлин 
хотноо болсон хуралдаанд ТЗУГ-ын дарга Б.Тунгаа оролцож илтгэл 
тавьсан. Уг хуралд Герман улсын нийт 80 гаруй компанийн төлөөлөл 
оролцсон болно.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 

40 

 



87 
 

121 

6.Монгол-Австрийн Засгийн 
газар хоорондын комиссын 
6 дугаар хуралдаанд яамны 
төлөөллийг оролцоход 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны ө дөр зохион байгуулагдсан Эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны Монгол, Австрийн Засгийн газар 
хоорондын комиссын 6 дугаар хуралдаанд оролцсон яамны удирдлагын 
бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан болно. Энэ үеэр “Монгол Улсын 
Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Австри Улсын Холбооны Засгийн 
газар хоорондын Эрдэс баялгийн салбарын иж бүрэн түншлэлийн 
хэлэлцээр”-ийн төслийг Австрийн талтай тохиролцсон болно.  

Биелэлт 100% 

36 

 

2.0. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, УРТ, ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР  
ХАНГАХ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ, ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН 
ХҮРЭЭНД: 
2.01.  Геологи, уул уурхай, түлшний салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хөтөлбөрийг нэгтгэн боловсруулах зорилтын хүрээнд:  
 

52. 

134. 

2.01.1. Газрын хэвлийн 
тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг боловсруулах / 
ЗГҮАХ 40/ 

1.Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулна. 

“Газрын хэвлийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулаад байна.  

 
Хэрэгжилт 90 хувь 

 
 
36 

 

135. 

2.Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийн үзэл 
баримтлалыг 
боловсруулна. 

“Газрын хэвлийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын үзэл 
баримтлалын төслийг боловсруулсан.  

 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 

 
36 

 

53. 

136. 

2.01.2 Эрдэс баялгийн 
салбарын ил тод байдлын 
тухай хуулийг боловсруулж 
батлуулах /ЗГҮАМХ 46/  

1.Эрдэс баялгийн салбарын 
ил тод байдлын тухай 
хуулийг УИХ-аар 
хэлэлцүүлэх үед УИХ-ын 
гишүүдэд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллана. 

УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулсан “Эрдэс баялгийн 
салбарын ил тод байдлын тухай” хуулийн төслийг УИХ -аар хэлэлцүүлэх 
бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж, 
хуулийн төслийн саналын томьёолол боловсруулахад оролцож, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  

                                                                                           Хэрэгжилт 100 
хувь 

 
 
 
 
 
 
40 

 

137. 
2.Хуулийн төслийг УИХ -аар 
хэлэлцүүлэхэд оролцож 
ажиллана. 

Хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх тов тогтоогдоогүй байна 
 

Хэрэгжилт 50 хувь 

 
20 

 

54. 

138 

2.01.3.Эрдэс баялгийн 
салбарын эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоно. 

1.Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн 
төсөл боловсруулна. 

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг боловсруулсан. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
40 
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2.Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалын 
төсөл боловсруулна. 

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулсан. 

 
 
 

 
 
40 
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Хэрэгжилт 100 хувь 

140 

3.Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалын 
төслийн ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.  

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөлд бүх яамдаас санал авч, төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 

 
 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 

 
 
 
36 
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4.Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалыг 
Уул уурхайн сайд, Хууль 
зүйн сайдаар батлуулна. 

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалыг Уул уурхайн сайд, Хууль зүйн сайдаар 
батлуулсан. 

 
 
 

Хэрэгжилт100 хувь 

 
 
40 
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5.Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн 
төслийг ЗГ-ын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөлд бүх яамдаас санал авч, төслийг ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 

 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
 
40 

 

55. 

143 
2.01.4. Уул уурхайн 
салбарт мөрддөг аюулгүй 
байдлын дүрэм журмыг 
шинэчилнэ. 

1.“Ил уурхайн аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм” 
боловсруулна  

 
 

Хугацаа болоогүй 
/-/ 

 

144 

2.“Ашигт малтмалыг 
баяжуулах, ялгах бутлах ба 
хүдэр, баяжмалыг 
бөөнцөглөх аюулгүй 
ажиллагааны нэгдсэн 
дүрэм” боловсруулна. 

Сайдын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг Австрали-Монголын 
эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөртэй 
хамтран“Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба хүдэр, 
баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн 
төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна.                                                                  

Хэрэгжилт 70 хувь 

28 
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3.“Тэсэлгээний ажлын 
аюулгүй ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм” -ийг 
шинэчлэн боловсруулна. 

“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” -ийг 
шинэчлэн боловсруулж байна. 

 
Хэрэгжилт 30 хувь 

 
 
12 
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4.Геологийн судалгааны 
ажилд баримтлах хөдөлмөр 
хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагааны зааварыг 
шинэчлэн боловсруулна. 

Геологи хайгуулын ажлын үед мөрдөх ХАА -ны нэгдсэн дүрмийг 
шинэчлэн боловсруулахаар холбогдох салбарын хүмүүсээс санал авч 
ажиллаж байна. 

 
 

Хугацаа болоогүй 

 
 
/-/ 

 

147 
5.Дүрэм, зааврын 
төслүүдийг яамны 

Дүрэм, зааврын төслүүдийг боловсруулж байна. 
 

 
/-/ 
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удирдлагуудад 
танилцуулан холбогдох 
шийдвэрийг гаргуулна. 

 
 

Хугацаа болоогүй 

56. 148 

2.01.5 Байгаль орчны 
аудитаар дамжуулж уул 
уурхайн үйлдвэрлэлд 
байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөлөл ихтэй 
технологийг ашиглуулахгүй 
байх арга хэмжээг авна. 
/ЗГҮАХ-40.10/ 

1.Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн дагуу Байгаль 
орчны аудитыг эрх бүхий 
мэргэжлийн 
байгууллагуудаар 
гүйцэтгүүлж уул уурхайн 
үйлдвэрлэлд байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөлөл 
ихтэй технологийг 
ашиглуулахгүй байх арга 
хэмжээг БОНХАЖЯ-тай 
хамтран зохион байгуулна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хугацаа болоогүй 

/-/ 
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2.01.6 Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээнд тавигдах 
шаардлагыг өндөржүүлж, 
нөлөөллийн үнэлгээгээр 
олборлолт, ашиглалтын 
технологи нь байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөлөл 
ихтэй уурхайн технологи, 
стандартын мөрдөлтөд 
аудит хийж тодорхой арга 
хэмжээ авна./ЗГҮАХ-40.11/ 

1.Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн дагуу Байгаль 
орчны аудитыг эрх бүхий 
мэргэжлийн 
байгууллагуудаар 
гүйцэтгүүлж уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн  технологи, 
стандартын мөрдөлтөд 
аудитыг БОНХАЖЯ-тай 
хамтран зохион байгуулна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 
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2.01.7 Ашигт малтмалын 
төрөл, олборлох, 
боловсруулах технологийн 
онцлогийг тусгасан байгаль 
орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх Европын Холбооны 
стандартыг нутагшуулж 
мөрдүүлнэ. /ЗГҮАХ-40.12/ 
/ҮЧ-9.4/ 

1.Ашигт малтмалын төрөл, 
олборлох, боловсруулах 
технологийн онцлогийг 
тусгасан байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх 
Европын Холбооны 
стандартыг нутагшуулах 
талаар Олон улсын 
байгууллагуудад санал 
хүргүүлнэ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 
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2.01.8 Экспортод гаргаж 
байгаа уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний стандартыг 
олон улсын жишигт 
нийцүүлэн Ашигт 

1.Эрдэс баялгийн экспорт, 
ашигт малтмалын жишиг 
үнийн талаар холбогдох 
судалгаа хийж санал 
боловсруулна. 

Эрдэс баялгийн биржийн тухай хуулийн төслийг Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн хурал болон Засгийн газрын 2014 оны 4 дүгээр 
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулсан. 

 

 
 
 
40 
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малтмалыг экспортод 
гаргахтай холбоотой эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлж, 
эрдэс баялгийн экспортыг 
нэгдсэн “Нэг цонх”-ны 
бодлогоор хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ авна. /ЗГҮАХ 
7, ЗГҮАХХАХТ-41.1/ 

Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Санал гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

152. 2.Үндэсний цахим Нэг 
цонхны хороонд орж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хороонд орж 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Үндэсний цахим Нэг цонхны хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна. 
ГХХЦНЦ-ны санхүүжилтийг АХБ-ны хөнгөлттэй зээлээр санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан ажлын хэсгийн хуралдаанд ГХХЦНЦ-ыг 
бий болгох, хөгжүүлэх  зардлын төсвийн төсөлд холбогдох саналыг 
хүргүүлсэн. 

 
 

Хэрэгжилт  100 хувь 

 
40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
60. 

153 2.01.9. Ашигт малтмалын 
тодорхой төрлүүдээр 
хөтөлбөр 
боловсруулна./ТЭБСББ-
1.4/ 

1.”Алт” хөтөлбөрийг 
боловсруулж Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлнэ. 
 
 
 
 
 

Алт хөтөлбөрийн төслийг  Эрдэс баялгийн бодлогын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлж, Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр яамдаас ирсэн 
саналын товчоог нэгтгэж, холбогдох саналыг тусгаж ЗГХЭГ-т /2016.02.03-
ны 1/240 тоотоор/ хүргүүлсэн. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай 
хуулийн дагуу шинээр боловсруулагдсан журмаар хөтөлбөрийг 
шинэчлэн боловсруулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан эдийн засгийн 
үзүүлэлтийн нарийвчилсан тооцоог нэмж боловсруулан Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.  

 
 

Хэрэгжилт 90 хувь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

 

154 2.”Газрын ховор элемент” 
хөтөлбөрийг боловсруулна. 
 
 
 

“Газрын ховор элемент” хөтөлбөрийн төслийг  боловсруулсан. 
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дуусаж байгаа Монгол орны газрын 
ховор элементийн металлогени, хэтийн төлвийн “ГХЭ-2013”төслийн 
тайлантай 2-р сарын 17-нд танилцан дүгнэлт гаргав. 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

 
 
 
 
 
 
61 
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2.01.10. Олон улсын 
жишигт нийцүүлэн 
Шинэчлэн боловсруулсан 
нөөц баялгийн ангилалд 
нийцүүлэн ашигт 
малтмалын голлох төрлүүд 
болох нүүрс, зэс, алт, 
төмөр, холимог метал, 
ховор метал, газрын ховор 
элемент, газрын тос, 
барилгын материал зэрэг 
төрлүүдээр хайгуулын 
ажил болон нөөц баялги йн 
аргачилсан зааврууд 
боловсруулж, батлан 
хэрэгжүүлнэ 

1.Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн 
дүрэм, бүрэлдэхүүн, 
шинжээчийн ажлын хөлс 
тооцох аргачлалыг 
шинэчлэн боловсруулж 
батлуулна. 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, 
шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж Уул 
уурхайн сайдын 2016 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/55 тушаалаар 
батлуулан хэрэгжүүлж эхлээд байна  
 
 
 

 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
40 
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2.Ашигт малтмалын голлох 
төрлүүдээр аргачилсан 
заавар гаргах ажлын 
төсвийг шийвэрлэх 
боломжийг судалж, 2017 
оны төсвийн хүрээний 
мэдэгдэлд санал өгнө. 

