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 УУЛ УУРХАЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2015 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ  
 ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ ИЛТГЭХ ХУУДАС 

 
 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 

АМГ, ГТГ-ын даргын 2015 оны ҮДГ, гэрээний хавсралт, агентлагийн 2015 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хүлээн аван хяналт хийж 
зохих засвар, өөрчлөлт хийх талаар санал дүгнэлт 
боловсруулсан.Холбогдох засвар, санал зөвлөмжийг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулан 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 

Монгол Улсын 21 аймгийн Засаг дарга нартай байгуулах гэрээний төслийг 
бэлтгэн яамны нэгжүүд, агентлагаас санал авч, аймгуудын Засаг даргын 
тамгын газарт хүргүүлэн санал авсны дагуу “Хамтран ажиллах гэрээ”-г 
байгуулж баталгаажуулсан. Гэрээ байгуулж, батлуулах үйл ажиллагааг 

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 

ЗГХЭГ-тай хамтран Төрийн ордонд амжилттай зохион байгуулсан. Бичил 
уурхай, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай, байгаль орчны нөхөн 
сэргээлт, уурхай болон уулын үйлдвэр, хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлогч, геологи, хайгуулын асуудлаар санал өгсөн. 

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 2015 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
нэгтгэн ТНбД-аар 
батлуулахбиелэлтийг 
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 ажлын хэсэг байгуулан 
боловсруулж Сайдаар баталгаажуулан ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. ЕМ-ээс 
бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулах гэрээний төслүүдийг хүлээн авч 
гэрээ байгуулах ажлыг зохион 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 

УУЯ-ны 2015 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг 1 
дүгээр улирал,  хагас жил болон жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн гаргалаа. 
Хугацаанд нь холбогдох газар, удирдлагад хүргүүлсэн. 

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 

Бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулах гэрээний төслүүдийг тухай бүр 
хүлээн авч баталсан.  

Биелэлт 100%

 
 
 
 

30 

 

6. 

4.ЕМ-ээс бүтцийн нэгжийн 
дарга нартай байгуулах 
гэрээний биелэлтийг 
газруудаас нэгтгэн авч 
дүгнэх ажлыг зохион 
байгуулна.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  

Бүтцийн нэгжийн дарга нартай байгуулах гэрээний биелэлтийг 1 дүгээр 
улирал, хагас жил, жилийн эцсийн  байдлаар гарган ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. 
 
 
 

 
 

30 
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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 2015 онд ирсэн Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1, Засгийн газрын 
тогтоол 77, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 106, ерөнхий сайдын 
захирамж 77-ийг тус тус яамны удирдлагуудад танилцуулж скайнардаж 
холбогдох албан тушаалтнуудын  дотоод сүлжээнд байршуулсан. Дээд 
байгууллагын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тухай бүр хангаж 
ажилласан.  
-МУ-ын Ерөнхий сайдын 2015 оны 171, 172, 173, 190, 201, 204, 222 дугаар 
захирамжаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд МУ-ын Засгийн 
газрыг төлөөлөн оролцох итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон 
ажилласан.  
-МУ-ын Ерөнхий сайдын 2015 оны 78 дугаар захирамжаар ураны ордуудыг 
эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахтай холбогдуулан газрын доор уусгах 
аргаар олборлоход хүхрийн хүчлийн уусмалыг хэрэглэх стандартын төсөл 
боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан. 
-ЗГ-ын 2014 оны 239 дүгээр тогтоолын дагуу төрөөс тогтоосон газарт 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 2015 оны 1-р сараас олгож эхэлсэн. 
-МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 181, 77 дугаар зарлигийн дагуу цацраг идэвхт 
ашигт малтмал, газрын ховор элементийн тусгай зөвшөөрөл олгох 
асуудлыг ЗГ-т танилцуулж газрын ховор элементийн 2 ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл, цацраг идэвхт ашигт малтмалын 6 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
олгох асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. 
-МУ-ын Ерөнхий сайдын 2015 оны 62 дугаар захирамжаар байгуулагдсан 
“Газрын багц хуулийн шинэчилсэн найруулга”-ын төсөл боловсруулах үүрэг 
бүхий ажлын хэсэгт ажиллаж салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой 
зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгуулан ажилласан. 
-Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2015 оны 5/353 тоот албан бичгээр 
өгөдсөн чиглэлийн дагуу ажиллаж төрөөс тогтоосон газарт ашигт 
малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицолоос 
байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах газрын солбицлыг хассан. 
-Төрөөс Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
УУЯ-наас зохион байгуулсан “Эрдэс баялаг-2025 II” чуулга уулзалтыг 
зохион байуулах ажлын хэсэгт ажилласан.  
-МУ-ын ЗГ-ын 2014 оны 10–р сарын 04-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд 
заасны дагуу “Газрын хэвлийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл 
баримтлал, төслийг боловсруулах өргөтгөсөн ажлын хэсэгт ажилласан. 
-ЗГ-ын 2015 оны 3 дугаар сарын захирамжийн дагуу Хууль зүйн яам, Уул 
уурхайн яамны төлөөлөл бүхий “Хан Ресурс” ХХК-ний арбитрын шүүхтэй 
холбоотой Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулга хийсэн. ҮАБЗ-ийн НБД 
Ц.Энхтүвшинд УУЯ-аас Арева групптэй уулзах ярианы сэдэв 2015 оны 
4 дүгээр сарын 15-нд хүргүүлэв. Ханресурс компанитай холбоотой 
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арбитрын шүүхийн асуудлаар ЕС-ын захирамжаар байгуулагдсан ажлын 
хэсгийн хуралдааныг 4, 5 сард тухай бүр зохион байгуулж ажилласан. 
-Монгол УИХ-ын 2015 оны  “Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга 
хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай” 41 дүгээр тогтоол; 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 109 дүгээр тогтоол; 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны “Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах 
арга хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө батлах 
тухай” 116 дугаар тогтоол; 
-Засгийн газрын “Монгол Улсын 2015 оны төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах 
арга хэмжээний тухай”  230 дугаар тогтоол; 
-Засгийн газрын 2014 оны “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 
мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам” батлах тухай 
384 дүгээр тогтоол; 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2014 оны худалдан авах 
ажиллагааны тайлан, хэрэгжилтэнд хийсэн үнэлгээний дүнтэй танилцан 
2015 оны 4 сарын 13-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээр 
өгөгдсөн үүрэг даалгавар; 
-“Оюутолгой” ХХК-ийн зардлын хэтрэлтийг баримтад үндэслэн шалгах үүрэг 
бүхий ажлын хэсгийн дүгнэлт болон уг дүгнэлтийн иөрөөр авс хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээтэй танилцан 2015 оны 4 сарын 13-ны өдрийн Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгавар; 
-Ерөнхий сайдын 2015 оны “Улсын үзлэг явуулах төв комиссын 
бүрэлдэхүүн, удирдамжийг батлах тухай” захирамж; 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2015 оны худалдан авах 
ажиллагааны явц, үр дүнгийн талаар танилцан 2015 оны 6 сарын 8-ны 
өдрийн Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг 
даалгавар; 
-Эрдэс баялагийн биржийн тухай хуулийн үзэл баримтлалтай танилцан 
2015 оны 9 сарын 7-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээр 
өгөгдсөн үүрэг даалгавар; 
-2015 оны “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 оны төсвийн 
хязгаарыг батлах тухай” 262 дугаар тогтоол зэрэг тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. 

Биелэлт 100%

 
 

8. 

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

Дээрх тогтоол шийдвэрүүдээс тус яаманд үүрэг, чиглэл өгсөн болон яамны 
албан тушаалтныг ажлын хэсэгт томилсон нийт 164 шийдвэрийг хяналтад 
авсан. Үүнээс Ерөнхийлөгчийн зарлиг-1, Засгийн газрын тогтоол 65, 
Ерөнхий сайдын захирамж 46, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 52-ыг 
хяналтын санд оруулан биелэлтийг гаргуулан ажиллаж байна.   

Биелэлт 100%
30  
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Хугацаа: Жилдээ 

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 холбогдох газар, хэлтсүүдээс авч 
нэгтгэн ХШҮДАГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна. 
 
 
 

Биелэлт 100%

30  

5. 

10. 

1.5. Засгийн газрын 
хуралдаанаар 2015 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 
Хугацаа: Жилдээ 

Засгийн газрын хуралдаанаар 2015 онд хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөг 
нэгтгэн боловсруулж батлуулсан. Энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангуулах, биелэлтийг тайлагнахзэрэг ажлыг тогтмол зохион байгуулан 
ажилласан.2015 оны жилийн эцсийн байдлаар давхардсан тоогоор 33 
асуудлыг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан байна. 
 
 

Биелэлт 100%

 
27 

 
 

 

11.  

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

2015 онд Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх 36 асуудлын 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж ЗГХЭГ-руу хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний 
биелэлтийг тухай бүр гаргаж Уул уурхайн яамны шуурхай хуралдаанд 
танилцуулж ажилласан.  

 
Биелэлт 100%

27 
 
 
 

 

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 төлөвлөгөөг газар, 
хэлтсүүдээс сард 1 удаа санал авч  нэгтгэн батлуулсан.  
-СЗХ-аар Үндэсний геологийн алба байгуулах асуудлыг Удирдлага, газар, 
хэлтсээс санал авч, 2015 оны 4-р сарын 2-нд танилцуулсан. Хурлаас гарсан 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
-Сайдын 
зөвлөлийнхуралдаанааршинэчлэнболовсруулсанДалдуурхайнаюулгүйажил
лагаанынэгдсэндүрэм, Ашигтмалтмалэрэх, хайх, 
ашиглахүйлажиллагааныжурамынтөсөл, Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын Уул уурхайн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн 176 дугаар конвенцид нэгдэх тухай хуулийн төсөл, Эрдэс баялгийн 
биржийн тухай хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, АМ-ын нөөц баялгийн 
ангилалын төсөл, УУС-ын 2013 оны 01 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан 

30  
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“Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн ордын нөхөн төлбөрт үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх ажлын хэсэг”-ийн тайлан, Геологи, уул уурхайн салбарын 
мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн 
төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журмын төсөл, ”Төрийн өмчит 
холдинг компанийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, Жонш 
хөтөлбөр, Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам, 
Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам, 
Үндсэн чиглэл, Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, ЗГ-ын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  төлөвлөгөөнд тусгагдсан УУС-ын 
эрхлэх асуудлын зорилт арга хэмжээний биелэлт, яамны 2015 оны эхний 
хагас жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний тайланг тус тус хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлсэн.  

Биелэлт 100%

 
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, тэмдэглэл хөтлөн албан бланк дээр баталгаажуулан, 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 нийт 7 удаа  хуралдсан бөгөөд хэлэлцсэн 
асуудал, гарсан саналын тэмдэглэл хөтөлж, баталгаажуулсан. Нийт 
давхардсан тоогоор 31 үүрэг даалгавар газар, нэгжүүдэд өгөгджээ. 

 

Биелэлт 100%
30  
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7. 

16. 

1.7.Яамны удирдлагын 
шуурхай зөвлөлгөөний 
2015 оны хуваарийг 
боловсруулж, батлуулах, 
зөвлөлгөөнөөс өгсөн 
үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулна. 

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

Сар бүрийн долоо хоногийн Даваа гаригт Шуурхай хурлыг зохион байгуулж, 
үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах ажлыг зохион 
байгуулж ажиллаж байна. Шуурхай хурлын тэмдэглэлийг тухай бүр хөтлөн 
архивлаж, мэдээллийн сан үүсгэн хадгалж байна.  Шуурхай хурал нийт 44 
удаа хуралдаж, давхардсан тоогоор 386 удаагийн үүрэг даалгавар 
өгөгджээ.  

Биелэлт 100%

 
30 

 
 

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 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 2015 онд 
нийт 20 удаа санал авч 7 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 7 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 2015 
оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
батлуулах, биелэлтийг 
хангуулах арга хэмжээг 
тухай бүр авч ажиллана. 

1.2015 оны Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх соён 
гэгээрүүлэх  төлөвлөгөөг 
боловсруулж Төрийн нарийн 
бичгийн даргаар батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөө 
боловсруулсан байх. 

2015 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх  төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлан Авлигатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтэст хүргүүлсэн. Мөн төлөвлөгөөг АТГ болон яамны цахим 
хуудсанд байршуулсан. 
 

Биелэлт 100%.

30  
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Хугацаа: Жилдээ 

23.  

2.Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж, биелэлтийн 
тайланг АТГ-т хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөө 
боловсруулсан байх.  
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх  төлөвлөгөөний 
биелэлт болон Эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны тайлан 
гаргаж АТГ-т хүргүүлсэн. 2015 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён 
гэгээрүүлэх  төлөвлөгөөний дагуу газар хэлтсүүдийн тайлан болон авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар газрын дарга нарт албан 
тоотыг хүргүүлсэн. АМТХ-ийн хуулийн орон нутгийг хөгжүүлэх гэрээний 
загварыг боловсруулах, аж ахуйн нэгжүүд болон зорим аймгуудад 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. УИХ-ын тамгын газрын ажилтнуудад 
энэ талаар мэдээлэл хийж санал солилцсон.2015 оны Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх соён гэгээрүүлэх  төлөвлөгөөний биелэлт болон Уул уурхайн 
яамны 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайланг гаргаж АТГ-т 
хүргүүлсэн. 

Биелэлт 100%.

27  

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 66 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%

 
30  

29. 

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

2014 оны жилийн эцсийн болон 2015 оны эхний хагас жилийн Төрийн албан 
хаагчийн бүртгэл хөдөлгөөнтэй холбоотой тайлан мэдээг АМГ болон ГТГ-
аас гаргуулан авч нэгтгэн мэдээг хуулийн хугацаанд гаргаж ТАЗ-д 
хүргүүлсэн.  
 

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 

УИХ-ын Хууль зүйн Байнгын хорооны 2012 оны 5 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Албан тушаалтны хувийн ашигсонирхлын мэдүүлэг 
болонхөрөнгө, орлогынмэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалахжурам”-ын дагуу 
2015 онд нийт 60 албан хаагчаас 2014 оны “Албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар болон 
цаасаар гаргуулан хянаж бүртгэж, “Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 18 
этгээдээс гаргуулан авч  бүртгэн холбогдох материалын хамт АТГ-т 
хүргүүлэн хянуулж шийдвэрлүүлсэн. “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг 26 албан хаагчаас гаргуулан 
хянаж  бүртгэсэн байна. 3 албан хаагч их хэмжээний өөрчлөлтөө 
мэдүүлсэн.  Албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахим 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. 

 Биелэлт 100%

30  

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 18 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 60 ажилтан албан хаагчдын мэдээ тайланг хуулийн хугацаанд 
АТГ-т өгсөн 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 

Яамны ажилтнуудын ажиллах нөхцөлбаталгаагхангах хөтөлбөрийн 2014 
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 буцалтгүй тусламж олгосон байна. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг 
шинэчлэн боловсруулж газар хэлтсүүдээс санал авч удирдлагын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж  Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар баталсан. 
Албан хаагчдын орон сууцны судалгааг танилцуулгын хамт бэлтгэж сайдад 

 
27  
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хүрсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

танилцуулсан. Албан хаагчдын судалгааг шинэчлэн гаргасан. Сар шинийн 
баяр болон ахмадын баярыг тохиолдуулан Уул уурхайн яамны харьяа 
ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн.     

Биелэлт 100%

34. 