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, 
2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийн санд ашигт малтмалын 
голлох төрлүүдээр аргачилсан заавар гаргах ажлын төсвийг тусгахаар 
санал өгсөн. 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
40 
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3.Улсын эрдэс баялгийн 
нөөцийн нэгдсэн сангийн 
мэдээллүүдийг 
боловсронгуй болгох ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Улсын эрдэс баялгийн нөөцийн нэгдсэн сангийн мэдээллүүдийг 
боловсронгуй болгох ажлыг эхлүүлсэн. 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
40 
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158 

2.01.11. “Геологи, уул 
уурхай, газрын тосны 
салбарын хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн орчныг сайжруулах 
дэд хөтөлбөр” -ийг 
боловсруулна. 

1.Дэд хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулж батлуулна. 

Геологи хайгуулын ажлын үед мөрдөх ХАБ -ын нэгдсэн дүрмийг 
шинэчлэн боловсруулахаар холбогдох салбарын хүмүүсээс санал авч 
ажиллаж байна. 

 
 

Хугацаа болоогүй 
 

/-/ 
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159 2.01.12.Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн үйл 
ажиллагаанд мөрдөх 
техникийн зохицуулалтыг 
боловсруулж батлуулах 

1.Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн үйл 
ажиллагаанд мөрдөх 
техникийн зохицуулалтын 
төслийг боловсруулна. 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
үйл ажиллагаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтын төсөл болон Засгийн 
газрын тогтоолын төслийг боловсруулсан. Уг төсөлд Уул уурхайн 
ассоциациас санал авч саналыг тусгасан. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

40 

 

160 2.Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн үйл 
ажиллагаанд мөрдөх 
техникийн зохицуулалтын 
төслийг Бодлогын зөвлөл 
болон сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.  

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
үйл ажиллагаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтын төслийг удирдлагад 
танилцуулах шатандаа байна. 

 
 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 50 хувь 

20 

 

161 3.Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн үйл 
ажиллагаанд мөрдөх 
техникийн зохицуулалтын 
төсөлд яамдаас санал авч 
тусгана. 

 
 
 
 

 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/ 

 

 4.Төслийг хэлэлцүүлэхээр 
Засгийн газарт хүргүүлж 
батлуулна. 

 
Хугацаа болоогүй /-/ 

 

3.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЗОХИЦУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
3.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:  
 



92 
 

108. 

277 

3.1.2 Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлт батлагдсантай 
холбогдуулан дагаж 
мөрдөх журам, гэрээний 
загварыг батлуулна. 

3.1.2.1 Ашигт малтмалын 
баяжуулах, боловсруулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх журам боловсруулах  

Ашигт малтмалын баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх журмын төслийг боловсруулж, Сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн.  

/Биелсэн-100%/ 

36  

278. 

3.1.2.2 Уурхай, уулын болон 
баяжуулах үйлдвэрийн  
нөхөн сэргээлт, хаалтын 
журмыг боловсруулах 

“Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын 
журам”-ын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг Сайдын 
2015.04.02-ны өдрийн 69 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 
ажиллаж байна. Сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.  

/Хэрэгжих шатанд-70%/ 

28  

109. 179. 

3.1.3. Засгийн газраас 
баталсан хил хязгаарын 
дагуу хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллана. /ҮАХ-47.1/ 

3.1.3.1. “Гол, мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан 
бүхий газрын хамгаалалтын 
бүс, ойн сан бүхий газарт 
ашигт малтмал хайх, 
ашиглахыг хориглох тухай” 
хуулийн хэрэгжилтийн 
талаар Удирдлагыг 
мэдээллээр хангаж 
ажиллах 

“Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын 
бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох 
тухай” хуулийн хэрэгжилтийн талаар Удирдлагыг тогтмол мэдээллээр 
хангаж ажиллаж байна.  

 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

112. 

284. 

3.1.6. Эрдэс баялгын 
нөөцийн санг нэмэгдүүлэх, 
ашигт малтмалын ордын 
нөөц бүртгэх үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ 

3.1.6.1. Геологи, хайгуулын 
ажлын үр дүнгийн тайланд 
хөндлөнгийн шинжээч 
томилуулах ажлын зохион 
байгуулна. 

Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын ордын геологи, хайгуулын ажлын 
үр дүнгийн 63 тайланд шинжээч хийлгэхээр томилсон. 

 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

285. 

3.1.6.2. Геологи, хайгуулын 
ажлын үр дүнгийн тайлан 
хэлэлцэх Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн 
салбар хуралдааныг 
удирдан хуралдуулах 

Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын ордын геологи, хайгуулын ажлын 
үр дүнгийн тайланг хэлэлцэх ЭБМЗ-ийн салбар хуралдааныг 4 удаагийн 
хурал зохион байгуулсан. 

 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

286. 

3.1.6.2. Хуулийн дагуу 
хийгдсэн геологи, 
хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайланг хүлээн авч, 
нөөцийг улсын бүргтэлд 
хамруулах талаар санал, 
дүгнэлт гаргах 

ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцсэн ашигт малтмалын 45 ордын 
нөөцийг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэх санал, дүгнэлтийг гаргасан.  

 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

36  

 
 
113. 

287. 
3.1.7. Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн 35.4 дүгээрт 
заасны дагуу үйл 

3.1.7.1. Уурхай, уулын 
үйлдвэр хүлээлгэн өгөх 
хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн 

Уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг Улсын комисс ажиллуулан ашиглалтанд 
хүлээлгэж өгөхөөр 2016 онд нийт 19 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлсэн. 
Комисс ажлууллахаар хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоо 

40  
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ажиллагаагаа эхлүүлэхэд 
бэлэн болсон уурхай, 
уулын үйлдвэрүүдийг 
ашиглалтад хүлээн авна. 

нэгжүүдийн хүсэлтийг 
судлан үзэж хариу өгөх 

тогтоож бичиг баримтын бүрдэл хангасан 4 уурхайд Улсын комисс 
ажилласан, бичиг баримтын бүрдэл хангалттай -4, бичиг бармтын бүрдэл 
хангаагүй-2, бичиг баримтын бүрдэлээ ирүүлээгүй -9  аж ахуйн нэгж 
байна. 

/Биелсэн-100%/ 

288. 

3.1.7.2. Баримт бичгийн 
бүрдэл хангасан аж ахуйн 
нэгжүүдийн уурхай, уулын 
үйлдвэрт Техникийн болон 
Улсын комисс ажиллуулах 

Уурхай, уулын үйлдвэр, баяжуулах үйлдвэр бйангын үйл ажиаллгаанд 
хүлээн авах Улсын комисс 4 уурхайг цаашид үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийг өгч, хүлээн авсан. 

 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

114. 

289. 

3.1.8. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай хуулийг 
хэрэгжүүлнэ 

3.1.8.1. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгсэл импортлох, 
үйлдвэрлэх, худалдах, 
ажил үйлчилгээ явуулах 
тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж 
ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн 
материалыг судалж санал 
боловсруулах 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, 
худалдах, ажил үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөл хүссэн 4 аж ахуйн 
нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгосон. 

 
 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

290 

3.1.8.2. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн үйлдвэр, 
агуулахын аюулгүйн бүс 
тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн 
аж ахуйн нэгжүүдийн 
хүсэлтийг судалж санал 
боловсруулах 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэр, агуулахын 
аюулгүйн бүс тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн  16 аж ахуйн нэгжүүдэд 
аюулгүйн бүс тогтоох комисс ажилласан. 

/Биелсэн-100%/ 

40  

291 

3.1.8.3. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн импортын 
тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж 
ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн 
материалыг судалж санал 
боловсруулах 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импортын тусгай 
зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгжид 16 импортын лиценз шинээр олгож, 5 
тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан.  

 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

292 

3.1.8.4. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт 
тавих тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 
Ажлын хэсгийн 

Уул уурхайн сайдын 2015 оны 101 тоот тушаалаар байгуулагдсан 
“Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийг шинэчлэн 
боловсруулах” үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд гишүүнээр 
ажиллаж байна.  

/Биелсэн-100%/ 

40  
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бүрэлдэхүүнд ажиллах 

293 

3.1.8.5. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт 
тавих Мэргэжлийн 
зөвлөлийн хуралдааныг 
зохион байгуулах 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих 
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2 удаагийн хуралдааныг зохион байгуулж, 5 аж 
ахуйн нэгжийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

115. 

294 

3.1.9. Цацраг идэвхт ашигт 
малтмал болон цөмийн 
энергийн салбарт төрөөс 
баримтлах бодлого, 
Цөмийн энергийн тухай 
хуулийг хэрэгжүүлнэ.  
 
 
 

 
 

3.1.9.1. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын орд 
газрын олборлолт, 
боловсруулалт хийх техник-
эдийн засгийн үндэслэлийг 
хүлээн авч, шинжээчийн 
дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг 
байгуулан ажиллуулж 
шүүмж дүгнэлтүүдийг 
ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах  

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордуудыг олборлох техник-эдийн 
засгийн үндэслэлийг аж ахуйн нэгжүүдээс хэлэлцүүхэээр хүсэлт 
ирүүлэгүй тул ТЭЗҮ хүлээн авч, шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг 
байгуулан ажиллуулж дүгнэлтийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажил хийгдээгүй байна. 

 
 
 
 
 
 

/Үнэлэх боломжгүй/ 

/-/  

295 

3.1.9.2. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын орд 
газрын хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайлан, нөөцийн 
тооцоог хүлээн авч, 
шинжээчийн дүгнэлт гаргах 
ажлын хэсэг байгуулан 
ажиллуулж шүүмж 
дүгнэлтийг ЭБМЗ-өөр 
хэлэлцүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

“Лукрий” ХХК-ийн Энгэр ар нэртэй ураны ордын хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоог хүлээн авч шинжээчдийг томилон 
ажиллуулсан. 