1.16.Салбарын 
шагналаар шагнуулахаар 
ирүүлсэн материалыг 
хянаж сайдын тушаал 
гаргана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Салбарын шагналаар 
шагналаар шагнуулахаар 
ирүүлсэн материалыг тухай 
бүр хянаж шийдвэрлэнэ.  
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажилладаг байх. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн сайдын шийдвэрээр олгогдох Монгол Улсын Засгийн газрын 
шагнал "Салбарын тэргүүний  хүндэт тэмдэг"-ээр шагнах журмыг шинэчлэн 
боловсруулж Уул уурхайн сайдын 2014 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 
83 дугаар тушаалаар батлуулсан. Газрын тосны салбар үүсч хөгжсөний 74 
жилийн ой болон газрын тосны салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан аж 
ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн шагналын материалыг хянаж,Уул уурхайн 
сайдын 2015 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 91 дүгээр тушаалаар 76 
хүнийг "Газрын тосны салбарын тэргүүний ажилтан хүндэт  тэмдэг"-ээр, 90 
хүнийг яамны "Жуух бичиг"-ээр мөн Казак үндэсний байр Наурызийн баярыг 
тохиолдуулан 15 хүнийг “Тэргүүний 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, Уул уурхайн 
сайдын 2015.06.10-ны өдрийн 105 дугаар тушаалаар 61 хүнийг “Тэргүүний 
уурхайчин”, 2 хүнийг “Тэргүүний геологич” хүндэт тэмгээр, Ардын 
хувьсгалын 94 жилийг ойг тохиолдуулан 168 хүнийг “Тэргүүний уурхайчин, 
37 хүнийг “Тэргүүний геологич”, 41 хүнийг “Газрын тосны тэргүүний 
ажилтан”, 81 хүнийг яамны “Жуух бичиг”-ээр, Монгол Улсад Геологийн алба 
үүсч хөгжсөний 76 жилийн ой, Монголын геологичдын баярын өдрийг 
тохиолдуулан 33 хүнийг “Тэргүүний геологич”, 12 хүнийг  яамны “Жуух 
бичиг”-ээр,тус тус шагнаж шагналыг гардуулсан байна.  
Геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарын шагналаар шагнагдагсадын 
цахим программтай болж бүртгэлжүүлэх ажил хийгдэж байна. Уул уурхайн 
салбар үүсч хөгжсөний 93 жилийн ой, уурхайчдын байрыг 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. 2015 онд яамнаас 1 албан хаагч “Алтан гадас одон, 1 албан 
хаагч Хөдөлмөрийн хүндэм медаль, 1 албан хаагч Засгийн газрын хүндэт 
өргөмжлөлөөр, Засгийн газрын шагнал салбарын тэргүүний ажилтан хүндэт 
тэмдгээр 5, Жуух бигээр 5 албан хаагч  тус тус шагнагдсан байна.  

30  
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Биелэлт 100%
1.0.3. Яамны нийтлэг үйлчилгээ болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:

 

16. 

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 

Тус яаманд 2015 оны 11 дүгээр сарын 18-ны байдлаар нийт 259 захидалаар 
266 асуудал шийдвэрлүүлэхээр ирүүлсэн байна. Үүнээс 225 захидалд хариу 
өгсөн ба 86.8% -ийн биелэлттэй байна. 24 захидал буюу 10.9% нь 
шийдвэрлэх явцад, үүнээс 10 захидалд хариу өгөгдөөгүй хугацаа хэтэрсэн 
байна.Захидлыг агуулгаар нь ангилбал, 73,3%-ийг хүсэлт /190ш/, 17.3%-ийг  
гомдол /45/, 0.5%-ийг санал /15ш/ тус тус эзэлж байна. Нийт захидлын 
29.7% нь /58ш/ ЕТГ, ЗГ, УИХ болон бусад газраас уламжилж ирсэн байна. 
Ажилд орох гарах, чөлөө хүсэхтэй холбогдсон болон  мөнгө, эд материалын 
тусламж авах, сургууль курст суралцахыг хүссэн  асуудал 32.8% буюу /85/ 
эзэлж байна.Геологи, уул уурхай, металл, газрын тосны холбогдолтой 
асуудал 25%буюу /65/ эзэлж байна.Тусгай зөвшөөрөл, тендертэй холбоотой 
асуудал 26.6%буюу /69/,хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой болон бусад 
асуудал  0.1%буюу /3/ тус тус эзэлж байна. 

Биелэлт 100%

27  

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 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 77 захидал уламжилж ирсэн.Үүнээс: 

 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас 4 
 УИХ-аас 6 
 УИХ-ын гишүүдээс 13 
 Асуулт 1 
 Асуулга 5 
 ЗГХЭГ-аас 38 хүсэлт тус тус иржээ.  
 Бусад-11 

Нийт захидлын 29.7% нь /77ш/ ЕТГ, ЗГ, УИХ болон бусад газраас уламжилж 
ирсэн нь ноднингийн мөн үеийнхээс 2 дахин өссөн дүнтэй байгаа ба81 %-
ийн  биелэлттэй байна.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% 

36  

17.  38. 1.3.2. Сайдтай уулзах 
хүсэлтийг хүлээн авч, 

1. Сайдтай уулзах хүсэлтийг 
хүлээн авч, уулзалтыг зохион 

Сайдтай уулзах хүсэлтүүдийг тухай бүр хүлээн авч, уулзалтыг цаг тухайд нь 
зохион байгуулж ажилласан. 30  
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уулзалтыг зохион 
байгуулах, сайдаас 
холбогдох албан 
тушаалтанд өгсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллана. 
 

байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Зохион байгуулалт 
сайтай байх 
Хугацаа: Жилдээ 

 

Биелэлт 100%

 

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%

30 
  

40. 

3.Сайд, Дэд сайд, Төрийн 
нарийн 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 

Иргэд, олон нийтийн төлөөллийг Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
дарга нарын 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%

30  

18.  
41. 

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

1.Уул уурхайн сайд, Дэд 
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 

Биечлэн ирсэн болон нэг цэгийн Угтах үйлчилгээний 264373 дугаарын 
шуурхай утсанд холбогдсон иргэд, байгууллагад УУЯ-ны үйл ажиллагаатай 30  
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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 

холбоотой болон бусад холбогдох мэдээллийг тухай бүр өгч ажиллаж 
байна. Мэдээллийг дэлгэрэнгүй тодруулах шаардлагатай тохиолдолд албан 
хаагчидтай холбон зохих хариуг буцаан хүргүүлж ажиллаж байна.  

 
 
 
 
Биелэлт 100% 

43. 

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

Тусгай зөвшөөрлийн материалыг хүлээн авч, хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
нь шуурхай хүлээлгэн өгч байна. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээ, 
мэдээллийг яамны цахим хуудсанд тухай бүрт шинэчлэн байршуулж ирсэн. 
 
 

Биелэлт 100%

30  

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 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. 

Биелэлт 100%

30  

45. 
5.Ажилтан албан хаагчдын 
ажлын үнэмлэх болон 
нэгжийн дарга, 
удирдлагуудын төрийн 

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 авах, холбогдох албан 

30  
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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 

хаагчдад хүргэх, бусад холбогдох ажлыг цаг тухайд нь гүйцэтгэсэн.  
 
 
 

Биелэлт 100%

46. 

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

Хүндэтгэлийн танхим болон 202, 310 тоот хурлын өрөөний цагийг газар, 
хэлтсүүдийн албан хэрэгцээнд зохицуулан хуваарилж байна. Өрөөний 
хаягжилтыг цаг тухайд нь захиалж, шинэчилж байна.  
 
 
 
 

 Биелэлт 100%
21  

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%

27  
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19. 

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 2015 оны хуваарийг батлуулсан. Батлагдсан хуваарийн 
дагуу мэдээллийн цагийг тухай бүр бүрэн ирцтэйгээр зохион байгуулж 
байна. Нийт 10 удаа зохион байгуулсан байна.АТГ-ын ХШДШХ-ийн 
комиссар н.Мөнхбаярын “Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 
гаргахад анхаарах асуудал”, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын дэд 
хурандаа Т.Баасанжав, дэслэгч Г.Энхсайхан нарын “Онцгой байдлын үед 
авах арга хэмжээ”, Монголын бие даасан судалгааны институтээс зохион 
байгуулсан “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын үр 
нөлөөний үнэлгээ”, ШУТИС-ийн доктор, профессор Лхамсүрэнгийн ““Монгол 
орны үнэт, өнгөт эрдэнийн чулуу, хөөрөгний тухай”, ШУТИС-ийн доктор, 
профессор Д.Чулуун, Б.Сэрсмаагийн “Геотур”, МУИС-ийн багш Э.Байгалийн 
“Хөрөнгө оруулалтын гэрээний зохицуулалтын эрх зүйн орчин”,ГБХ-ийн 
ахлах мэргэжилтэн, доктор Д.Алтанхуягийн “Хатуу ашигт малтмалын 
баялаг, ордын нөөцийн ангилал”, Новел Инвестмент үнэт цаасны компаний 
захирал Д.Ангарын “Засгийн газрын бонд” зэрэг сэдвээр яамны 
ажилтнуудад зориулсан мэдээллийн цагт оролцов. 

Биелэлт 100%

 
30  

49. 

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

Газар, хэлтсүүдтэй хамтран 2015 оны хуваарийн дагуу“Мэдээллийн цаг”-
ийгтухай бүр зохион байгуулж байна. Хуваарийн дагуу арга хэмжээнүүд 
хэвийн явагдаж байна. 

Биелэлт 100%

30  

20. 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 37 удаагийн албан томилолт олгосон байна.  
 

Биелэлт 100%
30  
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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 
Хугацаа: Жилдээ 

Дотоод, гадаад томилолт тус бүрийн тайланг цаг тухайд нь хүлээн авч 
архивлаж байна. Дотоод болон гадаад томилолтын судалгааг гарган тухай 
бүр удирдлагад танилцуулсан. Ажилтнуудад батлагдсан удирдамжийн 
дагуу албан томилолт олгож, илтгэх хуудастай цаг тухайд нь танилцаж, 
удирдлагад уламжилсан. 
СБТГ-аасЯпон улсад “Ашигт малтмалын боловсруулалт” сэдэвт сургалтад 
УУБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Ачитсайхан, ГБХ-ийн мэргэжилтэн Х.Санчигдорж 
нар оролцсон тухай тайлан бичиж яамны удирдлагад танилцуулсан.2015 
оны 7 дугаар сарын 13-17-ны өдрүүдэд Америкийн Нэгдсэн Улсын Денвер, 
Хьюстон хотуудад зохион байгуулагдсан “Газрын тосны нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын туршлага судлах” сэдэвт сургалтад ЭЗХОХ-ийн 
дарга Н.Энхбаяр, тус хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ш.Эрдэнэцэцэг нар 
оролцсон. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Уул уурхайн 
салбарын дэд бзтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу Австрали улсын Пeрт хотод зохион байгуулагдсан 
‘Геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарын хууль эрх зүйн орчин, нутгийн 
захиргааны удирдлага, хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагааг сайжруулах 
болон байгаль орчин нийгмийн стратегийн үнэлгээ” сэдэвт сургалтад 
ЭЗХОХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ш.Эрдэнэцэцэг, УУБХ-ийн мэргэжилтэн 
Т.Зууннаст, ГБХ-ийн мэргэжилтэн Х.Санчигдорж нар оролцсон. Дэлхийн 
банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Уул уурхайн салбарын дэд бзтцийн 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 
ХБНГУ-д газрын ховор элементийн баяжуулалт, боловсруулалт сэдэвт 
сургалтад ГБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Алтанхуяг, мэргэжилтэн 
Ц.Мөнхцэнгэл, УУБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Ачитсайхан нар оролцсон. 
БХЗГ-аас Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт 
тавих тухай хуулийн 6.1.1-д заасны дагуу Тэсрэх материалын агуулахын 
аюулгүйн бүс тогтоох томилолт 35удаа, Уурхай, уулын үйлдвэрийг байнгын 
ашиглалтад хүлээн авах Улсын комисс 43 удаа,Колумб улсад 2015 оны 9 
сарын 14-18 өдрүүд, Бразил  улсад 2015 оны 9 сарын 21-23-ны өдрүүдэд 
Бичил уурхайн талаар холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагатай 
уулзаж, туршлага судлах гадаад томилолтоор,БНСУ-д “Инфосиа 2015”-д 
2015 оны 10 сарын 13-24-ны өдрүүдэд оролцсон. БНСУ-д “Монгол орныг 
Япон, Солонгос улстай төмөр замаар холбох трасийн хэлэлцээр”-т 
оролцсон.Швейцар улсад “Засгийн газар хоорондын уул уурхай, эрдэс 
баялаг, металийн салбарт тогтвортой хөгжил” чуулга уулзалтад 2015 оны 
10 сарын 26-30-ны өдрүүдэд оролцсон. Мэргэжилтэнүүдийгалбан 
томилолтоор гадаад улсад болон орон нутагт ажиллуулах, ар гэрийн 
шаардлагаар ажлаас чөлөөлөгдөх, ээлжийн амралтын хуваарь гаргах 
зэргийг зохион байгуулж ажилласан. Мэргэжилтнүүд ээлжийн амралттай, 
өвчтэй, чөлөөтэй, албан томилолттой байх үед бусад ажилтнуудад ажил 
үүргийг нь түр орлуулан гүйцэтгүүлэх замаар зохицуулалт хийж ажилласан.  
ХШҮДАГ нь эхний хагас жилд тус газраас давхардсан тоогоор дотоод 4, 

30  
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гадаад 2 удаагийн томилолтоор ажиллаж, холбогдох журмын  дагуу тайланг 
яамны удирдлагад танилцуулж ажилласан. 

Биелэлт 100%

21. 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 5140:2002, MNS 
5141:2002, MNS 5142:2002 буюу албан хэрэг хөтлөлтийн цуврал 
стандартад тодорхойлсон техникийн шаардлагуудыг мөрдөн ажиллаж 
байна. Түүнчлэн Абль софт компанитай программ шинэчлэлтийн гэрээ 
хийсэн. 

Биелэлт 100%

30  

22. 

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 

2013-2014 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтад тусгасан асуудлаар 318 
хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж хадгалалт хамгаалалтад авсан.  
 

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 гэрээ хийсэн. Холбогдох мэргэжилтэн, албан хаагчид 
программ нэвтрүүлэлтийг хийн ажиллаж байна. 2015 оны жилийн эцсээр 
программ шинэчлэлт бүрэн хийгдсэн байна. 
 

Биелэлт 100%
30  

55. 

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

Яамны архивын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу явуулж, зохион 
байгуулалтын нэгжид архивын ажлын үндсэн зааврын дагуу арга зүйн 
зөвлөгөө өгч ажиллаа. 
Байгууллагын архивыг үнэ цэнэтэй баримтаар нөхөн бүрдүүлж, баримтын 
хадгалалтын тохиромжтой нөхцлийг бүрдүүлж, бүрэн бүтэн байдлыг ханган 
ажилласан. Архивын сан хөмрөгөөс шаардлагатай материалыг 
олж,байгууллагын удирдлага болон зохион байгуулалтын нэгж, түүнчлэн 
салбарын болон сонирхогч байгууллагыг архивын мэдээлэлээр түргэн 
шуурхай хангах үйлчилгээ үзүүлсэн. 
Хуулбар үнэн тэмдгийг 94  баримтын 159 хуудас материалд дарж, яамд 

30  
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 болон ЦЕГ, ЗХАШШ,ЭСЯ, Дүүргийн татвар болон НДХ-т тус тус хүргүүлэхэд 
хамтран ажиллаа. 
ББНШК-ын бүрэлдхүүн, албан бичгийн индексийг шинэчлэн ТНБД-ын 
тушаалаар тус тус батлуулсан. ББНШК-ын хурлаар УУЯ-ны 2015 оны 
Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын төслийг хянан хэлэлцэж ТНБД-аар 
батлуулсан. Яамны албан хаагчдад Архивын ерөнхий газартай хамтран 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулсан. 

Биелэлт 100%

23. 56. 

1.3.8. Ирсэн бичгийг 
танилцуулах, хяналтад 
авах, явуулах бичиг 
баримтыг 
бүртгэждугааролгож, 
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 4566 бичгийг хүлээн авч, мэдээлийн санд оруулан, удирдлагын 
цохолтоор албажуулсан газар хэлтсүүдэд тараасан болно. Ирсэн бичгээс 
хугацаа заагаагүй ба хариугүй 3066, хариутай ба  хугацаа заасан 1500 
албан бичигт хариуг хүргүүлсэн ба энэ нь 85% буюу хугацаандаа 
шийдвэрлэсэн байна. 80 албан бичиг нь шийдвэрлэх шатандаа буюу 
хугацаа нь болоогүй байна. Явуулсан нийт 2450 бичгийн станадарт 
бүрдлийг шалгаж, дугаар өгч баталгаажуулан,  9000  ААНБ, иргэнд 
холбогдох хаягаар хүргүүлэв.   

Биелэлт 100%

 
21  

24. 
 

57. 

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 танилцуулсан. 

 
Биелэлт 100% 27  

58. 

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  

59. 

3.Салбарын ой, нийтийн 
тэмдэглэлт өдөр, үйл 
явдлуудыг тэмдэглэх, зохион 
байгуулах, ажилтнуудын 
чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр  
Чанар: Зохион байгуулалт 

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 
гаригт спорт заалны хуваарийг зохицуулан спортын төрлүүдээр тоглох 
боломжийг олгосон.  30  
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сайтай байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Биелэлт 100%

60. 

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 2015 оны 02 дугаар 
сард амжилттай зохион байгуулсан. Түүнчлэн Уул уурхайн яамны баг 
тамирчидМУУҮА-аас геологи, уул уурхайн компаниудын дунд зохион 
байгуулсан спортын наадамд оролцсон.Газрын тосны салбарын 74 жилийн 
ойн хүрээнд зохион байгуулсан спортын наадамд оролцсон.МУ-ын Засгийн 
газрын нэрэмжит Засгийн газар-2015 спорт наадамд оролцсон. 
Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас зохион байгуулсан Футзалны 
хөлбөмбөгийн тэмцээнд амжилттай оролцсон.  

Биелэлт 100%

30  

61. 

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 
 
 

Жендэрийн Хорооноос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу УУЯ-ны Жендэрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг гаргаж нийт 2 хуудас тайланг хүргүүлсэн. Мөн НХХЯ-
аас  2015 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Төрийн ордонд зохион 
байгуулагдах “Эмэгтэйчүүдийн хөгжил, оролцоо Үндэсний чуулган”-д яамны 
5 эмэгтэй төлөөллийг оролцуулсан. УУЯ-ны Жендэрийн хороог шинэчлэн 
байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Жендэрийн үндэсний 
хороонд хүргүүлсэн.  
Мөн Жендэрийн хорооноос зохион байгуулдаг сар бүрийн уулзалтад 
оролцож цаашид бусад яамдтай хамтран МУ-ын төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудад батлагдан гарах салбар тус бүрийн жендэрийн стратегийг 
боловсруулан батлах ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна.  

Биелэлт 100%

30  

62. 

6.Сар бүрийн сүүлийн долоо 
хоногт ЗГХЭГ-тай хамтран 
“Хэрэгжилт-Хяналт-
Хариуцлага” теле хурлыг 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. Шуурхай 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Сар бүрийн сүүлийн долоо хоногт зохион байгуулагддаг ЗГХЭГ-тай хамтран 
“Хэрэгжилт-Хяналт-Хариуцлага” теле хурлыг тухай бүр амжиллтай зохион 
байгуулсан. Уг хуралд удирдлагуудыг бүрэн хамруулж, шаардагдах 
материалыг хугацаанд нь нэгтгэн боловсруулж ЗГХЭГ-т хүргүүлж 
ажилласан.  
 

Биелэлт 100%

30  
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63. 

7.Уул уурхайн салбарт 
ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх 
үйл ажиллагааг зохицуулах 
журмын хүрээнд холбогдох 
ажлыг зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. Шуурхай 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Уул уурхайн салбарт ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагааг зохицуулах 
журмын хүрээнд ХСҮТ болон холбогдох газруудаас ирүүлсэн танилцуулга, 
тайлан мэдээллийг газар хэлтсүүдэд хүргүүлсэн. Мөн ЭМЯ-наас зохион 
байгуулсан “ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагааны өнөө ба ирээдүй” 
хэлэлцүүлэгт яамнаас 2 ажилтныг оролцуулсан.  
 
 

Биелэлт 100%

30  

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 завсарыг хийж удирдлагыг мэдээллээр ханган 
ажилласан. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуультай хамтран ажиллах 
санал ирүүлснийгсудалж үзээдСанамж бичгийн 
хүрээндхамтранажиллахсаналыгхүргүүлсэн.  
ГУУС-аас Санамж бичгийн төслийгирүүлээдбайна. 
УулуурхайнсалбарынмэргэжлийндээвэрхолбооноосСанамжбичигбайгуулах
саналирүүлснийгсудалжбайна.  
Салбарын ТББ-уудаас зохион байгуулсан Монголын геологи, хайгуул 2015 
чуулганд 3 сарын 19-21-нд зохион байгуулагч, дэмжигчээр УУЯ, ГБХ 
оролцсон. 
Сайдын  Геологийн салбарын төрийн болон ТББ, эрдэм шинжилгээ, 
сургалт, судалгааны байгууллагуудын удирдлага, төлөөллүүдтэй уулзах  
уулзалтыг 2015.01.15-нд УУЯ-н дээр зохион байгуулсан. Уулзалтын мөрөөр 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулсан. 
Төлөвлөгөө      УУС-ын 2015.02.13-ны №28 тушаалаар батлагдсан. 
Салбарын төрийн өмчит байгууллагууд болон их дээд сургуулиуд,  эрдэм 
шинжилгээний байгууллагуудын судалгааны нэгтгэл мэдээллийг гаргаж, 
удирдлагад хүргүүлсэн. 
ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуультай хамтран ажиллах санал 
ирүүлснийг судалж үзээд Санамж бичгийн хүрээнд хамтран ажиллах 
саналыг хүргүүлж саналыг тусган Санамж бичгийг байгуулсан.   
УУЯ, МУИС, ШУТИС хамтарсан “Монголын гео-шинжлэх ухааны нэр 
томъёоны асуудал” сэдэвт семинар, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. 
МГУУМИ-тэй хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд салбарын 
мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх ажлыг шилжүүлэх талаар санал бэлтгэж 
удирдлагуудад танилцуулсан. 

27  



21 
 

 
 
 
 

Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх 
олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журмыг 
хэрэгжүүлж эхлүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулах тухай  тушаалын 
төсөл боловсруулан түүнд Салбарын ЭШБ, ТББ-уудын нэгдсэн судалгаа 
гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах удирдамжийг тусгаж өгсөн.Салбарын 
ТББ-уудаас зохион байгуулсан Монголын геологи, хайгуул 2015 чуулганд 3 
сарын 19-21-нд зохион байгуулагч, дэмжигчээр УУЯ, ГБХ оролцсон. 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр явуулж байгаа ажлын чанар үр өгөөжийн 
асуудлаар МҮГХ-ноос санаачлан зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт 12 сард 
оролцов. 
ШУТИС-ийн ГУУС, МУИС-ийн БУС-ын ГГТ-ийн 2015 оны бакалавр, 
магистрын төгсөлтийн дипломын хамгаалалтын комисст 1, 6 сард ажиллав.  
Монголын үйлдвэрлэлийн геологчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 
хуралдаанд Төрөөс явуулж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг сурталчилж 
тухай бүр оролцов, 
ШУА-ийн Газарзүй, геологийн бага чуулган, Палеонтологи, геологийн 
хүрээлэн, ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн 
хуралдаанд тухай бүр санал өгч оролцов. 
 

Биелэлт 100%

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. 
Хугацаа: Жилдээ 

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. 
 
 
 

Биелэлт 100%

30  

26. 69. 

1.3.11 Тус яаманд 
ашиглагдаж буй 
Монголын цахилгаан 
холбооны суурин утас 
болон төрийн холбооны 
утас, кабелийн 
телевизийн сүлжээ, 

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

Интернэтийн үйлчилгээг “Комтел” ххк-тай гэрээг сунгаж ажилласан. Кибер 
аюулгүй байдын газар, Мэдэлээл шуудан, харилцаа холбооны газаруудтай 
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. 

30 
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хурлын заалны акустик 
дууны системийн 
тасралтгүй найдвартай 
үйл ажиллагааг хангах 
арга хэмжээ авч 
шийдвэрлүүлнэ. 

Биелэлт 100%

70. 

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

Дотоод удирдлагын системийг шинэчлэх ажлын хүрээнд программын 
хөгжүүлэлт хийдэг комрпаниудаас үнийн санал, танилцуулга авч 
харьцуулсан судалгаа хийж Эйбл дотоод удирдлагын системийг сонгож 
нэвтрүүлэлтийг төвөлвөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэж байна.  Мөн мэдээлэл 
технологийг ашиглах журам боловсруулж байна. 

Биелэлт 100%

27 

 

27. 71. 

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 

 

29.  

78. 

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 2014 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 төсдүүд, Тогтвортой бичил 
уурхай төсөл, Уул уурхайн бохирдлыг тогтоох төслүүд хамрагдлаа. Мөн 
өглөг авлагын тооцоо нийлсэн акт, мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн баталгаа, 
төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, бусад шардлагатай баримт материалыг 
шаардан авсан.  

Биелэлт 100%

30 

 

79. 

2.Сайдын багцын харъяа 
байгууллагуудын санхүүгийн 
тайланг “Plastic” программд 
нэгтгэн Сайдын багцын 
нэгдсэн санхүүгийн тайланг 
гаргаж, удирдлагад 
танилцуулан, 
баталгаажуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

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%

30  
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80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Сайдын багцын эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгдсэн тайланг тайлбар, 
тодруулгын хамт хуулийн хугацаанд Сангийн яам, Үндэсний аудитын газарт 
дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлж ажилласан. 
 
 

Биелэлт 100%

30  

81. 

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 2015 оны 
4 дүгээр сарын 05-ны дотор ҮАГ-т, 5 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор 
Сангийн яаманд албантоотоор 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.         
 

Биелэлт 100%  

30  

30. 82. 

1.3.15.Уулзалтын 
мөрөөравчхэрэгжүүлэхүй
л 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 

Налайхын уурхайгаас тэтгэвэрт гарсан ахмад уурхайчдаас ирүүлсэн 
өргөдлийнхүрээндсудалж үзээдГеологиуулуурхайнсалбараасхүнд, 
хортойнөхцлөөртэтгэвэртгарчбайгаахүмүүсийнхувьхэмжээнийасуудлыгший
двэрлэхталаархамтарчажиллахталаар 
Хөдөлмөрийняамандсаналаахүргүүлээдбайна. 
Геологи, уул уурхайн салбарын 2015-2016 оны хамт/тариф/-ын хэлэлцээрт 
Ахмад геологчдын нийгмийн асуудалд дэмжлэг 
үзүүлэхасуудлыгтусганажиллажбайна. Хэлэлцээрт 3 талгарын 
үсэгзуржбаталгаажууланХөдөлмөрийн яаманд бүртгүүлсэн. 
Тэтгэвэртээ гарсан харъяалах 
байгууллагагүйахмадуудыгхаръяаагентлаг,байгууллагуудадхамруулахасууд
лыгэрдэсбаялгийнсалбарыннэгдсэнахмадынхолбоотойхамтранзохионбайгу
улжСаршинийнбаяр, ахмадынбаярыгтохиолдууланхүндэтгэл 
үзүүлэнажиллажбайна. 
Уулзалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
биелэлтийг яамны хэмжээнд холбогдох газруудаас гаргуулан ХШҮДАГ-аар 
үнэлгээг хийлгэн  нэгтгэн удирдлагад танилцуулсан.  

Биелэлт 100%

21  

1.1. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ШИЙДВЭР БОЛОВСРУУЛАХАД ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАВХАРДАЛ, ХИЙДЭЛ, ЗӨРЧЛИЙГ 
АРИЛГАХ ТАЛААР ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ГОЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
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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 хэсгүүдийг нэгдсэн хяналтад авч удирдамж, чиглэлийн дагуу 
байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.  
Шивээ-Овоогийн нүүрсний орд газрын тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг 
цэгцлэх, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг Засгийн газрын хуралдаанаар 
2013.07.06-ны өдөр хэлэлцүүлж тэмдэглэл гаргуулсан. Уг асуудлыг 
цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа тул хүлээгдэж байна.Өндөр 
цагааны ховор метал, Мөнгөн өндөрийн ордын нөөц, түүний хайгуул, 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон байдал, өнөөгийн үйл ажиллагаа нь 
Монгол Улсын Хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх, стратегийн ач холбогдол 
бүхий ашигт малтмалын ордод хамаарах эсэх асуудлыг судалж дүгнэлт 
гаргах, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах ажлын хэсэг тус 
ордуудын талаарх материалуудыг бэлтгэсэн. “Олон овоот” ордын талаарх 
мэдээллүүдийг судалж санал, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж, 
удирдамжийн дагуу ажиллаж холбогдох урьдчилсан санал, дүгнэлт гарсан. 
Ерөнхий сайдын 2015 оны 56-р захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг, 
Уул уурхайн сайдын 2015 оны 52-р тушаалаар байгуулагдсан дэд ажлын 
хэсэг Гацууртын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй төрийн эзэмшлийн 
хувь тогтоох, орд ашиглах гэрээний төслийг боловсруулах, шийдвэрлэх 
Ажлын хэсэг ажиллаж, санал дүгнэлт боловсруулан УИХ-д өргөн барьсан. 
УИХ 2015.06.18-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх шаардлагагүй гэж 
үзсэн.Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох бэлтгэл ажлын 
талаарх холбогдох танилцуулгыг бэлтгэн Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөл болон Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан.“Ихтохойрол” ХХК 
нь Төв аймгийн Заамар, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумдын нутагт МV-
004121, МV-007712 , МV-007713 , МV-017263 дугаартай ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлүүдийг эзэмшдэг бөгөөд дээрх талбайнууд нь Улсын Их Хурлын 
2009 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан “Гол мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 
газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль”, Хилийн 
заагийг хэсэгчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2011 оны 6 дугаар сарын 
8-ны өдрийн 174 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны 6 дугаар сарын 
05-ны өдрийн “Хилийн заагийгтогтоох тухай” 194 дүгээр тогтоолоор 

27 
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баталсан ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглосон хилийн заагтай 
хэсэгчлэн давхцсан тул үйл ажиллагааг нь зогсоосон. Энэ нь  “Хөрөнгө 
оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улс, 
Америкийн Нэгдсэн Улсын хоорондын гэрээ”-тэй зөрчилдөж байж 
болзошгүй гэж үзэн хууль, тогтоолд өөрчлөлт оруулах боломжийг судалж 
газар дээр нь ажиллан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийг Уул уурхайн сайдын 
2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалаар байгуулав. 
Ажлын хэсгийн явцын тайланг АНУ-ын ЭСЯ-ны төлөөлөлд ажлын хэсгийн 
гишүүд танилцуулсан. АНУ-ын ЭСЯ-ны төлөөлөлтэй хийсэн уулзалтанд орж 
“Их тохойрол”-ын ажлын хэсгийн ажлын явцын талаар танилцуулсан.Ашигт 
малтмалын “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ыг 
шинэчлэн боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж Уул 
уурхайн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 тоот тушаалаар 
батлуулсан.“Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 
батлагдсантай холбогдуулан дагаж мөрдөх журам, дүрэм, гэрээний 
загварыг боловсруулж, батлуулах” үүрэг бүхий ажлын хэсэг тайлант 
хугацаанд нийт 4 удаа хуралдаж, явц байдлыг Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанд танилцуулсан. Журмын төслүүдийг боловсруулах ажил хийгдэж 
байна. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дахь Ухаахудаг 
уурхайгаас Гашуунсухайт боомт чиглэлийн төмөр зам дайран өнгөрч байгаа 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулсан. Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 94 
дугаартай батлагдсан "Алтны олборлолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг 
эрчимжүүлэх тухай тогтоол"-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын 
хүрээнд үндсэн ажлын хэсэг ажилласан. 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 ЗГ-ын хуралдаанд танилцуулж, шийдвэрлүүлсэн. 