 
 
 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

36  

296 

3.1.9.3. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын хайгуул 
болон ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбоотой 
асуудлаар Засгийн газар, 
Улсын Их Хурал, Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлд 
санал хүргүүлэх 
 
 
 
 
 

Дорноговь аймгийн Сайншанд, Улаанбадрах сумын нутаг дэвсгэрт 
орших “Кожеговь” ХХК-ийн MV-018914, MV-018915, MV-018916 
дугаартай цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлүүдийг Монгол төрийн оролцоот “Арева майнс” ХХК-д 
шилжүүлэх ажлын хүрээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг 
тусгаарлан байгуулсан “Нью Коже” ХХК-ийн нэр дээр бүртгэх ажлыг 
Засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 11 -ний өдрийн хуралдаанд 
танилцуулан шилжүүлсэн. 
“Нью Коже” ХХК-ийг “Арева майнс” ХХК-нд нэгтгэх ажлыг Засгийн газрын 
хуралдаанд 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр танилцуулан Засгийн 
газрын тэмдэглэл гаргасан. 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 25 -ны өдрийн 
хуралдаанд “Дорнод” ураны ордыг сонгон шалгаруулах журмаар 

40  
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ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгох асуудлаар (хууль эрхзүйн орчны 
танилцууулга) танилцуулсан.  
2016 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр 

Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдр ийн хуралдаанаар 
“Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн 
аюулгүй ажиллагааны тухай” 1997 оны нэгдсэн конвенцид нэгдэн орох 
тухай асуудлыг хэлэлцүүлсэн.  

Монгол Улсын Их Хурлын дарга 
Зандаахүүгийн Энхболдод “Ашигласан түлш, цөмийн болон цацраг 
идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр оруулахыг хориглох тухай” 
хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэх ажилд оролцож ажлласан.  

/Биелсэн-100%/ 

297 

3.1.9.4. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмал эрэх хайх, 
ашиглах, боловсруулах 
баяжуулахтай холбоотой 
хууль эрхзүйн орчныг 
сайжруулах ажлыг 
холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 
боловсруулах 

Цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх хайх, ашиглах, боловсруулах 
баяжуулахтай холбоотой хууль эрхзүйн орчныг сайжруулах ажлын 
хүрээнд Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанаас ирүүлсэн 
холобогдох дүрэм журмуудын төсөлд санал өгч хамтран ажилласан. 

 Ерөнхий сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 21 дүгээр 
захирамжаар Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.9 
дэх заалтын дагуу мөнгөн хөрөнгийн хэмжээг тогтоох үүрэг бүхий ажлын 
хэсэг байгуулуулж ажилласан.  

/Биелсэн-100%/ 

40  

298 

3.1.9.5. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын нөөцийн 
ангиллын зааврыг 
боловсруулах 

БСШУЯ-нд Уул уурхайн салбарын тэргүүлэх чиглэл, инновацийн төслийн 
саналд Цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөцийн ангиллын заавар 
боловсруулах төслийг хүргүүлсэн. Мөн УУС-ын 2017 оны төсвийн 
хүрээний мэдэгдэлд тусгасан. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөцийн 
ангиллын заавар төслийн ерөнхий загварыг боловсруулсахад санал өгч 
хамтран ажилласан. 

/Биелсэн-100%/ 

40  

299 

3.1.9.6. Цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын орд 
газарт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа аж ахуйн 
нэгжүүдтэй төрийн 
эзэмшлийн хувь хэмжээг 
тогтоох, улмаар ордыг 
ашиглах гэрээний төслийг 
хууль тогтоомжид заасны 
дагуу боловсруулах, орд 
ашиглах гэрээ болон бусад 
шаардлагатай гэрээг 
байгуулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах. 

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын Дулаан уул, Зөөвч о воо орд газруудыг 
ашиглах “Орд ашиглах” гэрээний төслийг боловсруулах ажлын  хэсэгт 
орж ажиллсан бөгөөд тус гэрээний явц одоогоор 95 орчим хувьтай 
явагдаж байна.  
Энэхүү ажлын явцыг Засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 
өдрийн хуралдаанд танилцуулсан.  

 
 
 
 
 
 
 
 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

36  

300 3.1.9.7. Цацраг идэвхт Засгийн Газар, УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар нарт цацраг идэвхт ашигт 40  
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ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийн талаар 
Засгийн газарт танилцуулах 

малтмалын тусгай зөвшөөрөл болон бусад шаардлагатай мэдээ 
мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж хүргүүлсэн.  

/Биелсэн-100%/ 

301 

3.1.9.8. Цөмийн энергийн 
тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг УИХ-д 
өргөн мэдүүлэх үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 

Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Ашигт 
малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг 
Засгийн газрын хуралдаан, Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын 
хороонд тус тус танилцуулсан бөгөөд  УИХ -д өргөн мэдүүлээд байна. 

/Биелсэн-100%/ 

40  

3.2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, гэрээ хэлцэлд бэлтгэх, гэрээт аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хэрэгжилтийг зохицуулах гол зорилтын хүрээнд::  

120. 

306. 

3.2.1. Гацууртын алтны 
ордыг ашиглалтад 
оруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

 3.2.1.1. Гацууртын алтны 
ордыг ашиглах “Орд 
ашиглах гэрээ” байгуулах 
тохиолдолд гэрээний төсөл 
боловсруулах 

Ерөнхий сайдын 2016 оны 26 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын 
хэсэг, Уул уурхайн сайдын 2016 оны А/19-р тушаалаар байгуулагдсан 
дэд ажлын хэсэг Гацууртын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй Орд 
ашиглах гэрээний төслийг боловсруулах, шийдвэрлэх Ажлын хэс эг 
ажиллаж байна.  

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

36  

307. 

3.2.1.2. Гацууртын ордыг 
ашиглах бэлтгэл ажлыг 
хангахад мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллах 

Гацууртын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй орд ашиглах гэрээний 
төслийг боловсруулах, шийдвэрлэх Ажлын ажиллаж, санал дүгнэлт 
боловсруулан гаргахад  шаардлагатай мэдээлэл, материалаар хангаж, 
боловсруулж ажиллаж байна. 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

36  

3.3. Улсын төсөв, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах гол зорилтын хүрээнд:  
 

131. 326. 

3.3.9. Хувийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэж байгаа 
хайгуулын ажлын зардлын 
доод хэмжээг 
баталгаажуулах, хээрийн 
шуурхай хяналт хийсэн 
тоон мэдээллийг нэгтгэнэ. 

3.3.9.1 2015 онд хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн 
талбайд хувийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэсэн хайгуулын 
ажлын зардлын доод 
хэмжээ баталгаажуулсан, 
шуурхай хяналт хийсэн 
тоон мэдээллийг нэгтгэх 

Хувийн хөрөнгөөр 2015 онд гүйцэтгэсэн геологи, хайгуулын ажлыг газар 
дээр нь хянан баталгаажуулах зорилгоор 2016 онд 2 удаа шуурхай 
хяналт хийж, 49 тусгай зөвшөөрлийн талбайг хамруулсан бөгөөд 1 
шуурхай хяналт хийгдэж байна. 

 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

4.0 ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД НЬ 
ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ, ӨР ТӨЛБӨР, ОРЛОГО ЗАРЛАГА, ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАД САНХҮҮГИЙН АУДИТ ХИЙХ, 
ТЭДГЭЭРТ ҮНЭЛЭЛТ, ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ, ЗӨВЛӨМЖ ГАРГАХ, ЭРСДЛИЙН  УДИРДЛАГААР  ХАНГАХ СТРАТЕГИ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
4.1 Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, тө слийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах гол 
зорилтын хүрээнд: 

137. 337. 

4.1.2. Мянганы хөгжлийн 
зорилтод суурилсан 
Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлогын хэрэгжилтийн 

4.1.2.1.МХЗ-д суурилсан 
ҮХЦБ-ын хэрэгжилтийг 
холбогдох газрууд болон 
харьяа агентлагуудаас 

Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан 
Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний 
хөгжлийн цогц бодлогод тусгагдсан зорилт, Засгийн газрын 2010 оны 95 
дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод 

40  
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явцад хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг удирдлагуудад 
танилцуулан, холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ.  
/ЗГ-2013-322-ийн 17/ 
 

жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч салбар тус 
бүрээр үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтэд эхний шатны 
үнэлгээ хийх төлөвлөгөө”-ний 2015 онд хүрэх үр дүн буюу эхний үе 
шатанд хамрагдах Уул уурхайн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
зорилт, арга хэмжээний биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээгээр яамны эрхлэх асуудалд хамаарах геологи, уул уурхай, 
түлшний салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой 29 зорилтын 46 арга 
хэмжээний биелэлт ерөнхий дүнгээр 79,0 хувийн биелэлттэй дүгнэгдсэн. 
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний тайланг 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/219 
тоотоор СЯ-нд хүргүүлж, ү нэлгээний дүнг Засгийн газрын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем www.unelgee.gov.mn 
сайтад байршуулж сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж зохих 
шийдвэрийг гаргуулж ажилласан. 

338. 

4.1.2.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулж, 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ, СЯ-нд  
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний тайланг 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/219 
тоотоор СЯ-нд хүргүүлж, ү нэлгээний дүнг Засгийн газрын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем www.unelgee.gov.mn 
сайтад байршуулж сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж зохих 
шийдвэрийг гаргуулж ажилласан. 

40  

138. 

339. 

4.1.3 Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2012-2016 
оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт Уул уурхайн 
сайдын эрхлэх асуудлаар 
тусгагдсан зорилт, арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн 
явцад хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг удирдлагуудад 
танилцуулан, холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ. 
/ЗГ-2013-322-ийн 17/ 
 

4.1.3.1.ЗГҮАХ-ийн  
биелэлтийг яамны газрууд 
болон харьяа 
агентлагуудаас хагас жил, 
жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч, салбар тус 
бүрээр  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Уул 
уурхайн яамны 2015 онд хэрэгжүүлсэн нийт 127 арга хэмжээнээс 
дангаар хэрэгжүүлсэн 18 арга хэмжээний биелэлт 87,78%, толгойлон 
хэрэгжүүлсэн 30 арга хэмжээний биелэлт 85,33%, хамтран хэрэгжүүлсэн 
79 арга хэмжээний биелэлт 83,73, нийт арга хэмжээний биелэлт 84,71%-
ийн биелэлттэй дүгнэж санал зөвлөмж боловсруулж ажилласан. 

40  

340. 

4.1.3.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулж, 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 

Хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээний тайланг 2016 оны 01 дугээр сарын 29-
ний өдрийн 1/203 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлж Уул уурхайн сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж ажилласан. Засгийн газрын 
2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан геологи, уул уурхай, газрын тосны 
салбарын зорилтуудын 2015 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт, түүнд 

40  
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Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

хийсэн үнэлгээний дүнг Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээний 
мэдээллийн нэгдсэн систем www.unelgee.gov.mn сайтад байршуулав. 

139. 

341. 

4.1.4. Монгол Улсын эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэлд Уул 
уурхайн сайдын эрхлэх 
асуудлаар тусгагдсан 
зорилт, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийн явцад хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний дүнг 
удирдлагуудад 
танилцуулан, холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ.  