Биелэлт 100% 

 
2.Тушаал, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн биелэлтийг 
тайлагнах 

2012-2015 онд Уул уурхайн сайд болон Төрийн нарийн бичгийн даргын 
тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгүүдээс гүйцэтгэлээ тайлагнаж 27 
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Тоо хэмжээ: 1 удаа   
Чанар: Тушаал, 
шийдвэрүүдийг хяналтад 
авч, хэрэгжилтийг 
удирдлагад танилцуулсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

хаагаагүй 107 ажлын хэсгийн судалгааг гаргаж удирдлагад танилцуулсан 
бөгөөд ажлын хэсгийн дарга, холбогдох мэргэжилтэнтэйуулзаж тайлбар 
судалгааг авч нэгтгэж 99 ажлын хэсгийг Сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын тушаалаар хаасан байна. Жилийн эцсийн байдлаар  40 ажлын 
хэсэг ажиллаж байна. 

Биелэлт 100%

 

31. 83. 

1.1.2.1.Хууль, Улсын Их 
Хурлын бусад шийдвэр, 
Засгийн газрын тогтоолын 
төсөлд сайдаас өгөх 
саналын төслийг 
боловсруулж 
танилцуулах, хүргүүлэх 
арга хэмжээ авна. 

1.Засгийн газрын тогтоол, 
шийдвэрийн төсөлд Сайдаас 
өгөх санал боловсруулж 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ:Өдөр тутам 
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд 
хууль зүйн, санал дүгнэлтийг 
өгсөн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 

Засгийн газрын гишүүдээс санал авахаар ирүүлсэн Засгийн газрын 
тогтоолын төсөлд тухай бүрт Сайдаас өгөх саналыг боловсруулж 
хүргүүлсэн.Хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төсөлдСайдаас 
өгөхсаналыгтухайбүрболовсруулжхүргүүлжажилласан. 
-УТХ-өөрхэрэгжүүлжбайгааГСА-ын 2014 оныявц, үрдүн, 
цаашидавахаргахэмжээнийталаартанилцуулгабэлтгэж, ЗГ-
тхүргүүлэнхэлэлцүүлсэн. 
-Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 
үзэлбаримтлалыгболовсрууланЗГ-тхүргүүлсэн. 
-Монгол Улсын Ерөнхийсайдын 2015 оны 78 
дугаарзахирамжаарбайгуулсан“Газардооруусгахаргааруранолборлоходхүхр
ийнхүчилхэрэглэхстандартынтөслийгболовсруулах” ажлын хэсгээс “Шар 
нунтагт тавих техникийн шаардлага”, 
“Хүхрийнхүчлийнтехникийншаардлага”стандарт, 
“Газардоорхүхрийнураныгхүчлээруусганолборлохтехнологийншаардлага”те
хникийнзохицуулалтыгболовсруулсан. 
-Цацраг идэвхт ашигт малтмалын эрэх ,хайх, ашиглах үйлажиллагааны 
өнөөгийнбайдал, 
цаашидавчхэрэгжүүлэхаргахэмжээнийталаарУулуурхайнсайдын 2015 оны 
19 
дүгээртушаалаарбайгуулагдсанажлынхэсэгтажиллажхолбогдохсаналыгбол
овсруулан, ЗГ-ынхуралдаандхэлэлцүүлэхээрхүргүүлсэн. 
Хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төсөлд Сайдаас өгөх саналыг тухай бүр 
боловсруулж хүргүүлж ажилласан. 
-УТХ-өөр хэрэгжүүлж байгаа ГСА-ын 2014 оны явц, үр дүн, цаашид авах 
арга хэмжээний талаар танилцуулга бэлтгэж, ЗГ-т хүргүүлэн хэлэлцүүлсэн. 
-Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл 
баримтлалыг боловсруулан ЗГ-т хүргүүлсэн. 
-Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 78 дугаар захирамжаар 
байгуулсан “Газар доор уусгах аргаар уран олборлоход хүхрийн хүчил 
хэрэглэх стандартын төслийг боловсруулах” ажлын хэсгээс “Шар нунтагт 
тавих техникийн шаардлага”, “Хүхрийн хүчлийн техникийн шаардлага” 
стандарт, “Газар доор хүхрийн ураныг хүчлээр уусган олборлох 
технологийн шаардлага” техникийн зохицуулалтыг боловсруулсан. 
-Цацраг идэвхт ашигт малтмалын эрэх ,хайх, ашиглах үйл ажиллагааны 
өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Уул 