4.1.4.1.Үндсэн чиглэлийн 
биелэлтийг яамны газрууд 
болон харьяа 
агентлагуудаас хагас жил, 
жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч, салбар тус 
бүрээр  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 07 сарын 01-ний өдрийн 53 дугаар 
тогтоолоор баталсан, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд Уул уурхайн яамны эрхлэх асуудлаар 
тусгагдсан нийт 6 зорилт, арга хэмжээний биелэлтэд жилийн эцсийн 
байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 6 зорилт, арга хэмжээнээс 
1 арга хэмжээ бүрэн биелсэн, бусад 5 арга хэмжээ хэрэгжих шатандаа 
50-аас 90 хувийн биелэлттэй буюу нийт хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 
биелэлт 81,7%-тай дүгнэж санал зөвлөмж боловсруулж ажилласан.  
  

40  

342. 

4.1.4.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулж, 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ, СЯ-нд  
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээний 
тайланг 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрийн 1/218 тоотоор СЯ-нд 
хүргүүлж, ү нэлгээний дүнг Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем www.unelgee.gov.mn сайтад 
байршуулж сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж зохих 
шийдвэрийг гаргаж ажилласан. 

40  

140. 343. 

4.1.5. Хууль тогтоомж, 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, 
УИХ, Засгийн газрын  
тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний дүнг 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. ./ЗГ-2013-322-
ийн 17/ 
 

4.1.5.1.Хууль тогтоомжийн 
биелэлтийг яамны ТЗУГ, 
агентлаг, төрийн өмчит 
хуулийн этгээдээс хагас, 
бүтэн жилээр хүлээн авч, 
салбар тус бүрээр  хяналт -
шинжилгээ, үнэлгээ хийж , 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 
 

Уул уурхайн яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох эрх 
зүйн баримт бичгийг Геологи, эрдэс баялгийн, Газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх, Олборлох үйлдвэрийн 
техник, технологийн, Ил тод хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх, 
Нийтлэг асуудал гэсэн 5 ангиллаар хяналтад авч нийт 268 шийдвэрийн 
399 заалтад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Геологи, эрдэс баялгийн 
бодлогын хүрээнд 27 шийдвэрийн 34 заалтын хэрэгжилт 92.5%, газрын 
тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх 49 
шийдвэрийн 67 заалтын хэрэгжилт 94.6%, олборлох үйлдвэрийн техник, 
технологийн асуудлын 19 шийдвэрийн 19 заалтын хэрэгжилт 99.6%, ил 
тод хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх бодлогын 87 шийдвэрийн 125 
заалтын хэрэгжилт 96.6%, нийтлэг асуудлын 86 шийдвэрийн 154 
заалтын хэрэгжилт 91.6%-ийн тус тус биелэлттэй, ерөнхий дүнгээр 
95,0%-ийн биелэлттэй дүгнэж санал зөвлөмж боловсруулж ажилласан. 
тайланг 2016 оны 01 сарын 15-ны ө дрийн 1/89 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т 
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хүргүүлж ажилласан. 

344. 

4.1.5.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулж, 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Тайланг 2016 оны 01 дугаар сарын 15 өдрийн 1/89 тоотоор ЗГХЭГ -т 
хүргүүлж, сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн зохих шийдвэрийг 
гаргуулж үнэлгээний дүнг Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
мэдээллийн нэгдсэн систем www.unelgee.gov.mn сайтад байршуулж 
ажилласан. 

40  

145. 

355. 

4.1.10. Засаглалын болон 
эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн 
биелэлтэд хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний дүнг 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх яамны үйл 
ажиллагааны тайланд 
хавсаргана.  
/ЗГ-2013-322-ийн 22, 57, 
58/ 

4.1.10.1.Засаглалын болон 
ЭЗНХҮ-ийн биелэлтийг  
яамны газар, хэлтсүүдээс 
жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч, салбар тус 
бүрээр  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
 
 
 
 
 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны 
байгууллагын хяналт-шинжилгээ, ү нэлгээний нийтлэг журам”, "Ү зүүлэлт 
батлах тухай" 2014 оны 68 дугаар тогтоолын 2-р хавсралтын дагуу 2015 
оны жилийн эцсийн байдлаар яамны Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 6 
үзүүлэлтийн үнэлгээ 96,8% /2014 оны жилийн мөн үеэс 12,6%-ийн 
өсөлттэй/ буюу 4,8 оноогоор дүгнэсэн. Яамны эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлт өссөн дүнтэй гарсан нь нутаг дэвсгэрийн геологийн 
1:50000 масштабын зураглал,  ерөнхий эрлийн ажил, геологийн 
1:200000 масштабын иж үрэн зураг зохиох төслийн хэрэгжилт 
төлөвлөсөн графикт хугацаандаа хэрэгжсэн, газрын тосны олборлолт 
15,4% экспорт 7,1%, нүүрсний олборлолт 14,2% экспорт 5,8%, зэсийн 
баяжмал боловсруулалт 6,8, экспорт 14,1%, төмрийн хүдрийн олборлолт 
37,8% экспорт 6,2%, алт олборлолт 46,0% экспорт 13,0%-аар тус тус 
давж биелсэн нь ерөнхий үнэлгээнд эерэгээр нөлөөлжээ гэж үзлээ. 

40  

356. 

4.1.10.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулж,  яамны ҮАТ -д 
хавсарган, удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 

Яамны Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтэд хийсэн 
үнэлгээний санал зөвлөмж боловсруулж яамны 2015 оны үйл 
ажиллагааны тайланд хавсаргаж 2016 оны 01/585 тоотоор ЗГ-ын ХЭГ-т 
хүргүүлж ажилласан. 

40  

4.2. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, гэрээний хэрэгжилт болон иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гомдлын мөрөөр дотоодын  хяналт, шалгалт 
хийж, үнэлэлт, дүгнэлт гаргах зорилтын хүрээнд: 
 

    40 

150 366. 

4.2.1. Иргэд, байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн гомдлын 
мөрөөр дотоодын хяналт, 
шалгалт хийж, үнэлэлт 
дүгнэлт өгнө.  /ЗГ-2012-
63/10/-ийн 2.5.4.2/ 
 

4.2.1.1. Иргэд, байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн гомдлын 
мөрөөр дотоодын хяналт, 
шалгалт хийнэ. 

-УУЯ-ны дэргэдэх Төр ийн албаны зөвлөлийн 2016.05.02 -ны өдрийн 6 
дугаар тогтоолоор байгуулагдсан "АМГ-т Төрийн албаны тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах" үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийг ахалж шалгалтын дүнг удирлагад танилцуулж ажилласан.  
- Хэнтий аймгийн Батноров суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Ресурс 
Минком ХХК-ийн баяжуулах үйлдвэрийг шалгах ажлын хэсгийг ахалж 
орон нутагт томилолтоор ажиллан санал дүгнэлт боловсруулж дүнг  
удирлагад танилцуулж ажилласан. 
- Уул уурхайн яамны дэргэдэх төрийн албаны  салбар зөвлөлийн 2016 -
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оны 2-р сарын 23-ны өдрийн комисс байгуулах тухай 3 -р тогтоолын 
дагуу ажлын хэсгийн хуралд оролцож, АМГ-ын нэр бүхий албан 
хаагчдийн гомдлыг судлан шалгах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт гишүүнээр 
ажиллаж санал дүгнэлт боловсруулж ажилласан. 
- Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогч иргэдийн үйл ажиллагаа, 
нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж танилцах, орон нутгийн 
удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт 
орон нутагт томилолтоор ажилласан. 

367. 

4.2.1.2. Дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад 
танилцуулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж тухай бүр дүнг удирлагад 
танилцуулж ажилласан. 

40  

155. 374. 

4.2.6. Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтэнд  
дотоодын хяналт, шалгалт 
хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгнө. 
/ЗГ-2014-284/-ийн 2/ 
 

4.2.6.1.Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтэнд 
дотоодын хяналт, шалгалт 
хийнэ. 

Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор яамны хэмжээнд 
мөрдөж ажиллах журам болон олон нийтэд мэдээлэх агуулгын 
жагсаалтыг боловсруулан удирдлагуудаас санал авч, Уул уурхайн 
сайдын 2015 оны 02-р сарын 03-ны 24 тоот тушаалаар батлуулан 
хэрэгжилтэд улирал бүр хяналт тавин ажиллаж байна. Хуулийн 
хэрэгжилтийн талаар улирал бүр Сангийн яаманд батлагдсан маягтын 
дагуу мэдээг хүргүүлж ажиллаж байна. Уул уурхайн яамны шилэн 
дансны мэдээллийн сангийн админ эрх авч харьяа агентлагуудын админ 
эрх авсан ажилтнуудыг заавар зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллав. Уул 
уурхайн яам, Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газар, Геологийн 
судалгааны төв, Геологийн төв лабораторийн шилэн дансны 
хэрэгжилтэд Үндэсний аудитын газраас хийсэн шалгалтаар зөрчилгүй 
дүгнэгдсэн. 

/-/  

179. 

414. 

4.5.2. Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн багцын 
төсвийн орлого, зарлагын 
тооцоолол, санхүүжилтийн 
гүйлгээ, төсвийн тайлан 
тэнцэлд санхүүгийн  дотоод 
аудит хийнэ. 

4.5.2.1.Санхүүгийн хяналт 
дотоод аудитад холбогдох 
материалыг цуглуулах, 
нягтлах, газар дээр нь очиж 
шалгана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

УУС-ын 2016 оны А/44 тоот тушаалаар батлагдсан дотоод аудитын 
төлөвлөгөөгөөр 2016 оны 11 сард хийгдэнэ. 

/-/  

415. 

4.5.2.2.Санхүүгийн хяналт, 
дотоод аудитын дүгнэлт, 
санал зөвлөмжийг 
боловсруулж 
удирдлагуудад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 

УУС-ын 2016 оны А/44 тоот тушаалаар батлагдсан дотоод аудитын 
төлөвлөгөөгөөр 2016 оны 11 сард хийгдэнэ. 
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эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

180. 

416. 

4.5.4 Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
төсвийн байгууллага, 
төрийн болон орон нутгийн 
өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмч давамгайлсан 
хуулийн этгээд болон 
холбогдох байгууллагуудад 
санхүүгийн дотоод аудит 
хийнэ. 
 

4.5.4.1. Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
төсвийн байгууллага, 
төрийн болон орон нутгийн 
өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмч давамгайлсан 
хуулийн этгээд болон 
холбогдох байгууллагуудад 
эрсдэлийн үнэлгээнд 
суурьлан санхүүгийн 
дотоод аудит хийх 
удирдамж /төлөвлөгөө/  
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

УУС-ын 2016 оны А/44 тоот тушаалаар батлагдсан дотоод аудитын 
төлөвлөгөөгөөр 2016 оны 11 сард хийгдэнэ. 

20  

417. 

4.5.4.2.Санхүүгийн хяналт 
дотоод аудитад холбогдох 
материалыг цуглуулах, 
нягтлах, газар дээр нь очиж 
шалгана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

УУС-ын 2016 оны А/44 тоот тушаалаар батлагдсан дотоод аудитын 
төлөвлөгөөгөөр 2016 оны 11 сард хийгдэнэ. 

20  

418.  

4.5.4.3.Санхүүгийн хяналт, 
дотоод аудитын дүгнэлт, 
санал зөвлөмжийг 
боловсруулж 
удирдлагуудад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

УУЯ-ны Дотоод аудитын төлөвлөгөөг боловсруулж сайдын 2016 оны 
А/44 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Уул уурхайн яамны санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд дотоод аудит хийж, тайланг яамны дотоод аудитын 
хороогоор хэлэлцүүлэв. Мөн Газрын тосны газрын үйл ажиллагаанд 
хийсэн аудитын тайланг хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрийг гаргуулж 
ГТГ-т зөвлөмж хүргүүлэн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллаа. 
Аудитын төлөвлөгөөний дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх 
асуудлын хүрээний Геологийн судалгааны төв, Геологийн төв 
лабораторийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж байна.                                                                     
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ТАВ.ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НҮҮРСНЭЭС БУСАД ТҮЛШНИЙ САЛБАРЫН БОДЛОГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ОЙРЫН ЖИЛҮҮДЭД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ БОЛОН 
ХЭТИЙН ТӨЛӨВ, САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
5.1 Түлшний талаарх хууль тогтоомж, бодлого, урт, дунд хугацааны стратеги, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын 
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:  
Түлшний салбарын хууль тогтоомж, эрхзүйн орчныг сайжруулах зорилтын хүрээнд: 
 

183. 

423. 

5.1.1.Нөөц ашигласны 
төлбөр болон тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийг 
төлөх, хуваарилах, 
зарцуулах журмын төслийг 
боловсруулж Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

1.Журмын төслийг 
боловсруулна.  

Журмын төслийг ГТГ -тай хамтран боловсруулж, дотоодын зөвлөхийг 
ажиллуулж, төслийн эхний хувилбарыг  боловсруулсан. Боловсруулсан 
төсөл дээр АНУ-ын худалдааны яамны зөвлөхүүдээс саналыг авч 
төсөлд тусгасан. Мөн  АНУ-ын худалдааны яам, Монгол дахь элчин 
сайдын яамтай хамтран 3 хоногийн семинар зохион байгуулсан. 
Семинараас өгсөн зөвлөмжийн дагуу төслийг дахин боловсруулсан. 
Журамтай холбогдуулан 2 удаа АНУ-ын хуулийн болон санхүүгийн 
зөвлөхүүдтэй видео конференц зохион байгуулсан. 

40 

 

424. 

2.Төслийг эцэслэн 
боловсруулж, Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ.  

Журмын төслийг эцэслэн боловсруулж, Уул уурхайн Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангасан. Сайдын 
зөвлөлийн хуралдааны товыг хүлээж байна.  36 

 

425. 

3.Журмын төсөлд яамдаас 
санал авч нэгтгэн Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу энэ оны 4 дүгээр улиралд багтаан журмын 
төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулна.  20 

 

184. 

426 

5.1.2 Газрын тосны 
бүртгэл, тооцоо журмыг 
боловсруулж Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Журмын төслийг 
боловсруулна. 

Энэхүү журмын төслийг боловсруулж, АНУ-ын худалдааны яамны 
зөвлөхүүдээс санал авч тусгасан.  АНУ-ын худалдааны яам, Монгол 
дахь элчин сайдын яамтай хамтран зохион байгуулсан семинараас 
өгсөн зөвлөмжийн дагуу журмын төслийг ГТГ-тай хамтран дахин 
боловсруулсан. Журамтай холбогдуулан 2 удаа АНУ-ын хуулийн болон 
санхүүгийн зөвлөхүүдтэй видео конференц зохион байгуулсан. 

40 

 

427. 

2.Төслийг эцэслэн 
боловсруулж, Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Журмын төслийг эцэслэн боловсруулж, Уул уурхайн Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангасан. Сайдын 
зөвлөлийн хуралдааны товыг хүлээж байна. 36 

 

428. 
3.Журмын төсөлд яамдаас 
санал авч Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.  

Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу энэ оны 4 дүгээр улиралд багтаан журмын 
төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулна. 20 

 

185. 429. 

5.1.3.Газрын тосны 
баялгийн үнэлгээ, нөөцийн 
тооцооны тайланд тавих 
шаардлагыг боловсруулж, 
батлуулах арга хэмжээ 

1.Журмын төслийг 
боловсруулж, мэргэжлийн 
холбоод, холбогдох 
байгууллагаас санал авч 
тусгана. 

Журмын төслийг боловсруулж, салбарын мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох байгууллагаас санал авч хянан тусгасан.. 

40 
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430. 

авна. 2.Олон улсын зөвлөхийн 
саналыг тусган төслийг 
эцэслэн боловсруулж, 
Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.  

Журмын төслийг Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн 
болгож, ТЗУГ-т дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. Сайдын зөвлөлийн 
хуралдааны товыг хүлээж байна.  36 

 

186. 

431. 

5.1.4 Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын 
тосны эрэл, хайгуул, 
олборлолтын үйл 
ажиллагаанд өртсөн 
байгаль орчныг нөхөн 
сэргээх ажлын үр дүнг 
хүлээн авах журмын 
төслийг боловсруулж, 
батлуулна.  

1. Журмын төслийг 
боловсруулж, мэргэжлийн 
холбоод, холбогдох 
байгууллагаас санал авч 
нэгтгэн саналыг журмын 
төсөлд тусгана. 
 
 

Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд газрын тосны 
тухай хуулийн 8.1.8-д заасан “Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны 
эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг 
нөхөн сэргээх ажлын үр дүнг хүлээн авах журам” -ыг боловсруулах 
БОНХАЖ, Уул уурхайн сайдын 2015.03.24-ний өдрийн 62/А -131 дугаар 
хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт ажиллаж, төслийг 
боловсруулан БОНХАЖ-ийн сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 
2015.11.11-ний өдөр хэлэлцүүлсэн. 

20 

 

432. 

2.Журмыг төслийг эцэслэн 
боловсруулж, Уул уурхайн 
сайд, БОНХАЖ-ын сайдын 
хамтарсан тушаалаар 
батлуулна. 

Журмын төслийг Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар нийт 2 
удаа хэлэлцүүлэн УУС, БОНХАЖ -ын Сайдын хамтарсан тушаалаар 
батлуулж, журмын дагуу Хууль зүйн яаманд бүртгүүлэхээр холбогдох 
материалыг бүрдүүлж ТЗУГ -т хүргүүлсэн. Журмын дагуу ТЗУГ -аас 
нэгдсэн байдлаар ХЗЯ-нд хүргүүлж, бүртгүүлнэ.   

40 

 

187. 

433. 

5.1.5 Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын 
тосны эрэл, хайгуул, 
ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд мөрдөх 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 
дүрмийг боловсруулж, 
батлуулна. 

1. Дүрмийн төслийг  
боловсруулж, Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын 
үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
дүрэм”-г боловсруулж, холбогдох байгууллага, аж ахуй нэгжүүдээс 
саналыг авсан. Дүрми йн төслийг Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр яамны удирдлагуудад тушаалын төслийн 
хамт танилцуулан санал авч тусгасан. Журмыг Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, холбогдох 
материалын бүрдлийн хамт ТЗУГ-т хүргүүлсэн. 

36 

 

434. 
2.Дүрмийн төслийг Уул 
уурхайн сайдын тушаалаар 
батлуулна. 

Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн хуралдааны товыг хүлээж байна. 
Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсний дараа Уул 
уурхайн сайдын тушаалаар батлуулна.  

40 
 

188. 
435. 

5.1.6.Шатахууны эрсдлийн 
нөөцийн тухай хуулийн 
төслийг боловсруулна. 

1. Хуулийн төслийг 
боловсруулж, аж ахуйн нэгж 
холбоод, төрийн 
байгууллагуудаас санал 
авна. 
 
 
 

“Улсын шатахууны нөөц бүрдүүлэх, хуримтлалын сан бий болгох 
асуудлаар санал боловсруулах үүрэг бүхий” ажлын хэсгийн тушаалын 
төслийг боловсруулж, Уул уурхайн сайдын А/244 дугаар тушаалаар 
батлуулан ажиллаж байна. Шатахууны эрсдлийн нөөцийн тухай хуулийн 
төслийг шинэчлэн боловсруулж, өргөтгөсөн ажлын хэсгийн 2 удаагийн 
хурлаар төслийг хэлэлцүүлсэн. Өргөтгөсөн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 
багтсан ОБЕГ, ГТЕГ, ШӨХТГ, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн 
холбоо, түүнчлэн Ник, М Ойл, Шунхлай групп, Сод монгол групп, Магнай 
трейд зэрэг ААН-үүдэд хуулийн төслийг цахимаар хүргүүлж санал авсан.     

40 

 

436. 2.Саналыг тусгаж хуулийн Гишүүдийн саналыг тусган эцэслэн нэгтгэж, хуулийн төслийг Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.  40  
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төслийг эцэслэн 
боловсруулна. 

 

189. 

437. 

5.1.7.Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбогдсон 
нарийвчилсан журмыг 
шинэчлэн найруулна. 

1. Журмыг шинэчлэн 
найруулах төслийг 
боловсруулж, салбарын 
мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох 
байгууллагуудаас санал 
авч нэгтгэнэ. 

“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон 
нарийвчилсан журам”-ын төслийг шинэчлэн найруулах ажлыг эцэслэн 
гүйцэтгэсэн. Салбарын мэргэжлийн холбоод, ААН-үүд, ГТГ-аас ирүүлсэн 
саналуудыг тус найруулгад тусган нэгтгэн боловсруулж, салбарын 
мэргэжлийн холбоод, ААН-үүд, МХЕГ, ГТГ, УУЯ-ны хамтарсан 
өргөтгөсөн хэлэлцүүлгийг 2016.06.02-ны өдөр зохион байгуулж, төслийг 
эцэслэн хэлэлцсэн. 

20 

 

438. 

2.Журмын төслийг эцэслэн 
боловсруулж, Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Шинэчилсэн найруулгын төслийг дахин нэгтгэн боловсруулж, Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон. 

40 

 

439. 

3.Журмын төслийг Уул 
уурхайн сайдын тушаалаар 
батлуулж, ХЗЯ-нд 
бүртгүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Энэ оны 4 дүгээр улиралд багтаан ХЗЯ -нд бүртгүүлнэ. Хугацаа 
болоогүй.  

20 

 

190. 

440. 
5.1.8.Газрын тосны 
сургалтын сангийн журамд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
саналын төслийг 
боловсруулж батлуулна. 

1.Журамд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах саналын төслийг 
боловсруулж батлуулна. 

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төслийг ГТГ -тай хамтран 
боловсруулж байна. 40 

 

441. 

2.Журамд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах саналын төслийг 
ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Энэ оны 4 дүгээр улиралд багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. Хугацаа болоогүй. 

20 

 

5.2 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд: 
 

    /-/ 

191. 442. 