30 
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уурхайн сайдын 2015 оны 19 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт 
ажиллаж холбогдох саналыг боловсруулан, ЗГ-ын хуралдаанд 
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн. 
-Гадаад хэргийн яамнаас боловсруулсан Эдийн засгийн түншлэлийн тухай 
Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийн төслийн танилцуулга, тус 
хэлэлцээрийн төсөл болон Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлтэй 
танилцаж зарчмын хувьд дэмжив. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан “Төрийн банк үнэт цаас гаргах тухай” 
Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгатай танилцаж зарчмын хувьд 
дэмжив. 
-Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 
“Концессын төсөл, арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” тогтоолын төсөл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, тогтоолын төслийг Концессын тухай 
хуулийн 6 дугаар бүлгийн 6.2 заалтыг үндэслэн   боловсруулахад анхаарах 
саналыг хүргүүлэв.  
-Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Худалдааны тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, танилцуулгыг ирүүлсэнтэй 
танилцаж холбогдох 7  саналыг боловсруулан хүргүүлэв. 
-Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 
“Концессын төсөл, арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” тогтоолын төсөл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, Засгийн газрын тогтоолын төслийн 
үндэслэх хэсэгт заасан засгийн газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
23.1.5 дах заалт нь Монгол Улсын Ерөнхий сайдын бүрэн эрхийн асуудал 
байх тул хасах, мөн тогтоолын үндэслэл хэсэгт концессын тухай 6 дугаар 
зүйлийн 6.2 дах заалтыг тусгах нь зүйтэй гэсэн саналыг хүргүүлэв.     
-Татварын ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2 дах заалтад татварын 
алдангийн хэмжээг арилжааны банкнаас олгож буй зээлийн хүүгийн 
дунджийг үндэслэн жил бүр тогтоож байхаар заасны дагуу Сангийн яамнаас 
боловсруулсан “Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын 
тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж дэмжив. 
-Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагаас 2015 онд 
худалдан авах ажиллагааг нь зохион байгуулах төсөл арга хэмжээний 
жагсаалтыг батлахаар боловсруулсан  Монгол Улсын засгийн газрын 
“Жагсаалт батлах тухай” тогтоолын төсөлтэй танилцаж холбогдох 2 
саналыг боловсруулан Монгол Улсын Шадар сайдад хүргүүлэв. 
-Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 
“Гаалийн тарифын зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах 
тухай” тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж, тогтоолын 
төслийг зарчмын хувьд дэмжив. 
-Аж үйлдвэрийн яамнаас  Жижиг, дунд үйлдвэрийн хөнгөлөлттэй зээлийн эх 
үүсвэрт шаардагдах 70.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлэхээр боловсруулсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зарим 
арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны 
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тэмдэглэл, тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж, Засгийн 
газрын тогтоолын танилцуулгад “ … дээрх төслүүдийг санхүүжүүлэхэд 
шаардлагатай 767.1 тэрбум төгрөгнөөс эхний ээлжинд нэн шаардлагатай 
байгаа 70.0 тэрбум төгрөгний эх үүсвэрийг Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр 
шийдвэрлэх хэрэгцээ байна.” гэсэн байх бөгөөд эдгээр төслүүдийг яагаад 
эхний ээлжинд оруулах болсон болон нэн шаардлагатай 70.0 тэрбум 
төгрөгийн задаргаа ба хэрэгцээг тодорхойлоогүй байгаа тул эдгээр 
асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах танилцуулгад тодорхой 
болгож оруулах нь зүйтэй гэсэн саналыг хүргүүлэв. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан “Зээлийн багцын нөхцлийн тухай” Засгийн 
газрын тогтоолын төсөл болон Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, зарчмын хувьд дэмжив. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 
“Санхүүжилтийн тухай” тогтоолын төсөлтэй танилцаж, холбогдох 4 саналыг 
хүргүүлэв. 
-Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн 
газрын “Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх, баталгаа гаргах тухай” 
тогтоолын төсөлтэй танилцаж дэмжив. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын “Зээл авах, 
зээлийн баталгаа гаргах тухай” тогтоолын төсөл, хуралдааны тэмдэглэл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, Уул уурхайн яаманд Хөгжлийн банкны 
2014 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2/1284 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн зээлийн баталгаа гаргуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай 
хүсэлтийг Сангийн яаманд уламжилсан. Сангийн яамны 2015 оны 01 сарын 
28-ны өдрийн 7-1/469 тоот албан бичгээр ОХУ-ын эдийн засгийн төлөв 
байдал тогтворгүй байгаа өнөө үед ОХУ-ын рублээр тооцож хэлэлцээр хийх 
нь оновчтой гэж үзэж байна. Энэ нь зээлийн зардлыг бууруулж, гадаад 
худалдаанаас үүсч буй алдагдлыг бууруулах мөн дотоодын долларын 
эрэлтийг тодорхой хэмжээнд бууруулах ач холбогдолтой талаар дурьдаж, 
“Засгийн газрын баталгаа нэмж гаргах хууль, эрх зүйн үндэслэл бүрдэх 
хүртэл дээрх асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй байна.” гэсэн хариуг 
ирүүлсэнг мэдэгдэж, зээлийн шугамыг нээж ашиглахаас өмнө дээрх 
асуудлуудыг тодорхой болгохыг анхааруулсан саналыг хүргүүлэв. 
-ЗГХЭГ-аас ирүүлсэн Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж дэмжив.  
-Хөрөнгө оруулалтын газраасболовсруулан ирүүлсэн Монгол Улсын 
Засгийн газрын “Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолын 
төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж дэмжив.  
-Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 
“Концессын гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” тогтоолын төсөл, холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж дэмжсэн. 
-Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 
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“Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрлэлийн төслүүдийг дэмжих 
тухай” тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж дэмжив. 
-Төрийн өмчийн хорооноос боловсруулсан “Төрийн өмчит хуулийн 
этгээдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг балансаас 
балансад шилжүүлэх тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж дэмжсэн хариуг ЗГХЭГ-т хүргүүлэв. 
-Төрийн өмчийн хорооноос боловсруулсан “Төрийн өмчит хуулийн 
этгээдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг балансаас 
балансад шилжүүлэх тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж, дэмжсэн хаиуг Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-ын нэмэлт өөрчлөлтийг 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхтэй холбогдуулан Аж 
үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Засгийн газрын “Тогтоолын хавсралтад 
нэмэлт оруулах тухай” тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай 
танилцаж дэмжив.  
-Монгол Улсын Засгийн газар, Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газар 
хооронд “Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах” хөтөлбөрийн 2 дугаар 
үе шат, Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны хооронд “Бодлогын 
дүн шинжилгээ, хяналт шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг 
буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр тус тус тохиролцсоны 
дагуу асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Сангийн 
яамнаас боловсруулсан Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл болон 
Ерөнхий сайдын захирамжийн төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж 
дэмжив.  
-Улсын Их Хурлаас 2011 онд баталсан Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, 
түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, улмаар хөдөө аж ахуйг 
гаралтай бараа түүхий эдийн экспортын тоо хэмжээ, бүртгэлийг 
сайжруулах, төсөвт төвлөрүүлэх татварын хувь хэмжээг үнэн бодитой 
болгох зорилгоор Хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас боловсруулсан Засгийн 
газрын  “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” тогтоолын төслийг 
зарчмын хувьд дэмжив. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан Гадаадын тусламжийн гэрээ, хэлэлцээ 
байгуулах асуудлыг зохицуулах шаардлагын үүднээс боловсруулсан 
Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн үзэл баримтлал, 
хуулийн төсөл болон холбогдох танилцуулгатай танилцаж дэмжив. 
-Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогоос орон нутагт шилжүүлэх дүнгийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай болон Хүний хөгжлийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төсөл Сангийн яамнаас боловсруулсантай танилцаж, холбогдох 3 
саналыг хүргүүлэв. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 
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хуралдааны “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2015 оны төлөвлөгөөг 
эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тэмдэглэлийн төсөл болон 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж дэмжив.  
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогоолоор баталсан 
Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулахаар Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан Тогтоолд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төслийг 
зарчмын хувьд дэмжив.  
-Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгийн санаачлан боловсруулсан 
Онцгой албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, холбогдох танилцуулгатай 
танилцаж, дэмжсэн саналыг Хууль зүйн яаманд хүргүүлэв. 
-Улсын Их Хурлын гишүүн С.Оюуны санаачлан боловсруулсан Гаалийн 
тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төслүүдийг Онцгой албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлал, хуулиудын төсөл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, дэмжсэн хаиуг хууль зүйн яаманд 
хүргүүлэв. 
-“Үндэсний ажлын алба байгуулах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 
тогтоолын төсөл, хуралдааны тэмдэглэл болон Монгол Улсын ерөнхий 
сайдын захирамжийн төсөл, холбогдох танилцуулгууд, Монгол Улсын 
гадаад яамаар төлөөлүүлэн Монгол Улсын Засгийн газар болон АНУ-ын 
Мянганы сорилтын корпорацийн хооронд байгуулах Мянганы сорилтын 
гэрээг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай хэлэлцээрийн төсөлтэй 
танилцаж, “Үндэсний ажлын алба байгуулах тухай” Засгийн газрын 
тогтоолын төсөлд Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн сангийн 
хөрөнгийг зарцуулах талаарх  холбогдох зүйл, заалтыг тодорхой тусгах 
саналыг Хууль зүйн яаманд хүргүүлэв. 
-Улсын Их Хурлын гишүүн С.Дэмбэрэлийн санаачлан боловсруулсан Төв 
банк /Монгол банк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төсөл, хуулийн төслийн үзэл баримтлал, холбогдох танилцуулгатай 
танилцаж, дэмжсэн саналыг Хууль зүйн яаманд хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Төрийн өмчийн концессын 
зүйлийн жагсаалт батлах тухай” 317 дугаар тогтоолын хавсралтад “Эгийн 
голын усан цахилгаан станцын урьдчилсан шатны дэд бүтцийн ажил” 
концессын зүйлийг нэмэхээр Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан 
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай 
танилцаж дэмжив. 
-Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран 
хэрэгжүүлэхээр 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр байгуулсан 
“Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээр, уг төслийн 
танилцуулга, Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, 
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Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал 
болон Монгол Улсын Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай 
хуулийн төсөлтэй танилцаж, Монгол Улсын Санхүүжилтийн хэлэлцээр 
соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн нэрийг хуулийн төслийн үзэл 
баримтлалын нэртэй нийцүүлж “Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай” 
гэж өөрчлөх саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Засгийн газрын “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын төсөл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, тогтоолын төслийн 1 дүгээр заалтад 
“и/ гэрээний үндсэн дээр хийлгэж буй геологи, хайгуул, судалгааны ажлын 
төлбөр” гэсэн зориулалт, арга хэмжээг нэмж тусгах саналыг Сангийн 
яаманд хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж –ийн санаачлан боловсруулсан 
“Төсвийн тухай” хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 
үзэл баримтлал, хуулийн төсөл болон холбогдох танилцуулгатай танилцаж, 
хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийг “Энэ хуулийг 2016 оны 1 дүгээр сарын 01-
ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө” гэж өөрчлөн найруулах саналыг 
хүргүүлэв. 
-“Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг 
2015 онд Монгол улсын Засгийн газар даргалах болсонтой холбогдуулан 
Удирдах ажилтнуудын уулзалт, сайд нарын уулзалт болон салбар 
хороодын хуралдаануудыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахад 
шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэхээр Аж үйлдвэрийн яамнаас 
боловсруулсан Засгийн газрын  “Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны хөтөлбөр” тухай тогтоолын төсөл, холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж, холбогдох 3 саналыг хүргүүлэв. 
-“Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкыг үүсгэн байгуулах 
хэлэлцээрийн тухай” Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төслийг 
зарчмын хувьд дэмжсэн саналыг Аж үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэв. 
-Аж үйлдвэрийн яамнаас боловсруулсан  “Зээлийн авлага шилжүүлэх зарим 
арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төслийг  
дэмжив. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан “Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны 
гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан”-гийн тухай Засгийн 
газрын хуралдааны тэмдэглэл, “Монгол Улсын 2014 оны төсвийн 
гүйцэтгэлийг батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг 
дэмжив. 
-“Монгол Улсын 2008-2014 оны  төсвийн тухай хуульд тусгагдаж, тухайн 
төсвийн жилд бүрэн санхүүжигдээгүй, гэрээний үлдэгдэл төлбөр бүхий 
төсөл, арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн  газрын хуралдааны 
тэмдэглэлийн төсөл, “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл, арга 
хэмжээний төлбөрийг баталгаажуулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын 
төсөл болон “Векселиэр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 
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хэмжээний тухай” танилцуулгатай танилцаж дэмжсэн хариуг Сангийн 
яаманд хүргүүлэв. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан “Бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой зарим 
арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөлтэй 
танилцаж, холбогдох 2 санлыг хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах 
Жилийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн төслийн тухай Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, Гарын үсэг зурах бүрэн эрх олгох тухай 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжийн төсөл, холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж , Засгийн газрын дээрх шийдвэрүүдийн төсөлд 
тусгасан “Жилийн санхүүжилтийн хөтөлбөр” гэсэн нэр товьёог зориулалтын 
утгаар нь “2015 оны зээлийн санхүүжилтийн хөтөлбөр” гэж өөрчлөх саналыг 
Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Төрийн өмчийн концессын 
зүйлийн жагсаалт батлах тухай” 317 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замын төгсгөлөөс мөрөн-Тариалан 
чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км авто зам”, “Сонгино сум-Хяргас 
нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км авто зам” төслүүдийн  концессын 
гэрээний төслүүд, концессын гэрээ байгуулах тухай дүгнэлт, Монгол Улсын 
Засгийн газрын "Концессын гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” тогтоолын 
төсөлтэй танилцаж, тогтоолын төслийн 2 дугаар заалтыг “… тэнцэх 
төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг концессын гэрээнд заасан хөрөнгө 
оруулалтын эргэн төлөх хуваарийн дагуу тухайн жилийн улсын төсөвт 
тусган санхүүжүүлэхийг Сангийн сайд/Ж.Эрдэнэбат/, Аж үйлдвэрийн 
сайд/Д.Эрдэнэбат/ нарт тус тус даалгасугай.” гэж найруулан өөрчлөх 
саналыг Аж үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэв. 
-Сангийн яамнаас боловсруулсан “Орон сууцны хорооллын санхүүжилтийн 
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэлийн төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж, дэмжив.  
-Ерөнхий  сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 12 дугаар 
Захирамжаар байгуулагдсан Монгол Улс, БНХАУ хооронд Замын-Үүд-
Эрээний боомтыг түшиглэн дамнасан бүс байгуулах асуудлыг судлах 
Монголын талын ажлын хэсгийн санал, дүгнэлттэй танилцаж, дэмжсэн 
хариуг Аж шйлдвэрийн яаманд хүргүүлэв. 
-Аж үйлдвэрийн яамнаас 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 03/1283 
албан тоотоор ирүүлсэн Монгол-Японы засгийн газар, хувийн хэвшлийн 
хамтарсан худалдаа хөрөнгө оруулалтын  зөвлөлдөх уулзалтын бэлтгэл 
ажлыг хангах ажлын хүрээнд Японын аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран 
ажиллах сонирхол бүхий салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн төсөл 
хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг 2015 оны 5 дугаар сарын 11-ны 3/1150 
тоот албан бичгээр  АҮЯаманд хүргүүлсэн. 
-Хүнс, хөдөө аж  ахуйн яамнаас ирсэн “Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн төв” аж 
ахуйн тооцоот төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг байгуулах тухай Засгийн 
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газрын тогтоолын төсөлтэй танилцан “Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн төв”-ийн 
ерөнхий бүтэц, орон тоо, зардлын хувиарлалтын талаар тодорхой тусгах нь 
зүйтэй гэсэн саналыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн албан тоотоор 
хүргүүлсэн. 
-Эрчим хүчний яамнаас ирсэн Нидерландын Гааг хотноо зохион 
байгуулагдах Эрчим хүчний Хартийн сайд нарын түвшний чуулга 
уулзалтанд оролцох айлчлалын үеэр баримтлах удирдамж, Засгийн газрын 
шийдвэрийн төсөл, танилцуулгатай танилцан зарчмын хувьд дэмжиж 
хариуг Эрчим хүчний яаманд 2015 оны 5 дугаар сарын 14 өдөр албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  
-Гадаад хэргийн яамнаас ирсэн Хятад-Монгол-Орос талын “Эдийн засгийн 
коридор” байгуулах хөтөлбөр боловсруулах тухай харилцан ойлголцлын 
санамж бичгийн төсөлтэй танилцаж, саналыг 2015 оны 5 дугаар сарын 22-
ны албан бичгээр хүргүүлсэн. 
-Сангийн яамаас ирүүлсэн “Орон сууцны зээлийн талаар авах арга 
хэмжээний тухай” засгийн газрын тогтоолын төсөл болон холбогдох бусад 
материалтай танилцан  төслийг зарчмын хувьд дэмжин 2015 оны 6 дугаар 
сарын 19-нд албан тоотыг хүргүүлсэн. 
-“Жижиг, дунд үйлдвэрийг 2014-2016 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн төсөлтэй 
танилцлаа. Засгийн Газрын шийдвэрийн төсөл нь байхгүй тул санал өгөх 
боломжгүй гэж саналыг Хөдөлмөрийн яаманд 2013 оны 11 дүгээр сарын 21 
өдрийн 1/2703 албан тоотоор хүргүүлсэн. 
-“Засгийн газрын комисс, хороо, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 98 дугаар тогтоолын 19 дүгээр 
хавсралтад өөрчлөлт оруулахаар боловсруулсан “Тогтоолын хавсралтад 
өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг зарчмын хувьд 
дэмжив. 
-“Монгол Улсын 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг хангах зарим 
арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг хэлэлцэх Засгийн 
газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл болон Засгийн газрын тогтоолын 
төслийг зарчмын хувьд дэмжив.    
-“Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд иж бүрэн стратегийн түншлэлийн 
харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхаглал”-ын дагуу БНХАУ-ын 
ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо 2015 оны 10 дугаар сарын 23-наас 27-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулагдах “Монгол, Хятадын экспо“ арга хэмжээг зохион 
байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Уул уурхайн яамны Түлшний 
бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Л.Раднаасүрэн, Стратегийн бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Энхбаяр нарын 
нэрийг хүргүүлэв. 
-Төсвийн тухай хуульд 2015 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр нэмэлт, 
өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Сангийн яамнаас боловсруулан ирүүлсэн 
“Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн орлогоос орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлэг 
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тооцох аргачлал”-ын төсөлтэй танилцаж дараах саналыг хүргүүлэв. Үүнд: 
-“Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн орлогоос орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлэг 
тооцох аргачлал”-ын төсөлд товчилсон үг их байгааг дэлгэрүүлж бичих; 
-Төрийн захиргааны төв байгууллага болон тэдгээрийн газар, хэлтсийн  
оноосон нэрээр нь бус хариуцсан чиг үүргээр нь өөрчилж бичих; 
-“Компани байгуулах тухай” Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн 
төсөл болон Засгийн газрын тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай 
танилцаж дараах саналыг хүргүүлэв. Үүнд:1.Тогтоолын төслийн 2 дугаар 
заалтыг “Бүтээн байгуулалтын лизингийн санхүүжилт  охин компанийн 
дүрмийг батлахыг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл (Б.Шинэбаатар)-д даалгасугай.” гэж өөрчлөх: 2.Тогтоолд дараах 
заалтыг нэмэх; 
 “Бүтээн байгуулалтын лизингийн санхүүжилт” охин компаний үйл 
ажиллагаа жигдэрч, санхүүгийн хувьд бэхжихтэй уялдуулан хувийн 
хэвшлийг татан оролцуулж, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны хувьцааны 
эзэмшлийг 51 хувь хүртэл бууруулах замаар хувийн хэвшлийн оролцоог 
хангаж, уг компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж ажиллахыг 
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл/Б.Шинэбаатар/-
д зөвшөөрсүгэй. 
-Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль болон Нэмэгдсэн 
өртгийн албан татварын тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулж 
хуулийг хэрэгжүүлэх асуудлаар бэлтгэл ажлыг хангах, олон нийтэд хуулийг 
сурталчлан таниулах арга хэмжээ авахаар Сангийн яамнаас боловсруулсан 
“Хөрөнгө гаргах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон холбогдох 
танилцуулгатай танилцаж,Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай 
хуулийн хүрээнд нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа ил 
болгон мэдүүлсэн хувь хүн хуулийн этгээдийн хувьд ийнхүү мэдүүлснийхээ 
төлөө хүлээх ёстой байсан хуулийн хариуцлага, үүргээс тус тус 
чөлөөлөгдөж, тэдгээрийн далд бизнесийг ил болгох боломжийг бүрдүүлж 
байгаа тул энэ хуулийн хэрэгжилтийн хугацаанд хариуцлага, үүргээс 
чөлөөлөгдөж буй хэн бүхэн аливаа сурталчилгаагүйгээр хуулийг дагаж 
мөрдөх нь дамжиггүй тул хуулийн сурталчилгаа болон хуулийг хэрэгжүүлэх 
эрх бүхий албан тушаалтнуудын сургалтанд Засгийн газрын нөөц сангаас 
хөрөнгө гаргах нь зохимжгүй бөгөөд Татварын ерөнхий газарт ашиглах 
мэдээллийн технологийн төхөөрөмж болон хууль хэрэгжүүлэх 4 
агентлагийн программ хангамжид зарцуулах нийт 390.0 сая төгрөгийн 
зардлын эх үүсвэрийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахаар Засгийн 
газрын тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлэв. 
-“Авто замын барилгын ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, Засгийн газрын тогтоолын 
төслийг зарчмын хувьд дэмжиж, тогтоолын хавсралтын 18-д заасан төсөл, 
арга хэмжээний 2015 онд санхүүжих дүн болон, жагсаалтын хамгийн 
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сүүлийн мөрний нийт дүнг буруу тооцож тавьсан байх тул залруулах 
саналыг хүргүүлэв. 
-“Ази, Номхон далайн бүсийн хамтын ажиллагааны гэрээний Үндэсний 
зохицуулагчдын 38 дугаар чуулга уулзалт зохион байгуулах тухай” Засгийн 
газрын тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж зарчмын 
хувьд дэмжив. 
-Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу БНХАУ-ын төрийн өмчит хуулийн этгээд “Powerchina 
Resources LTD” нь Монгол Улсын эрчим хүч, уул уурхайн салбарт хөрөнгө 
оруулалт хийх зөвшөөрөл авахаар ирүүлсэн хүсэлт, холбогдох 
материалуудтэй танилцаж, Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийх хүсэлтийг 
дэмжив.  
-Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Засгийн 
газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл болон Засгийн газрын тогтоолын 
төслийг зарчмын хувьд дэмжив. 
-“Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2012 оны 201 дүгээр тогтоолын 
хавсралтаар батлагдсан “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг үндэсний 
аж ахуйн нэгжүүдэд худалдах, иргэдэд хувьцаа эзэмшүүлэх, иргэдийн 
хувьцааг Засгийн газар худалдан авах үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-
ын 3.11 дэх заалтыг өөрчлөхөөр боловсруулсан “Журамд өөрчлөлт оруулах 
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг зарчмын хувьд дэмжив. 
-“Зээлийн шугам ашиглах эрх олгох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, тогтоолын төслийг зарчмын хувьд 
дэмжив. 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор баталсан 
Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт дахь “Их тэнгэр цогцолборыг 
АСЕМ-ын дээд хэмжээний уулзалтын шаардлаад нийцүүлэн шинэчлэн 
засварлах төсөл”-ийн концессын гэрээний төсөлтэй танилцаж, Концессын 
гэрээ байгуулах эрх олгох тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг дэмжив. 
-“Чингис бонд-үндэсний үйлдвэрлэл” үзэсгэлэн худалдаа арга хэмжээг 
зохион байгуулахаар боловсруулсан “Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай” 
Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгатай танилцаж, тогтоолын 
төслийг зарчмын хувьд дэмжив. 
-“Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын банк, Олон Улсын Эдийн Засгийн 
Хамтын Ажиллагааны банкин дахь хувь хөрөнгийн эзэмшлийн асуудлыг 
шийдвэрлэх тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгатай 
танилцаж, зарчмын хувьд дэмжив. 
-“Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2015 оны 189 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 
Засгийн газрын тогтоолын төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж, 
Засгийн газрын 2015 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 189 дүгээр 
тогтоолоор улсын чанартай томоохон төсөл, арга хэмжээний бүтээн 
байгуулалтын ажилд зориулан импортоор оруулж ирэх техник, тоног 
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төхөөрөмж, түүний иж бүрдэлд ногдуулах гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн 
албан татварын төлөх хугацааг 2 жил хүртэл хугацаагаар сунгах, эсхүл уг 
татварыг 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ нь 100.0 тэрбум төгрөг болон түүнээс дээш байхаар тогтоохдоо 
тооцоонд  үндэслэн тогтоосон байх тул 100.0 тэрбум төгрөгийн хязгаарыг 5 
дахин бууруулж, шууд 20.0 тэрбум төгрөг болгох нь татвараас бүрдэх улсын 
төсвийн орлогод сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай тул Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2015 оны 189 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр зүйлд өөрчлөлт оруулахдаа 
Сангийн яамнаас өгөх саналыг харгалзах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
хүргүүлэв. 
-“Ази Европын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын аюулгүй байдлыг 
хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 272 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор боловсруулсан “Хөрөнгө гаргах тухай” тогтоолын 
төсөл, танилцуулгатай танилцаж, танилцуулга болон холбогдох материал 
дутмаг байгаа тул санал өгөх боломжгүй хариуг хүргүүлэв. 
-“Монгол Улсын Эдийн засгийн гадаад харилцааны хөтөлбөр” батлах тухай 
Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон холбогдох танилцуулгатай 
танилцаж, тогтоолын төслийг дэмжив. 
-“Зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн тухай” Засгийн газрын 
тогтоолын төсөл, хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, Зээлийн ерөнхий 
хэлэлцээрийн төсөл,  “Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай” Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын захирамж болон холбогдох танилцуулгатай танилцаж, 
Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 
захирамжийн төслийг дэмжив. 
-“Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Засгийн газрын тогтоолдын төсөл болон 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Хятад Ард Улсын Экспорт Импорт банк хооронд байгуулах 1.0 
тэрбум ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
төслийн жагсаалтад “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэлийн 
төсөл”-ийн нийт өртөгийг 55.2 сая ам.доллароор, зээлийн хэмжээг 46.92 сая 
ам.доллароор тусгасан Засгийн газрын тогтоолын төслийг Сангийн яамнаас 
танилцуулж байгаа болон мөн Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн төслийн 5.5 
дугаар заалтад “ … Төслийн гэрээ тус бүрийн үнийн дүнгийн наян таван 
хүртэлхи хувийг (85%) санхүүжүүлэх ... “ гэсний дагуу “Тогтоолд нэмэлт 
оруулах тухай’ Засгийн газрын тогтоолын 3 болон 5 дугаар заалтад заасан 
төслийн ажилд шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ болон Монгол Улсын 
Хөгжлийн банкны гүүрэн санхүүжилтээр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хувийг дээрх шийдвэрийн төсөлд тусгагдсан хэмжээтэй нийцүүлэх нь зүйтэй 
гэж үзэж саналыг хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт-Импорт банк хооронд 
байгуулах “Яармагийн хуучин гүүрийг засварлаж, шинэ гүүр барих төсөл”, 
“Гурилын үр тариа хадгалах элеватор барих төсөл”, “Замын цагдаагийн 
газрын ойролцоох гүүрэн гарц барих төсөл” тус бүрийн Тусгайлсан зээлийн 
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хэлэлцээрт гарын үсэг зурах бүрэн эрх олгох тухай Засгийн газрын 
тогтоолын төсөл, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл  болон 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж тусгайлан өгөх саналгүй хариуг 
хүргүүлэв. 
-Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Сумьяабазарын санаачлан 
боловсруулсан “Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, 
“Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай” хуулийн төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж, тусгайлан өгөх 
саналгүй хариуг хүргүүлэв. 
-“Хөгжлийн банкны үнэт цаас гаргах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, 
холбогдох танилцуулгатай танилцаж, тогтоолын төслийн 1 дүгээр заалтыг 
“… 25.56(хорин таван тэрбум таван зуун жаран сая) тэрбум  хүртэлх 
төгрөгийн эх үүсвэрийг Хөгжлийн банкны үнэт цаасыг дотоодын зах зээлд 
гаргах замаар бүрдүүлэхийг ...” гэж найруулан өөрчлөх саналыг хүргүүлэв.  
-Хийн түлш, хийн сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, техник 
хэрэгсэл, тоноглолын жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын 
төсөл, холбогдох танилцуулгатай танилцаж, тусгайлан өгөх саналгүй хариуг 
хүргүүлэв. 

Биелэлт 100%

84. 

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 хууль, Улсын их хурлын 
бусад шийдвэрийн төсөлд тухай бүрт Сайдаас өгөх саналыг боловсруулж 
хүргүүлсэн. 
 

 

 
Биелэлт 100%
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85. 

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

1.Сайд, дэд сайдын 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, Дэд сайд /хуучнаар/-ын  шийдвэрийн  төсөл 
боловсруулахад тухай бүр хууль зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж 
ажилласан ба Сайдын тушаал  боловсруулж, батлуулсан. 
Тус яамнаас боловсруулсан хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төслийг УИХ-
аас томилсон ажлын хэсэг, Байнгын хороо, Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 
хэлэлцэх хуваарийг 7 хоног бүрийн Даваа гарагт нэгтгэн хяналтын хуудсанд 
тэмдэглэн Сайдад танилцуулж ажиллаж байна. 

Биелэлт 100%

30 

 
 

86. 

2.Төрийн нарийн бичгийн 
даргын тушаал, албан 
тоотын төсөл 
боловсруулахад хууль зүйн 

Бусад газар, хэлтсүүдээс Төрийн нарийн бичгийн даргын шийдвэрийн төсөл 
боловсруулахад тухай бүр хууль зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж, 
боловсруулж батлуулсан. 
Тус яамнаас боловсруулсан хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төслийг УИХ-

30 
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мэргэжлийн туслалцаа 
үзүүлэх, зөвлөгөө өгнө. 
Тоо хэмжээ: Өдөр тутам 
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд 
хууль зүйн, санал дүгнэлтийг 
өгсөн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

аас томилсон ажлын хэсэг, Байнгын хороо, Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 
хэлэлцэх хуваарийг 7 хоног бүрийн Даваа гарагт нэгтгэн хяналтын хуудсанд 
тэмдэглэж байна.  

Биелэлт 100%

33. 

87. 

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. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

Яам, яамны удирдлагатай холбогдуулан гаргасан гомдол, шаардлагатай 
танилцаж хариу тайлбарын төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулсны 
үндсэн дээр хариуг тухай бүр хүргүүлсэн. 
Тухайлбал Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссоос 2015 оны 02 
дугаар сарын 13-ны өдөр Уул уурхайн сайд Р.Жигжидэд хандан “Зөвлөмж” 
ирүүлсэний дагуу Уул уурхайн яамны одоо байршиж байгаа байр нь 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчилгээ авах ямар нэг орон зай 
төлөвлөгдөөгүй, хаалганы босго стандартад нийцээгүй, тухайн иргэдэд 
зориулсан зориулалтын бүсчлэл байхгүй, харааны болон сонсголын 
бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай төлөвлөгдөөгүй зэрэг 
хүний эрхийн зөрчилтэй байгааг засаж залруулах, арилгах арга хэмжээг 
байрны захиргааны дэмжлэгээр авч хэрэгжүүлсэн ба хариуг хүргүүлсэн.  
Иргэд, байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн 40 орчим гомдол, саналд 
хуулийн дагуу хариу тайлбар, зөвлөмж, мэдээллийг хүргүүлж ажилласан. 

Биелэлт 100%

30 
 

 
 

 

88. 

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 

Нэр бүхий 6 уурхайчны нэхэмжлэлтэй Уул уурхайн яаманд холбогдох 
иргэний хэргийн шүүх хурал Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 
дүгээр шүүхэд 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 11 цагт болж 
нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэсэн 
бөгөөд Дүүргийн иргэний хэргийн Анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2015 оны 
02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 912 тоот шийдвэрийг 2015 оны 04 дүгээр 
сарын 02-нд шүүхээс гардаж авсан.     
Си Си Эф Петролеум” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Уул уурхайн сайд болон 
Газрын тосны газрыг хариуцагчаар татсан захиргааны хэргийг хянан 
шийдвэрлэх Захиргааны шүүхийн анхан болон давж заалдах шатны 
шүүхийн хуралдаанд ялалт байгуулж шийдвэрлүүлээд байна. 
“Баялаг жонш” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр оролцуулахаар Сангийн яамны Төсвийн орлогын хэлтсийн 
төслийн ажилтан У.Мөнхзул, Уул уурхайн яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын мэргэжилтэн Ц.Шаравсампил, Уул уурхайн яамны Уул 
уурхайн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ачитсайхан нарыг  2015 оны 09 
дүгээр сарын 07-ны өдөр томилогдсон. Уг шүүх хуралдаанд нэхэмжлэгчийн 
нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгуулан шийдвэрлүүлсэн болно. 
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Уул уурхайн яамны газар, хэлтсийн даргын алба хашиж байсан нэр бүхий 
зарим хүмүүсээс ажлаас халсан шийдвэртэй холбогдуулан шат шатанд 
хандан гаргасан гомдлын талаар Уул уурхайн яамны удирдлагыг төлөөлөн 
холбогдох хууль эрх зүйн тайлбар гаргах, шүүхэд төлөөлөн ажиллаж, 
шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг авсан. 
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Уул уурхайн сайд Р.Жигжид нь 
Л.Гансүх, Н.Даваахүү, Б.Мөнгөнтуяа нарт холбогдох хэргийн гэрчээр 
тогтоогдсонтой холбогдуулан хууль, хяналтын байгууллагад хүргүүлэх 
хүсэлт, албан бичиг, тайлбарын талаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө зөвлөмж 
өгч ажилласан. 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 86 
дугаар Захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт хамаарах асуудлаар 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө зөвлөмж өгч, уг Ажлын хэсгийн хариуцаж байгаа 
асуудалтай холбогдуулан Олон улсын арбитрын шүүхэд Монгол Улсын 
Засгийн газрыг төлөөлөн ажиллаж, санал зөвлөмж өгч ажилласан. 
Багануур  дүүргийн иргэний шүүхэд Иргэн Д.Билгүүн, Б.Төмөрбаатар нарын 
тус бүрийн нэхэмжлэлтэй, Багануур ХК-д холбогдох иргэний хэргийн шүүх 
хуралд Уул уурхайн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
мэргэжилтэн Ц.Шаравсампил нь 3-дагч этгээд болох Уул уурхайн яамны 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллан,Уул уурхайн яамны талд үр 
ашигтайгаар шийдвэрлүүлсэн. 
108 ойл ХХК-аас гаргасан шүүхийн нэхэмжлэлтэй холбогдуулан Уул 
уурхайн яамыг хариуцагчаар татсан асуудлаар Уул уурхайн яамны 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллан, хэргийг хэрэгсэхгүй болгуулсан.  
Иргэн Золбоогийн нэхэмжлэлтэй Уул уурхайн яамны удирдлагын 
шийдвэрийг хүчингүйд тооцуулах хэрэг маргаанд хариуцагчийн 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллан хэргийг буцаалган шийдвэрлүүлсэн. 
Мөн шүүх, прокурор зэрэг хууль хяналтын байгууллагаас 20 гаран гомдол 
ирүүлснийг судлан, шаардлагатай тайлбар, мэдээлэл гарган өгч 
ажилласан. 
Биелэлт 100% 

89. 

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.  
 
 
 
 

Биелэлт 100%
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45. 

128
. 

1.3.1. 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 гаргаж 
удирдлагад танилцуулан 
баталгаажуулж аудитын 
байгууллагаар дүгнэлт 
гаргуулан Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 тайлан 
Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын төсвөөр хийгдэх 
геологи судалгааны ажлын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 
бүтэн жилээр гаргаж удирдлагад танилцуулан баталгаажуулж 2015 оны 03 
дугаар сарын 25-нд аудитын байгууллагад хүргүүлсэн. Уул уурхайн сайдын 
багцын тайланд нэгтгэсэн. Үндэсний аудитын газраас зөрчилгүй дүгнэлт 
гаргасан. Уул уурхайн сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын төсвөөр 
хийгдэх геологи судалгааны ажлын 2015 оны эхний хагас жилийн 
санхүүгийн тайланг гарган сайдын багцын тайланд нэгтгэн хуулийн 
хугацаанд Сангийн яам, Үндэсний аудитын газар хүргүүлсэн.  
 

Биелэлт 100%

30 
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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. 
Тоо хэмжээ:  
Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн сайдын Улсын төсвөөр хийгдэх геологи судалгааны ажлын 
санхүүгийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн нягтлан шалгаж, банкны 
гүйлгээ хийн,  журналын бичилт, ерөнхий данс хөтлөн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг хөтлөн явуулж байна. Оны эхнээс 8,2 тэрбум төгрөгийн 
гүйцэтгэлийг олгоод байна. Замын-Үүдийн шингэн түлш шилжүүлэн ачих 
байгууламжийн автоматжуулалтын ажлын гүйцэтгэлийг хянан СЯ-д 1,6 
тэрбум төгрөгийн эрх нээлгэн гүйцэтгэгчид олгосон. 
 

Биелэлт 100%

30 
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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 

Биелэлтийг хугацаанд нь гарган ХШҮДАГ-т хүргүүлж ажиллаж байна. 
 
 
 
 

Биелэлт 100%

21 
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2.Байгууллагын ил тод 
байдлын үнэлгээ, засаглал 
нийгмийн үзүүлэлт, 
салбарын гэрээ 
хэлэлцээрийн биелэлт, 
өргөдөл гомдлын 

Биелэлтийг гарган ХШҮДАГ болон ЗГХЭГ-т тус тус хүргүүлж ажиллаж 
байна. 
 
 
 
 

15 
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шийдвэрлэлтийг ХШҮДАГ, 
ЗГХЭГ-т тус тус хүргүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 2 удаа 
Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 
 

Биелэлт 100%

132
. 

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

Яам, агентлагт ирүүлсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн  мэдээ тайланг 
цаг хугацаанд нь үнэн зөв, бодитоор гаргаж ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн.Яаманд 
биеэр ирж хүсэлт гаргасан 25 иргэнд зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүлсэн.    
 
 
 

Биелэлт 100%

 
 

21 
 
 
 
 

 

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:  

40. 

103
. 

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 
XV хуралдаанд яамны 
төлөөллийг оролцоход 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол-Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XV хуралдаанд яамны 
төлөөлөл оролцох бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100%

30 

 

 

2.Худалдаа, эдийн засаг, 
шинжлэх ухаан, техникийн 
хамтын ажиллагааны 
Монгол, Оросын Засгийн 
газар хоорондын комиссын 
19 дүгээр хуралдаанд яамны 
төлөөллийг оролцоход 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ОХУ-ын Чита хотноо зохион байгуулагдсан Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх 
ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, Оросын Засгийн газар 
хоорондын комиссын 19 дүгээр хуралдаанд СБТГ-ын даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч Н.Энхбаяр оролцсон. Хуралдаанд оролцох бэлтгэл ажлын 
хүрээнд: 
- Хуралдааны үеэр хийх яриа хэлэлцээний сэдэвт тусгах саналыг 
боловсруулж, Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэнд албан тоотоор хүргүүлэх,
- Хуралдааны Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллах албан 
тушаалтны нэрийг Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэнд хүргүүлэх, 
- Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны 
Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 18 дугаар хуралдааны 
мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг Гадаад 
хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэнд албан тоотоор хүргүүлэх, 
- Хуралдааны хөтөлбөр, дэг болон бусад холбогдох мэдээллийг Гадаад 
хэргийн яамнаас авч удирдлагад тухай бүр танилцуулах зэрэг ажлыг зохион 

30 
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байгуулсан. 
Биелэлт 100%

105
. 