5.2.1 ОХУ-аас бусад 
орноос импортлох авто 
бензин, дизель түлшний 
хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 
ЗГҮАХ 100.3 
 
 
 
 
 
 
 

1.ОХУ-аас гадна БНХАУ 
болон гуравдагч  орнуудаас 
автобензин, дизель түлш 
импортлох асуудлыг 
бодлогоор дэмжиж 
ажиллана. 
 
 

ОХУ-аас гадна БНХАУ болон гуравдагч  орнуудаас автобензин, дизель 
түлш импортлох боломжоор хангах асуудлыг тогтмол бодлогоор дэмжин 
ажиллаж байна.  ОХУ-ын Москва хотноо Роснефть компанийн 
удирдлагатай уулзалт зохион байгуулж, тус компаниас нийлүүлэх үнэ 
болон хэмжээг тохиролцон гэрээг шинэчлэн байгуулсан. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 94%-ийг ОХУ, 2%-ийг БНСУ, 2%-ийг БНХАУ-аас, үлдсэн 
2%-ийг Литва, Сенгапур зэрэг бусад улсаас тус тус импортлосон. 2016 
оны эхний хагас байдлаар нийт 422,582 тонн бүтээгдэхүүн импортлосон 
ба төрлийн хувьд авч үзвэл нийт импортын:  
90-ээс доош октантай автобензин 4,2 хувь; 
90-ээс дээш  октантай автобензин 33,8 хувь; 
Дизелийн түлш 46,4 хувь; 

20 
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ТС-5,4 хувь; 
Бусад хий, тос, мазут 10,2 хувь эзэлж байна 

195. 450. 

5.2.2.Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний үнийг 
тогтворжуулах зорилтын 
хүрээнд бусад орны сайн 
туршлагыг импортлогч 
компаниудтай хамтран 
судалж, компаниудад 
боломжит дэмжлэг үзүүлнэ. 
ЗГҮАХ 5.1 

1. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний үнийг 
тогтворжуулах арга хэмжээг 
тухай бүр авч хэрэгжүүлнэ. 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн түвшинг ОХУ -аас бусад улс 
орнуудад нийлүүлж буй үнийн дундажтай харьцуулсан судалгаа хийсний 
дүнд тонн тутамд 300-400 ам.доллараар илүү үнэтэй авч байгаа нь 
тогтоогдсон. 2014 оны 5 дугаар сард ОХУ-ын Санкт-Петербург хотноо 
зохион байгуулагдсан Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулга 
уулзалтын үеэр “Роснефть” компани НИК, Шунхлай, Магнай Трейд 
компаниуд-тай газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 5 жилийн гэрээ 
байгуулсан. “Роснефть” компаниас нийлүүлж байгаа шатахуу-ны үнийн 
томъёоллыг талууд шинэчлэн тохирч, Сингапурын бирж дээрх түүхий 
тосны үнэд суурьлан тогтоох болсноор тус компаниас нийлүүлж буй 
шатахууны хил үнэ тодорхой хэмжээгээр буурсан. Өнөөдрийн байд -лаар 
газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хэд хэдэн эх үү свэрээс худалдан авч 
байгаа тул нийлүүлэлтэд өрсөлдөөн бий болж, зах зээлийн зарчмаар 
хямд чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл бүрдсэн болно. 

/-/ 

 

5.3 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилтын хүрээнд: 
 

    40 

203. 

465. 

5.3.3 Өмнө байгуулагдсан 
бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнүүдийг  батлагдсан 
хууль тогтоомжтой 
нийцүүлэх арга хэмжээ 
авна. Үүнд Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнүүдийг хуульд 
нийцүүлэх хянах ажлыг 
зохион байгуулна. 

1.Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнүүдийг хуульд 
нийцүүлэх хянах ажлыг 
зохион байгуулна. 

БХГ шинэчлэх тухай тогтоолын төсөл боловсруулж, Засгийн газрын 2016 
оны 2 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлсэн. Үүнтэй холбогдуулан өмнө байгуулагдсан гэрээнүүдийг 
хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчилж байна. 

40 

 

466. 

2.Гэрээнүүдийг Засгийн 
газраар батлуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

Дарьганга-XXIV талбайн эрх үүрэг шилжүүлэх тухай Засгийн газрын 
тогтоолын төсөл боловсруулан яамдаас санал авч нэгтгэн Засгийн 
газрын 2016.01.11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Засгийн 
газрын 41 дүгээр тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. 
-Газрын тосны хайгуулын “Ар булаг-29” талбайд Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ байгуулах эрх олгох асуудлаар бүх яамдаас санал аван Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ЗГХЭГ -т 
хүргүүлсэн. 
-Газрын тосны хайгуулын Тариач-15 талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 
цуцлах эрх олгох Засгийн газрын тогтоолын төсөлд яамдын санад авч 
нэгтгэн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  
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207. 473. 

5.4.1 Төрөөс нүүрсний 
салбарт баримтлах 
бодлого /нүүрс хөтөлбөр/ -
ыг боловсруулна.ЗГҮАХ 
102.1 

1. Нүүрс хөтөлбөрийг 
боловсруулж Сайдын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ. 

“Нүүрс” хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, Уул уурхайн сайдын 
зөвлөлөөр 2015 оны 10 дугаар сард Уул уурхайн сайдын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлсэн боловч Сангийн яамнаас Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
хуулийн төслийг санаачлан Зас гийн газар, Улсын Их хурлын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсантай холбогдуулан “Хөгжлийн 
бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ыг Засгийн газар 
батласны дараа хөтөлбөрийг журамд нийцүүлэн дахин боловсруулж 
танилцуулах чиглэл өгсөн. Засгийн газ рын 2016 оны 5 дугаар сарын 09-

36 
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ний өдрийн 249 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах нийтлэг журам” батлагдсан. Үүний дагуу Нүүрс 
хөтөлбөрийн төслийг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, 
“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” –д 
нийцүүлэн дахин боловсруулсан. 

474. 

“Нүүрс” хөтөлбөрийн 
төсөлд яамдаас санал авч 
нэгтгэн,  Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.  

Хөтөлбөрийн төсөлд яамдуудаас санал авахаар бэлтгэл ажлыг хангаж 
байна.  20 

 

208 

475. 

5.4.3 Экспортын нүүрснээс 
Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр тооцож 
авах талаар санал 
боловсруулна. 

1.Гадаад зах зээлд 
борлуулсан нүүрнээс 
АМНАТ-ийг гэрээний үнийн 
дүнгээс тооцож авах 
Засгийн газрын тогтоолын 
төсөл боловсруулна. 
 
 

Нүүрс экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс 
“Гадаадын зах зээлд борлуулсан нүүрсний АМНАТ -ийг гэрээний үнээс 
тооцож авах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон “Гаалийн 
бүрдүүлэлтийн хураамж”-ийг бууруулах тухай Засгийн газрын 
шийдвэрийн төслийг бо ловсруулж яамдаас санал авч нэгтгэн ЗГХЭГ-т 
хүргүүлсэн. 
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476. 

2. Тогтоолын төсөлд 
яамдаас санал авч нэгтгэн,  
Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.  

Тогтоолын төсөлд яамдуудаас санал авч нэгтгэн Засгийн газрын 2 
дугаар сарын 01-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар “Гадаадын зах зээлд 
борлуулсан нүүрсний АМНАТ -ийг гэрээний үнээс тооцож авах тухай” 
Засгийн газрын 81 дүгээр тогтоол болон “Гаалийн бүрдүүлэлтийн 
хураамж”-ийг бууруулах тухай Засгийн газрын шийдвэрийн төслүүдийг 
батлуулсан. Ингэснээр АМНАТ болон Гаалийн хураамжаас  улсын 
төсөвт оруулах орлого багасахаар харагдаж байгаа хэдий ч аж ахуйн 
нэгжийн орлогын албан татвар зэрэг төсөвт оруулах бусад татвар, 
төлбөр хэлбэрээр орох орлогын хэмжээ нэмэгдэж татварын суурь тэлнэ. 
Мөн нүүрсний уурхай болон түүнийг дагасан үйлчилгээний салбарт олон 
тооны ажлын байр хадгалагдаж үлдэх боломж бүрдэнэ.  

40 

 

5.5. Газрын тосны уламжлалт бус эх үүсвэрийг ашиглах, хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  

215. 

488 

5.5.1 Хийн түлшний 
тээвэрлэлт, хадгалалт, 
түгээлт, борлуулалтад 
тавих стандарт, дүрэм, 
журмыг шинэчлэн 
боловсруулна. ЗГҮАХ 104.1  

1.Хийн түлшний аюулгүй 
ажиллагааны дүрмийн 
төслийг боловсруулна. 

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшний хэрэглээ, хангамж, нийлүүлэлттэй 
холбогдсон норм, дүрмийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Уул 
уурхайн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 110 дугаар 
тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг гурван удаа хуралдсан бөгөөд АНУ -
ын NFPA-58 стандартыг орчуулан боловсруулж байна. “Шингэрүүлсэн 
шатдаг хийн хэрэглээний аюулгүй ажиллагааны дүрэм” -ийн төслийг 
боловсруулж бэлэн болгосон. 
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489 

2.Хийн түлшний аюулгүй 
ажиллагааны дүрмийн 
төслийг Сайдын тушаалаар 
батлуулна. 

“Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэрэглээний аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-
ийн төслийг Уул уурхайн Сайдын тушаалаар батлуулахад бэлэн 
болгосон. 2016 оны 4 дүгээр улиралд багтаан батлуулна.  /-/ 

 

490 3.Хийн түлшний олон улсын 
NFPA-58 стандартыг 

Ажлын хэсгийн хүрээнд АНУ -ын NFPA-58 аюулгүй ажиллагааны дүрмийг 
орчуулан өөрийн орны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн редактолож, Уул 36  
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орчуулан үндэсний 
стандартын төсөл 
боловсруулна. 

уурхайн сайдын тушаалаар батлуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 

216. 491. 

5.5.2 Уламжлалт бус эх 
үүсвэрээс /нүүрсний 
давхаргын метан, занар, 
байгалийн битум, тослог 
элс г.м/ байгаль орчинд 
ээлтэй шингэн болон хийн 
түлш боловсруулах 
асуудлаар мэргэжлийн 
төрийн болон судалгаа, 
шинжилгээний 
байгууллага, гадаад, 
дотоодын хөрөнгө 
оруулагчдын үүсгэл  
санаачилгыг дэмжинэ. 

1.Нүүрсний давхаргын хий, 
шатдаг занарын эрэл, 
хайгуулын ажлыг 
эрчимжүүлэх, нүүрсний 
давхаргын хий ашиглах 
туршилт, судалгааны ажилд 
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ. 