3.Монгол-Японы Засгийн 
газар, хувийн хэвшлийн 
Худалдаа, хөрөнгө оруулалт, 
эрдэс баялгийн зөвлөлдөх 
уулзалтанд яамны 
төлөөллийг оролцоход 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Япон Улсын нийслэл Токио хотноо 2015 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр 
зохион байгуулагдах Монгол, Японы Засгийн газар, хувийн хэвшлийн 
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын ээлжит VII зөвлөлдөх уулзалтад тус яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Артаг, ТЗУГ-ын ГХАХ-ийн дарга Я.Бадрах, 
ГТГ-ын ГЭЗХ-ийн дарга Ч.Амгалан нар оролцсон. Гадаад томилолтын 
бэлтгэл ажлын хүрээнд: 

- Виз мэдүүлэх, 
- Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай тушаал, удирдамж 

болон төсвийг батлуулах, 
- -Бэлэг дурсгалын зүйл бэлдэх, 
- Хамтран ажиллах болон дэмжлэг хүссэн албан тоотуудыг холбогдох 

газруудад хүргүүлэх, 
- Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр тухай бүр хангах, 
- Уулзалтын ярианы сэдвийг боловсруулах, 
- Илтгэлийг холбогдох газар, хэлтсээр бэлдүүлж, зохион байгуулагч 

талд хүргүүлэх болон бусад холбогдох ажлуудыг гүйцэтгэсэн. 
Биелэлт 100% 

27 
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4.Монгол, Германы Их 7-ийн 
үрдүндхурданхүрэхтүншлэли
йнхүрээндЗүүнөмнөдАзийнха
рилцантуршлагасолилцохбаг
ахуралд  яамны төлөөллийг 
оролцоход дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Хуралдаанд 
оролцсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол, Германы Их 7-ийн үр дүнд хурдан хүрэх түншлэлийн хүрээнд Зүүн 
өмнөд Азийн харилцан туршлага солилцох бага хуралд  яамны зүгээс 
холбогдох улс, орнуудтай тухай бүр албан бичиг болон цахимаар харилцаж, 
Германы хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран бэлтгэл ажлыг 
ханган ажилласан болно. 
 
 
 

Биелэлт 100%

27 
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5.Монгол-Хятадын эрдэс 
баялаг, эрчим хүч, дэд 
бүтцийн хамтын 
ажиллагааны зөвлөлийн 
хуралдаанд яамны 
төлөөллийн оролцох бэтлгэл 
ажлыг хангаж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 3 удаа 
Чанар: Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол-Хятадын эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын 
ажиллагааны зөвлөлийн хуралдаанд яамны төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллаж байна. 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100%

27 
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6. Ашигт малтмал, аж 
үйлдвэр, технологийн 
салбарт хамтран ажиллах 
Монгол улсын Засгийн газар, 
Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрийн 
хүрээнд 2015 онд Берлин 
хотноо болох Уул урхайн 
ажлын хэсгийн хуралдааныг 
зохион байгуулж, хамтын 
ажиллагааны асуудлуудыг 
хэлэлцэнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Айлчлалыг зохион 
байгуулж тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хурлын зохион байгуулалтын асуудалтай холбогдуулан Германы талаас 
хариу ирүүлсэн. Эдийн засгийн хорооны хуралдаантай нэгтгэх санал 
ирүүлсэн тул тус хуралдаан зохион байгуулагдаагүй. 
 
 
 
 
 
 

Үнэлэх боломжгүй.

/-/ 
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1.2.3.Яамны удирдлагын 
гадаад улс орны 
төлөөлөгч, 
байгууллагатай хийх 
уулзалт, хурал, ёслолын 
арга хэмжээ, гадаад 
томилолтыг  зохион 
байгуулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Уул уурхайн яамны 
удирдлагатай уулзалт хийх 
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 

Тайлант хугацаанд Уул уурхайн яамны удирдлагын гадаад улсаас Монгол 
Улсад суугаа Элчин сайдын яам, байгууллага, компанийн төлөөлөгчидтэй 
хийсэн 147 уулзалтыг зохион байгуулан оролцож, тэмдэглэлийг хөтөлж 
тухай бүр удирдлагад танилцуулсан. 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100%

30 
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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 

Уул уурхайн сайдтай хийсэн уулзалтуудын үеэр тавьсан санал, хүсэлтийн 
дагуу товьёог хийж хяналт тавьж ажилласан. 
Уул уурхайн сайдтай 2014 оны 12 дугаар сарын 11-нээс 2015 оны 06 дугаар 
сарын 01-ний өдрүүдэд хийсэн 42 уулзалтын үеэр тавьсан санал, хүсэлтийн 
мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж удирдлагаар 
батлуулсан. 
 

30 
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Чанар: Уулзалт, арга 
хэмжээг үр дүнтэй зохион 
байгуулсан байна. 
Удирдлагад тухай бүр 
мэдээллийг хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

 
Биелэлт 100%
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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 зохион байгуулагдсан уулзалтуудын үеэр айлын талаас 
ярилцах хүсэлтэй сэдвийн саналыг тухай бүр авч, холбогдох мэдээллийг 
газар, хэлтсээс авч ярианы сэдвийг тухай бүр боловсруулсан. 
 
 
 
 
 

Биелэлт 100%

30 
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4.Монгол-Канадын эдийн 
засгийн хамтын 
ажиллагааны дугуй 
ширээний уулзалтыг 
холбогдох яамтай хамтран 
зохион байгуулна.  
Тоо хэмжээ:1 удаа 
Чанар: Уулзалт, арга 
хэмжээг үр дүнтэй зохион 
байгуулсан байна. 
Удирдлагад тухай бүр 
мэдээллийг хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хотноо амжилттай 
зохион байгуулагдсан Монгол-Канадын 6 дугаар Дугуй ширээний уулзалтын 
бэлтгэл ажлыг Гадаад хэргийн яам болон Канад Улс дахь Монгол Улсын 
элчин сайдын яамтай хамтран хангаж, Уул уурхайн салбартай холбоотой 
мэдээ, мэдээлэл, Канадын талд тавих саналыг тус тус бэлтгэж, Тус яамнаас 
Уул уурхайн сайд бөгөөд Монгол-Канадын дугуй ширээний уулзалтын 
Монголын хэсгийн дарга Р.Жигжид, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын дарга Б.Батхүү болон Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Энхбаяр нар ороцсон бөгөөд 
оролцох бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. 

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: Жилдээ  

Яамны удирдлага, албан хаагчид болон Ашигт малтмалын газар, Газрын 
тосны газрын дарга нарыг гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай 
Уул уурхайн сайд, Уул уурхайн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 49 
тушаалыг боловсруулан батлуулж, хувийг хавтас үүсгэн архивласан.  

 
Биелэлт 100%

30 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Жилдээ  

Яамны удирдлага, албан хаагчдын 34 гадаад томилолтын 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: Жилдээ 

2015 оны 03 сарын 23-ны өдөр Монгол Улсын Уул уурхайн яам, Канадын 
Байгалийн баялгийн яам хооронд Эрдэс баялаг, металлын салбарын 
тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг байгуулсан. Биелэлтийг 
хангахад анхаарч 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%

30 
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4.Филиппин улсад зохион 
байгуулагдах бичил уурхайн 
үйл ажиллагаатай танилцах 
аялалд яамны төлөөллийн 
оролцох бэтлгэл ажлыг 
хангана.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн салбарт хүний эрхийн нөлөөллийн үнэлгээ хйих,бичил уурхай 
болон уул уурхайн компаниудын хоорондох зөрчил, маргааныг шийдвэрлэх 
талаар  туршлага судлах багийн ажлын  хөтөлбөрт 2015 оны 4 дүгээр сарын 
7-11-ний өдрүүдэд БХЗГ-ын мэргэжилтэн Х.Наран-Эрдэнэийг оролцуулсан. 

Биелэлт 100%
30 
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5.Перу улсад зохион 
байгуулагдах олборлох 
салбарын ил тод байдлын 
санаачлага /EITI/-ын 
хэрэгжилттэй танилцах 
аялалд яамны төлөөллийн 
оролцох бэлтгэл ажлыг 
хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 

Бүгд Найрамдах Филиппин Улсын Манила хотноо 2015 оны 6 дугаар сарын 
08-наас 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Олборлох үйлдвэрлэлийн ил 
тод байдлын санаачилгын Ази, Номхон далайн орнуудын сургалт, семинарт 
Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Уул уурхайн бодлогын хэлтсийн 
мэргэжилтэн Т.Зууннаст  оролцсон.Томилолттой холбогдуулан гадаадад 
албан томилолтоор ажиллуулах тушаалыг баталж, Гадаад хэргийн яамны 
Консулын газарт хүсэлт хүргүүлэх тухай албан тоотыг хүргүүлж, холбогдох 
мэдээллээр хангаж ажилласан. 
Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачлагын хэрэгжилттэй танилцах 
аяллын тов хойшлогдсон. Перу Улсын нийслэл Лима хотноо 2016 оны 2 
дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 
санаачлагын удирдах дээд байгууллагын олон улсын 7 дугаар бага хурал 

30 
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Хугацаа: Жилдээ зохион байгуулагдана. Тус арга хэмжээнд оролцох урилгыг ирүүлснийг Уул 
уурхайн сайд Р.Жигжидэд танилцуулсан. Оролцох эсэх тодорхойгүй байна. 

Биелэлт 100%

43. 

 

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

1.Энэтхэг улсад зохион 
байгуулагдах Clean Coal 
2015 чуулга уулзалтад 
ороцох яамны төлөөллийн 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Тус яамны зүгээс Энэтхэг Улсад зохион байгуулагдах “Clean coal 2015” 
чуулга уулзалтад санхүүгийн болон бусад шалтгаанаар оролцож чадаагүй 
болно.     
 
 
 

Үнэлэх боломжгүй. 

/-/ 

 

 

2.БНХАУ-ын Тянжин хотноо 
зохион байгуулах “China 
Mining 2015 “ чуулга 
уулзалтад яамны 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

БНХАУ-ын Тянжин хотноо зохион байгуулах “China Mining 2015 “ чуулга 
уулзалтын үеэр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо “Монгол-Хятадын 
анхдугаар Экспо” зохион байгуулагдсан учир “China Mining 2015” арга 
хэмжээнд тус яамны зүгээс оролцоогүй болно. “Монгол-Хятадын анхдугаар 
Экспо” арга хэмжээнд тус яамны зүгээс ТБЗГ-ын дарга Л.Раднаасүрэн 
тэргүүтэй яам болон Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газрын 
төлөөллөөс бүрдсэн баг ажиллаж Монгол-Хятадын Эрдэс баялгийн 
салбарын талаар тусгай чуулга уулзалтыг амжилттай зохион байгуулан 
ажилласан болно. Тус чуулга уулзалт болон Экспонд оролцох 
төлөөлөгчдийн бэлтгэл ажлыг тухай бүр хангаж ажилласан болно.  

Биелэлт 100%

30 

 

 

3.Хонгконг улсад зохион 
байгуулах Invest Mongolia 
Hong Kong 2015 чуулга 
уулзалтын яамны 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хонгконг улсад зохион байгуулах “Invest Mongolia Hong Kong 2015” чуулга 
уулзалтад санхүүжилтийн улмаас тус яамны зүгээс оролцоогүй болно. 
 
 
 
 
 

Үнэлэх боломжгүй.

/-/ 
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4.”Эрдэс баялаг 2025” чуулга 
уулзалтад яамны 
төлөөөллийн оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 

”Эрдэс баялаг 2025 - II” чуулга уулзалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт 
ТЗУГ-ын ГХАХ-ийн дарга Б.Бадрах орж ажилласан. Чуулга уулзалтын үеэр 
Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэгийн хэлэх үг, оролцогчдоос авах санал 
асуулгыг бэлтгэсэн. Тус чуулга уулзалтын бусад зохион байгуулалтын 
ажилд ТЗУГ-ын ГХАХ-ийн мэргэжилтнүүд бүрэн бүрэлдэхүүнээр орж 
ажилласан. 

Биелэлт 100%

30 
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байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 

5.Эдийн засгийн форум 
2015-д оролцох яамны 
төлөөөллийн оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Эдийн засгийн форум 2015-д оролцох яамны төлөөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангаж ажилласан. 
 
 
 
 

Биелэлт 100%

30 

 

 

6.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: Жилдээ 

Лондон хотноо зохион байгуулагдах “Монголд хөрөнгө оруулагчдын чуулга 
уулзалт”-д яамны зүгээс оролцоогүй болно.  
 
 
 
 

Үнэлэх боломжгүй.

/-/ 

 

 

7.Discover Mongolia 2015 
чуулга уулзалтад яамны 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Discover Mongolia 2015 чуулга уулзалтад Уул уурхайн сайд Р.Жигжид 
оролцсон бөгөөд бэлтгэл ажлыг тухай бүр хангаж ажилласан. 
 
 
 

Биелэлт 100%

30 
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44. 

 

1.2.6. Гадаад сургалт 
семинар, туршлага 
судална. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ХБНГУ, Япон, Чех, БНСУ-д 
шатахууны нөөцийн тухай 
хуулийн асуудлаар туршлага 
судлах сургалтад яамны 
төлөөөллийн оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ТЗУГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ж.Дэмчигсүрэн БНСУ-ын Хөдөлмөрийн яамны 
Аж үйлдвэр, хүний нөөцийн агентлагаас 2015 оны 5 дугаар сарын 31-нээс 6 
дугаар сарын 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Уул уурхайн дэд бүтэц, 
ложистикийн уялдаа холбоо, хүний нөөцийн зохицуулалт” сэдэвт сургалтад 
хамрагдсан.  
 
 

Биелэлт 100%

30 
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2.Япон, БНСУ, БНХАУ, ОХУ-
д хийн бодлого судлах 
судлах сургалтад яамны 
төлөөллийн оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангана.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хийн чиглэлээр тухайн улсуудад сургалтад хамрагдаагүй болно. 
 
 
 
 

 
Үнэлэх боломжгүй.

/-/ 
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3.Япон улсын ЖАЙКА, БНСУ-
ын КОЙКА, БНСУ-ын 
МИРЕКО байгууллагын 
шугамаар, БНХАУ, Австрали 
улсад тус тус  зохион 
байгуулагдах сургалтад 
яамны төлөөөллийн оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангана. 
Тоо хэмжээ: 4 удаа 
Чанар: Үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу яамны 5, АМГ-ын 3, Багануур ХК-ний 1, 
Эрдэнэс МГЛ ХХК-ийн 1 нийт 10 албан хаагчийг ЖАЙКА олон улсын 
байгууллагын шугамаар Япон Улсад 2015 оны 01 дүгээр сарын сарын 18-ны 
өдрөөс 21 хоногийн сургалтад хамруулсан. 
Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /JICA/-ийн зохион 
байгуулсан “Ашигт малтмалын баяжуулалт, металлурги болон уурхайн 
хаягдлын дахин боловсруулалт” (J1422335) сэдэвт  сургалтад тус яамны 
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн Б.Лхамсүрэн, 
Д.Ундармаа, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Геологийн 
бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Санчигдорж, Стратегийн бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын Уул уурхайн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн 
Б.Ачитсайхан, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 
мэргэжилтэн И.Баттуяа нарыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 18-наас 2 дугаар 
сарын 07-ны өдрүүдэд хамрагдсан.  
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотноо 2015 оны 6 дугаар сарын 14-
20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Монгол Улсын уул уурхай, дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх, санхүүжилтэд тавигдах шаардлагын тухай мастер 
төлөвлөгөө боловсруулах” төслийн Ажлын хэсгийн мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан сургалтад тус яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
Уул уурхайн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Дамба, Бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Отгонлхагва нар 
оролцсон.  

30 
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- Япон Улсад 2015 оны 09 дүгээр сарын 27-ноос 12 дугаар сарын 12-
ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Метал, уул уурхайн салбарын хөгжлийн 
удирдлага” сэдэвт сургалтад Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын мэргэжилтэн Б.Баяржаргал, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн 
Н.Мөнхтуяа нар оролцсон. 
 

Биелэлт 100%
2.01. Геологи, уул уурхай, түлшний салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хөтөлбөрийг нэгтгэн боловсруулах зорилтын хүрээнд:
 

50. 
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2.01.6. Ашигт малтмалын 
тодорхой төрлүүдээр 
хөтөлбөр боловсруулна. 