Нүүрсний давхаргын хий, шатдаг занарын эрэл, хайгуулын ажлыг 
эрчимжүүлэхэд тогтмол бодлогын дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 
“Эрдэнэс таван толгой” ХК болон БНСУ-ын Когаз компанийн гүйцэтгэж 
буй туршилтын ажлын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, нэмэлт хайгуул 
судалгааны ажил эхлүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
зорилгоор Гадаад харилцааны яаманд албан тоотоор хүсэлт хүргүүлсэн. 
Уг хүсэлтийн дагуу БНСУ -аас тус улсад суугаа Элчин сайдын яаманд 
нот бичиг хүргүүлж метан хийн хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 
хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэх асуудлыг тавьсан. Нүүрсний 
давхрагын метан хийн хайгуул, олборлолтын туршилт хийж буй 
“Эрдэнэс таван толгой”, “Кореа газ” ХХК-иудад шаардлагатай хийг 
нийлүүлэх “Элгэн” ХХК-д 99.99 хувийн метан хий импортлох тусгай 
зөвшөөрлийг Уул уурхайн сайдын 2016 оны А/26 тушаалаар олгосон. 
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Тусгай захиалгат (нийт ажил, үйлчилгээнээс бусад) ажил, үйлчилгээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО  36,1  
 
ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ: 

 Хүснэгт 3 
 
 
 

Гэрээнд тусгагдсан манлайллын  зорилт (орц), түүний 
шалгуурүзүүлэлт бүрээрхүрэх түвшин 

 
 
 

Жинхэнэ гүйцэтгэл(шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрсэн түвшин) 

Тухайн 
манлайллын 
зорилтын   
биелэлтэд 
төсвийн 

ерөнхийлөн  
захирагчийн 

өгсөн үнэлгээ 
(Манлайллын 
зорилтбүрийн  

биелэлтэд  0-30 
оноо) 

1 2 3 
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 ажиллах 
Зорилт-2: Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

а/ Байгууллагын 
ажилчдыг ёс зүйн 
чиглэлээр сургалтанд 
хамруулах 
1 дүгээр улиралд , 1 удаа 
Ёс зүйн сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

Шинээр ажилд орсон албан хаагчдад Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, 
харилцааны соёл, байгууллагын соёлын талаар сургалтыг тусгай 
хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна. 2016 онд 
яамны дэргэдэх ёс зүйн хороог ТАЗСЗ -ийн 01 дүгээр тогтоолоор 
шинэчлэн байгуулсан. Ёс зүйн хорооны тайлан мэдээг гаргаж ТАЗ -д 
хүргүүлсэн.  
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сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийг мөрдөн  ажиллах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б/Өөрийн болон 
байгууллагынхаа бүх 
албан хаагчдын хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэгийг 
хуулийн хугацаанд нь 
гаргуулах ажилд хяналт 
тавих 
1 дүгээр улиралд , 1 удаа 
Хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэгийг гаргуулан 
авч холбогдох газарт 
тайлагнасан байна. 

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль” -ийн 4 
дүгээр бүлгийн 23.5  дугаар заалт болон Улсын Их Хурлын Хууль зүйн 
байнгын хорооны 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтааар батлагдсан 
“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам” -ын 3.6, 4.6 дахь 
хэсгийг хэрэгжүүлэн 2015 онд Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргаж өгөх Уул уурхайн  
яамны албан хаагчдын нэрсийн жагсаалт, судалгааг гаргаж  Авлигатай 
тэмцэх газарт хүргүүлсэн. 
 УИХ-ын Хууль зүйн Байнгын хорооны 2012 оны 5 дугаар 
тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон хавсралтыг 
шинэчлэн батлах тухай  Хууль зүйн Байнгын хорооны 2014 оны 20 
дугаар тогтоол, “Албан тушаалтны хувийн ашигсонирхлын мэдүүлэг 
болонхөрөнгө, орлогынмэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалахжурам”-ын 
дагуу 2015оны “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг" -ийг нийт 49 албан хаагчаас, 3 албан 
хаагчаас их хэмжээний өөрчлөлтийг цахимаар болон цаасаар гаргуулан 
хянаж бүртгэн 2015 оны тайлан мэдээг хугацаанд нь АТГ-т хүргүүлсэн. 
“Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 22 этгээдээс гаргуулан авч  бү ртгэн 
холбогдох материалын хамт АТГ-т хүргүүлэн хянуулж дүгнэлт 
гаргуулсан.  
“Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 
мэдэгдлийг 26 албан хаагчаас гаргуулан хянаж  бүртгэсэн байна. Албан 
туушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг  болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг цахимаар болон цаасан хэлбэрээр 100 хувь хүлээн 
авч бүртгэж  бүрэн баталгаажуулсан. 
ХАСХОМ-ийг албан тушаалтнуудаас цаасаар авч бүртгэж битүүмжлэн 
нууцын тэмдэг дарж тусгай сэйфинд хадгалж байна. Мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн программ дахь ЭБАТ цэсний бүртгэлүүдийг тогтмол 
бүрэн хөтөлж байгаа болно. 2015 оны эхний хагас жилд нийт 54 албан 
хаагчийн ХАСХОМ-ийг хянаж баталгаажуулан бүртгэснээс 5 албан 
хаагчийн ХАСХОМ-ийг шинээр буюу 30 хоногийн хугацаанд авч 
бүртгэсэн байна. Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 8 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг бүртгэж 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4 дүгээр 
бүлгийн 23.5  дугаар заалтын дагуу АТГ-т хүргүүлэн хянуулж дүгнэлт 
гаргуулсан. Мөн 7 албан хаагчийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авч цахимаар 
бүртгэсэн болно.Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хуулийн 13 
дугаар зүйлийн 13.1, 321 дүгээр зүйлийн 321.1.2, Нийтийн албанд 
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нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 28 
дугаар зүйлийн 28.1.2 -т заасны дагуу Уул уурхайн яамны хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг 
арилгах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2015 онд авсан 
үр дүнгийн шагнал урамшуулалаа 2015 оны хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн “Орлого” хэсэгт мэдүүлээгүй  Авлигын эсрэг хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.3, мө н хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь хэсэгт 
заасныг зөрчсөн мэдүүлэг гаргагч нарт зөрчлийг давтан гаргахгүй байх 
талаар нэг бүрчлэн уулзаж анхааруулан зөвлөмж өгч гарын үсэг 
зуруулсан. 
Энэ шалгалтаар эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг хангалттай 
гэж үнэлсэн байна. 

Биелэлт 100% 
2.Байгууллагын ил тод  байдлыг хангах 
талаар: 
Зорилт-1: Байгууллагын ил тод байдлыг 
хангах чиглэлээр ажил зохион байгуулах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Байгууллагын вэб 
хуудсанд цаг үеийн 
мэдээллийг тухай бүр 
оруулах, нээлттэй ажлыг 
зохион байгуулах 
Жилдээ, Байнга 
Үйл ажиллагаа ил тод 
байна. 

www.mm.gov.mn вэб хуудсанд уул уурхайн яамны үйл ажиллагааны 
тайлан мэдээг цаг алдалгүй тухай бүр  шинэчлэн байршуулж байна.  
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б)Сар бүр “Ил тод уул 
уурхай” сэдвээр 
хэвлэлийн бага хурлыг 
зохион байгуулах 
Жилдээ, Байнга 
Үйл ажиллагаа ил тод 
байна. 

Сар бүр Ил тод уул уурхай хэвлэлийн хурлыг зохион байгуулж байна. 
Уул уурхайн яам байгуулагдсанаас хойш 41 удаа, 2016 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар 4 удаа зохион байгуулсан. Хурлын үйл ажиллагааг 
дунджаар 50 орчим хэвлэл мэдээллийн байгууллага сурвалжлан олон 
нийтэд хүргэдэг. 

27  

3.Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах 
талаар: 
Зорилт-1: Төсвийн байгууллагын 
удирдлага, санхүүжилтийн хуулийг 
мөрдөж ажиллах 
Зорилт-2: 2014 оны Төсвийн тухай хуулийн 
хүрээнд төсвийг зарцуулах 

Батлагдсан төсвийн 
хүрээнд зохицуулалт хийж 
ажиллах 
Жилдээ, Байнга 
Төсвийг үр ашигтай 
зарцуулах 

Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын ил тод байдлыг хангаж 
2015 оны батлагдсан төсөв, түүний гүйцэтгэл, түүнд хийсэн ХШҮДАГ -ын 
дүгнэлт, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө ,түүний тайланг Уул 
уурхайн яамны вейб сайтад байршуулж, ил тод байдлыг ханган ажиллаа. 
Мөн 2015 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан хуваарийн дагуу төсвийг 
зарцуулан ажиллаж Уул уурхайн сайдын багцын нэгдсэн тайланд 
Үндэсний аудитын газраас “зөрчилгүй” дүгнэлтийг өгөөд байна. 

Биелэлт 100% 

27  
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4.Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой 
ашиглах талаар: 
Зорилт-1: Батлагдсан төсвийн хүрээнд 
байгууллагын эд хөрөнгийг зохицуулах 
 
 

а/Байгууллагын өмч 
хамгаалах комиссыг 
байгуулж ажиллах 
Жилдээ, 2 удаа 
Нэгдсэн бүртгэлд орж эд 
хөрөнгө бүрийг эзэнтэй 
болгосон байна. 

Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг т омилон ажиллуулж 
байна. Жилдээ 1 удаа эд хөрөнгийн тооллогыг хийв.  
 
 
 
 
 

Биелэлт 100% 
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б)Байгууллагын эд 
хогшлийг нэгдсэн 
бүртгэлд оруулах 
Жилдээ, 2 удаа 
Нэгдсэн бүртгэл д орж эд 
хөрөнгө бүрийг эзэнтэй 
болгосон байна. 

Тооллогын комиссын дүгнэлтийг үндэслэн эд хөрөнгийг эзэнжүүлэн 
бүртгэж, картжуулаад байна. 
 

 
 
 

Биелэлт 100% 

  

5.Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг 
бэхжүүлэх талаар: 
зорилт-1: Байгууллагын ажилчдын мэдлэг 
ур чадварыг дээшлүүлэх талаар гадаад, 
дотоодын сургалтыг зохион байгуулах 
Зорилт-2: Мэргэжил дээшлүүлэх хүсэлтэй 
албан хаагчдад сурах нөхцөлөөр хангаж 
дэмжлэг үзүүлэх 
Жилдээ 
Хүний нөөцийн чадавхи дээшилсэн байх 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Сургалтын төлөвлөгөө 
гаргах 
 

Уул уурхайн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2012 оны 56 
дугаар тушаалаар "Уул уурхайн яамны төрийн албан хаагчдын 
сургалтын журам"-ыг батлан хэрэгжүүлж байна. Сургалтын журмаар 
яамны төрийн албан хаагчдын мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур 
чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор дотоод, 
гадаадад богино, дунд, урт хугацааны сургалтад хамруулж сургах, яамны 
захиалгаар мэргэжилтэн бэлтгэх, суралцуулах асуудлыг зохицуулж 
байна. 

Яамны "Төрийн албан хаагчдын  сургалтын журам"-ын  дагуу Уул 
уурхайн яамны төрийн албан хаагчдын 2016 оны сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлж 
байна. Төлөвлөгөөний дагуу Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
хуулийн мэргэжилтэн Ц.Шаравсампил Австрали Улсад магистрын 
сургалтад хамрагдсан. Яамны мэдээллийн цагаар сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг тогтмол явуулж байна.  

Уул уурхайн яамнаас худалдан авах ажиллагааны А3 
сертификатын сургалтад 13 албан хаагч хамрагдсанаас 9 албан хаагч 
шалгалтад тэнцэн гэрчилгээ авсан байна.  

2016 оны 04 дүгээр сард албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг 
зохион байгуулж уул уурхайн яамны нийт албан хаагчдыг хамруулсан.  

Мөн БНХАУ-ын Бээжин хотноо төрийн албан хаагчдад зориулсан  
хятад хэлний сургалт 2016 сэдэвт 21 хоногийн сургалтад ТЗУГ-ын 
мэргэжилтэн В.Лхагвасүрэнг суралцуулсан, Шанхай хотноо зохион 
байгуулагдсан Эрдэс баялагын хөгжил, менежмент 2013 сэдэвт 
сургалтад уул уурхайн яамнаас ТЗУГ-ын ГХАХ-ын Мэргэжилтэн 
Ж.Энхсайхан, СБТГ-ын ГБХ-ийн мэргэжилтэн Х.Санчигдорж, ХШҮДАГ-ын 
мэргэжилтэн С.Цэцэг-Өлзий нарын хамруулан суралцуулсан. 

27  
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Биелэлт 100% 
б)Салбарын хүний 
нөөцийн судалгаа гаргаж, 
нэгдсэн дүгнэлтэнд хүрэх 
 

Геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарын хүний нөөцийн өнөөгийн 
төлөв байдлын судалгааг гарган Уул уурхайн сайд болон Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, яамны удирдлагуудад танилцуулан товхимол болгон 
хэвлүүлж харьяа агентлагууд болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд, 
мэргэжлийн их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ -үүдэд хүргүүлсэн. 
Судалгааны үр дүнгээр салбарын хүний нөөцийн асуудлаар санал 
дүгнэлт гаргасан болно. 2014 оноос уг судалгаанд тулгуурлан салбарын 
ажил мэргэжлийн ангилал, зэрэглэл, цалин хөлсний нормчлолыг шинээр 
боловсруулах үнэлгээний хороог аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллийг 
оролцуулан  байгуулан ажиллаж байна. 2015 онд Дэлхийн хөдөлмөрийн 
байгууллага, Хөдөлмөрийн яамнаас хамтран яам, агентлаг, аж ахуйн 
нэгжийн төлөөллүүдийг хамруулс ан сургалтыг зохион байгуулсан. 
Түүнчлэн 2016 оноос Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран 
ажиллаж байна. Мөн нүүрсний салбар дахь ажлын байрны үнэлгээг 
шинэчлэн боловсруулж байна.  
 

Биелэлт 100% 
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в)Гадаад, дотоодын төсөл 
хөтөлбөртэй хамтран 
ажиллах 

УУЯ-ны албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор Японы Жайка 
олон улсын байгууллага, Солонгос улсын Койка олон улсын байгууллага, 
Австралын ЗГ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газар, Японы JDS сургалтын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, мэргэжилтнүүдийг дунд, урт 
хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамруулж байна. 
 БНСУ-ын КОЙКА-гаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах 2 
албан хаагчийн бүртгэлийн материалыг холбогдох байгууллагад 
хүргүүлээд байна. 
Япон Улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-аас 
“Монгол Улсын эрдэс баялаг, уул уурхайн салбарын чадавхыг 
бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд 2016 оны 8 дугаар сард зохион 
байгуулагдах “Монгол Улсын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын 
орчны дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх” х уралд тус 
яамнаас 2 удирдах түвшний албан хаагч оролцохоор төлөвлөж байгаа 
бөгөөд бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

Биелэлт 100% 
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Манлайллын зорилтын биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО 27.0  
 
 

1.4.Гэрээнд Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх талаар тусгагдсан зорилтын хэрэгжилтийг зорилт тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн 
түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв: 

 
         Хүснэгт 4 
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Гэрээнд мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх талаар дэвшүүлсэн 
зорилтууд, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт 

Жинхэнэ гүйцэтгэл 
(шалгуур үзүүлэлт бүрийн хүрсэн 

түвшингээр) 

Тухайн нийт ажил, үйлчилгээний биелэлтэд төсвийн шууд 
захирагчийн өгсөн үнэлгээ /Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх 

зорилт бүрийн биелэлтэд 0-30 оноо/ 

1 2 3 
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт-1-ийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд: 
Хууль, эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх : 
 

1.Хууль эрхзүйн мэдлэг дээшлүүлэх 
зорилгоор хууль зүйн магистрын 
сургалтанд хамрагдаж сурч байна. 
 

27 

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт-2 -ыг  хэрэгжүүлэх 
хүрээнд: 
Уул уурхайн салбарын мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг, 
чадвараа дээшлүүлэх.  

Мэргэжлийн англи хэлний цахим 
сургалтад хамрагдаж байна. 

27 

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО 27.0 
 

 
1.4.Тухайн менежерийн төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль тогтоомж, стандартыг чанд мөрдөх,  төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн 

болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэхтэй холбогдсон үүргийн биелэлтийн талаарх дүгнэлт: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үүргийн биелэлт 
  

2.1. Төсвийн ерөнхийлөн  захирагчийн хүлээх үүргийн биелэлтийн талаарх менежерийн сэтгэл ханамжийн түвшин  
2.1.1.Мененер гэрээний нөгөө тал болох төсвийн шууд захирагчийн хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хэрхэн үнэлж байгаагаа доорхи дөрвөлжний аль 

тохироход             гэж тэмдэглэнэ. 
 
 
 
 
 
Бага                           Дунд  зэрэг                                    Их  

 
2.2.  Эрхэлж байгаа ажлынхаа талаарх сэтгэл ханамжийн түвшин 
2.3. Одоогийн эрхэлж байгаа ажилдаа хэр зэрэг сэтгэл ханамжтай байгаагаа үнэлж, доорхи дөрв өлжний аль тохироход  гэж          тэмдэглэнэ. 

 
 
 
           Бага                          Дунд зэрэг                                      Их     

 

√

 
√ 

√

 √ 



113 
 

3. Тайлангийн баталгаажуулалт  
 
Ажлын гүйцэтгэлээ тайлагнасан Төсвийн шууд захирагч: 
 

 ……………………………………     /Д.АРТАГ/ 
  (гарын үсэг ) 
 

……………………   (огноо) 
 

 
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
 
4. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээ    

 4.1.Төсвийн шууд захирагчменежерийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг дүгнэж,  дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:  
         

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих дундаж оноо Өгсөн дундаж оноо 
1 2 3 

1.Нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт  0-30 29,5 
2.Тусгай ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт 0-40 36,1 
3.Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлт  0-30 27.0 

Н и й т   о н о о 0-100 92,6 
  
4.2.Төсвийн шууд захирагч  гэрээг дүгнэж өгсөн үнэлгээгээ                  гэж тэмдэглэнэ:  
 

 
 
 
 
 
 

5.Төсвийн шууд захирагчийн тэмдэглэл: 
5.1.Хэрэв менежерт “А” буюу “Маш сайн”, эсхүлл “D” буюу “Дутагдалтай”, “F” буюу “Хангалтгүй” үнэлгээ өгсөн бол үндэслэл: 

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

5.2.Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал: 
1) ……………………………………………………………………………………................................................................................................ 
2)………………………………………………………………………………........................................................................................................ 
6. Дараагийн  шатны даргын тэмдэглэл 

“А” буюу “Маш сайн” “В” буюу “Сайн” 
 

“С” буюу “Хангалттай” 
 

“D” буюу “Дутагдалтай” “F” буюу “Хангалтгүй”  

 
 
 
 

    

√ 
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6.1.Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээг:                Зөвшөөрсөн                           
       Зөвшөөрөхгүй 

6.2.Зөвшөөрөхгүй тохиолдолд: 
1)Үндэслэл: 

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

 
2)Дараагийн шатны даргын үнэлгээ:  

 
7. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээний баталгаажуулалт 
7.1.Үнэлгээ өгсөн: 
                                                                   Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
 
УУЛ УУРХАЙН САЙД     ………………………   /Р.ЖИГЖИД / 

          (албан тушаал)                             (гарын үсэг)                                 
Тэмдэг 

…………………………. 
(огноо) 

 
7.2.Үнэлгээтэй танилцсан:                         Төсвийн шууд захирагч  

 
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА          ……………………...   /Д.АРТАГ / 

       (гарын үсэг) 
………………………. 

(огноо) 
 
 

 

“….”  буюу “………………………” 


	Сайдын багцын харьяа байгууллагуудын санхүүгийн тайланг "Plastic" программд нэгтгэн Сайдын багцын нэгдсэн санхүүгийн тайланг гаргаж, удирдлагад танилцуулан, баталгаажуулж ажиллав. Мөн Сангийн яамнаас харъяа байгууллагын тайланг цахимаар авах болсонтой холбогдуулан Сангийн яамны сайтад тайлангуудыг оруулж, тооцоо нийлж ажиллаа.
	Биелэлт 100%
	ТЕЗ-ийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг 2016 оны 4 дүгээр сарын 05-ны дотор ҮАГ-т, 5 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор Сангийн яаманд албан тоотоор хүргүүлж, ҮАГ-аас гаргасан Уул уурхайн сайдын сайдын багцын санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг 5 сарын 1-ны өдөр сайдад гардуулав. ҮАГ-ын дүгнэлтээр УУСайдын багцын тайланд зөрчилгүй дүгнэлт гаргасан.   
	1/ Үндэсний аудитын газраас 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын шалгалтын багт 2015 оны төсвийн зохицуулалтын талаарх мэдээллээр ханган ажиллаа. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны мэдээллийн талаар холбогдох танилцуулгыг хүргүүлэв. 
	2/ Үндэсний аудитын газраас хийж буй хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн аудитад Уул уурхайн яамны 2015 оны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн талаар тайлбар, үндэслэлээр ханган ажилласан.  
	Уул уурхайн сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын төсвөөр хийгдэх геологи судалгааны ажлын 2015 оны санхүүгийн тайлан балансыг бүтэн жилээр гаргаж удирдлагад танилцуулан баталгаажуулж аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
	Уул уурхайн сайдын хөрөнгө оруулалт, Улсын төсвөөр хийгдэх геологи судалгааны ажлын санхүүгийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн нягтлан шалгаж, банкны гүйлгээ хийх, хийж журналын бичилт, ерөнхий данс хөтлөн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулж ажилласан.
	Биелэлт 100%