1.“Зэс” хөтөлбөр 
боловсруулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг Жайка (JICA) 
байгууллагын санхүүжилтээр боловсруулсан “Зэсийн үйлдвэрлэлийн суурь 
судалгаа”-ны тайланг хүлээн авч танилцсан.  
“Зэс” хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулж, улмаар 
Аж үйлдвэрийн яамтай хамтран ажиллах талаар хамтарсан тушаалын 
төслийг боловсруулсан. 
Аж үйлдвэрийн яамнаас ирүүлсэн саналын дагуу “Зэс” хөтөлбөр 
боловсруулах ажлыг Аж үйлдвэрийн яам хариуцах болсон. 

Хэрэгжилт 90 хувь

 
 
 
 
 
   27 
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2.”Төмөр” хөтөлбөр 
боловсруулна. 
 
 
 
 
 
 

“Төмөр” хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулж, улмаар 
Аж үйлдвэрийн яамтай хамтран ажиллах талаар хамтарсан тушаалын 
төслийг боловсруулсан. 
Аж үйлдвэрийн яамнаас ирүүлсэн саналын дагуу “Төмөр” хөтөлбөр 
боловсруулах ажлыг Аж үйлдвэрийн яам хариуцах болсон. 

Хэрэгжилт 90 хувь

   
 
  27 
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3.”Алт” хөтөлбөрийг 
боловсруулна. 
 
 
 
 
 
 
 

“Алт” хөтөлбөрийг боловсруулж 2015 оны 3-р сарын 11-нд УУС-дад 
танилцуулж, холбогдох чиглэлийг авч ажилласан. Мөн Уул уурхайн сайдын 
зөвлөхүүдэд боловсруулсан хөтөлбөрийг танилцуулж  холбогдох  
зөвлөмжийг  авч тусган ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн төслийг 2015 оны 12 
дугаар сарын 23-ны өдрийн СЗХ-аар хэлэлцүүлж батлуулсан. Уг 
хөтөлбөрийг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж 
ажиллаж байна.  
  Биелэлт 90 хувь 

 
 
  27 

 

153
. 

4.”Газрын ховор элемент” 
хөтөлбөрийг боловсруулна. 

“Газрын ховор элемент” хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан УУС-д 
танилцуулсан. Сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу Уул уурхайн сайдын 
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2015.06.05-ны өдрийн 102 дугаар тушаалаар, УУСайдын 2013.09.02-ны 
өдрийн 174 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Газрын 
ховор элемент” хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
шинэчилсэн. 
Газрын ховор элементийн хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсгийн хурлыг 
зохион байгуулж, хийх ажлын чиглэл, төлөвлөгөөг гарган ажилласан.  

Хэрэгжилт 70 хувь

  21 
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5.Хөтөлбөрийг холбогдох 
газруудад хүргүүлж 
шийдвэрлүүлнэ. 

Боловсруулсан “Зэс”, “Төмөр” хөтөлбөрийн төслийг Аж үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлсэн. 
Хэрэгжилт 50 хувь 

   
  15 
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2.01.8 Улсын төсвөөр 
гүйцэтгэдэг геологийн 
судалгааны ажлыг 
гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 
хяналт тавих журам, норм 
стандартыг  шинэчлэн 
боловсруулах, батлах, 
хэрэгжүүлнэ. 

 

1.УТХ-өөр гүйцэтгэдэг 
геологийн судалгааны ажлын 
(1:50000-ны масштабын 
ГЗЕЭА) үнэлгээ, нормыг 
боловсруулах төслийн 
геологийн даалгаврыг 
шинэчлэн батлуулна. 

УТХ-өөр гүйцэтгэдэг геологийн судалгааны ажлын (1:50000-ны масштабын 
ГЗЕЭА) үнэлгээ, нормыг боловсруулах төслийн геологийн даалгаврыг 
шинэчилсэн. Төслийг 2015 онд хэрэгжүүлэх боломжгүй бөгөөд УУС-ын 
багцад батлагдсан төсвийн хүрэлцээгүй байдал болон төслийг хэрэгжүүлэх 
мэргэшсэн мэргэжилтэн байхгүй зэрэг шалтгаанаар хэрэгжүүлэх саналаас 
хассан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

 
 
  30 
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2.Улсын төсвөөр гүйцэтгэдэг 
геологийн судалгааны ажлыг 
гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 
хяналт тавих журмыг 
шинэчлэн боловсруулах, 
батлах, хэрэгжүүлнэ. 

Улсын төсвөөр гүйцэтгэдэг геологийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх, 
санхүүжүүлэх, хяналт тавих журмыг шинэчлэн боловсруулж УУС-ын 2015 
оны 108 дугаар тушаалаар батлуулсан. Журмыг захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон эрх зүйн актын Улсын нэгдсэн санд бүртгэлд 7-р сарын 01-ний 
өдрийн 3542 дугаарт бүртгүүлсэн.   

Хэрэгжилт 100 хувь

   
 
  30 
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3.Ажлын үнэлгээ, норм, 
стандартыг боловсруулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

Ажлын үнэлгээ, норм, стандартыг боловсруулах чиглэлээр АМГ-ын ГА-ны 
холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллаж байна.  

Хэрэгжилт 70 хувь

   
  21 
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2.01.9 “Геологи, уул 
уурхай, газрын тосны 
салбарын хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн орчныг сайжруулах 
дэд хөтөлбөр”-ийг 
боловсруулна. 

1.Дэд хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулж батлуулна.  Уул уурхайн сайдын 48 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн геологи, уул уурхай, газрын тосны салбар 
хороо”-ны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд уг дэд хөтөлбөрийг 
боловсруулахаар эзэнжүүлэн төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт 
тавин ажиллаж байна. 

Биелэлт 100 хувь

   
 
  30 

 

54.  

2.01.10. Гидрогеологийн 
болон геофизикийн 
ажлын заавар 
боловсруулах 

1.Монгол улсын эдийн засаг, 
нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэлийн төсөлд 
тусгуулна. 
 
 
 

Гидрогеологийн болон геофизикийн ажлын заавар боловсруулах төслийг 
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 
төсөлд тусгуулахаар санал боловсруулж холбогдох газарт хүргүүлсэн. 
-ШУТИС-ийн ГУУС-ийн профессор П.Дугараагаас ирүүлсэн геофизикийн 
судалгааны заавар, лавлах боловсруулах төслийн талаар дэмжиж ажиллах 
саналыг судалж хариуг 1/2278 хүргүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

   
 
  30 
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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: 
 

 
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: 
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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 ажиллана. 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурал, холбогдох бусад мэдээ тайлан, 
бусад байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн хүрээнд ажлыг зохион байгуулав. 
Ордын хайгуулын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж хүлээн авах салбар 
зөвлөлийн ажлыг зохион байгуулж оролцож байна. Нийт 6 удаагийн 
хуралдаанд оролцсон. 
Хэрэгжилт 100 хувь 

27 
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2.Нөөцөөс чөлөөлөх, хилийн 
бүсэд хайгуул хийх талбай 
ялгах, Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.   

ЭБМЗ-ийн 2015 оны 8, 9 дүгээр хуралдаанаар улсын төсвийн хөрөнгөөр 2003-
2008 онд хийгдсэн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий 
эрлийн ажлын үр дүнд тогтоогдсон эрдсийн хуримтлал бүхий талбайг ялгасан 
тайланг хүлээн авах тухай УУС-ын 2015 оны 9-р сарын 11-ний өдрийн 201 
дүгээр тушаалыг батлуулав. 
Геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж дууссан 56 талбайн мэдээллийг нэгтгэн 
цэгцэлсэн. Эдгээр талбайд тогтоогдсон эрдсийн хуримтлал бүхий хэтийн 
төлөвтэй талбайг ялгаж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
бэлтгэсэн хэдий ч БОНХАЖЯ-ны боловсруулж байгаа тусгай хамгаалалттай 
газар болон Үндэсний парк байгуулах талбайн асуудалтай давхцсан 
шалтгаанаар түр хойшилсон. 

Хэрэгжилт 90 хувь

27 
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3.Хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох талбайг 
ялгаж, ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Нөөцөөс чөлөөлөх болон хилийн бүсэд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох 
боломжтой талбайн солбицлыг төслийн хэмжээнд урьдчилсан байдлаар 
тогтоосон. ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх талаар сайдаас өгөх чиглэлийг 
хүлээж байна. 

Хэрэгжилт 90 хувь

27 
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2.1.2 Эрдэс, чулуулгий
лабораторийн шинжилгэ
судалгааг боловсронгу
болгож, олон улсын түвшин
хүрсэн чанарын болон тоо
шинжилгээг иж бүрэн хийдэ
болно. /ЗГҮАХ – 37.5/. 
 
 
 

1.Монгол Улсад эрдэс 
чулуулгийн лабораториор 
дээж материал судлах ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
эрх зүйн орчинг сайжруулах 
санал боловсруулан 
холбогдох газар хүргүүлнэ. 

“Газрын хэвлийн тухай” хуульд Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарт 
судалгаа, шинжилгээ хийдэг лабораториудын эрх зүйн орчинг боловсронгуй 
болгох саналыг  тусгахаар холбогдох газарт хүргүүлсэн. Цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний талаар санал боловсруулж танилцуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 
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2.Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
төрийн болон хувийн 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн эзэмшлийн 
лабораторийн талаар нэгдсэн судалгааг  “МХХИХолбоо”-той хамтран 
гаргасан. Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл 

30 
 



52 
 

 
 
 
 
 
 
 

эзэмшлийн лабораторийн 
талаар нэгдсэн судалгаа 
гаргах, цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний төсөл 
боловсруулж удирдлагуудад 
танилцуулан   шийдвэр 
гаргуулна. 

боловсруулж удирдлагуудад танилцуулсан.
 
 

 
Хэрэгжилт 100 хувь

58. 172
. 

2.1.3 Олон улсад 
итгэмжлэгдсэн, үндэсний 
лабораторийн түвшинд 
чанарын болон тоон 
шинжилгээг иж бүрэн 
хийх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх, 
боловсон хүчний чадамжийг 
дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн 
төсөл, хөтөлбөрийг 
шийдвэрлэх тухай саналыг 
бодлогоор дэмжиж 
ажиллана. 

-Лабораторийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, боловсон хүчний чадамжийг 
дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төсөл, хөтөлбөрийг шийдвэрлэх тухай саналыг 
бодлогоор дэмжих чиглэлээр улсын төсөвт тусгах саналыг хүргүүлсэн. 
-ГТЛ, ХБНГУ-ын ГШУБНХ /BGR/-төслийн 20 жилийн ой, төслийн хаалтын 
ажиллагаанд зориулсан “Лабораторийн Ур чадварын сорилт-Итгэлцлийн 
үндэс” семинарт УУЯ-ны ТНБД-ын хэлэх үгийн төслийг бэлтгэсэн.  
-Семинарт  оролцож, санал солилцох хэлэлцүүлэгт оролцов.  
-Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын  нэгдсэн төсвийн 2016 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, 
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
баримтлан Уул уурхайн сайдын 2016 оны төсвийн хязгаарын саналыг 
боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлэхдээ Уул уурхайн салбарт Монгол 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга  
байгууламжийн  жагсаалтад тусгав. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

59. 

173
. 

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

1.2015 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын 
тушаалаар батлуулна. 
 

Монгол орны геологийн тогтоц,ашигт малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын 
зураг ашиглан нэгдсэн боловсруулалт, тайлалт хийх “Сансрын зургийн 
тайлалт-2013” төслийн ажлын төсөв, төлөвлөгөөг УУС-ын 2015 оны 33 дугаар 
тушаалаар батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

174
. 

2.Төслийн ажлын 2015 оны 
ажлын арга аргачлал, 
хэмжээ, түүнтэй уялдан 
гарах төсвийн тодотголыг 
ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
шийдвэр гаргуулна. 

Төслийн ажлын 2015 оны ажлын арга аргачлал, хэмжээ, түүнтэй уялдан гарах 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр 
гаргуулсан. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

60. 175
. 

2.1.5 Умарт мөсөн 
далайгаас Гималайн 
нуруу хүртэл Ази тивийн 
хэмжээнд хийсэн 
геологийн төрөл бүрийн 
судалгааны үр дүнг 
нэгтгэн, ОХУ, БНХАУ, 

1.2015 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын 
тушаалаар батлуулна. 

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 ажлын 3-р үе шатны ажлын төсөв, 
төлөвлөгөөг УУС-ын 2015 оны 33 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 
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176
. 

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. 

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 
даалгаварыг шинэчлэн батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

177
. 

3.Төслийн ажлын 2015 оны 
ажлын арга аргачлал, 
хэмжээ, түүнтэй уялдан 
гарах төсвийн тодотголыг 
ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
шийдвэр гаргуулна. 

Төслийн ажлын 2015 оны ажлын арга аргачлал, хэмжээ, түүнтэй уялдан гарах 
төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

61. 178
. 

2.1.6 Өмнөговь аймгийн 
Тавантолгойн нүүрсний 
ордоос Гашуун сухайтын 
чиглэлийн зам дагуух 
геоэкологийн судалгаа, 
үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж 
гаргах “Өмнөдговь-2012” 
төслийг хэрэгжүүлнэ. 
/ҮХЦБ-ын 5.2.1.1, ҮЧ-ийн 
4.2/ 
 

1.Төслийн ажлын үр дүнг 
ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, 
шийдвэр гаргуулна 

Өмнөговь аймгийн Тавантолгойн нүүрсний ордоос Гашуун сухайтын чиглэлийн 
зам дагуух геоэкологийн судалгаа, үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах 
“Өмнөдговь-2012” төслийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УУС-ын 2015 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн 120 
дугаар тушаалаар хүлээн авч шийдвэрлүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

62. 

179
. 

2.1.7 Эрдэс баялгийн 
салбарт гадаад хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 
хэрэгжих төсөл, 
хөтөлбөрүүдэд санал өгч, 
хэрэгжүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Японы ЖАЙКА 
байгууллагатай хамтран 
Монгол Улсын эрдэс 
баялгийн салбарын хүний 
нөөцийн хөгжлийн төслийг 
ТЗУГ-тай хамтран зохион 
байгуулна. 

Японы ЖАЙКА байгууллагатай хамтран Монгол Улсын эрдэс баялгийн 
салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн төслийн хүрээнд Япон Улсад 2015 оны 1-р 
сарын 18-аас 2-р сарын 07-ны хооронд 21 хоногийн сургалтанд хамрагдсан. 
Сургалтын үр дүнгийн талаар Монгол дахь ЖАЙКА байгууллагад танилцуулга 
хийсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

15 

 

180
. 

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

БНПольш Улсын Геологийн албатай хамтран “Хасагт” төслийн үр дүнгийн 
тайланг 2015 оны 6-р сар хүртэл боловсруулах хугацааг сунгасан талаар АМГ-
т чиглэл хүргүүлсэн. Тайлан хамгаалах хугацаа хэтэрсэн талаар БНПУ-ын ГА-
нд мэдэгдсэн. 

Хэрэгжилт 70 хувь

15 

 

181
. 

3.БНЧехУлсын Геологийн 
албатай хамтран хэрэгжүүлж 
байгаа “Монгол Алтай-50” 
1:50000-ны масштабын 
ГЗЕЭ-ийн ажлыг хамтарсан 

БНЧехУлсын Геологийн албатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Монгол Алтай-
50” 1:50000-ны масштабын ГЗЕЭ-ийн ажлыг хамтарсан төслийн 2015 оны 
төсөв, төлөвлөгөөг УУС-ын 2015 оны 33 дугаар тушаалаар батлуулсан. 
“Монгол Алтай-50” 1:50000-ны масштабын ГЗЕЭ-ийн ажлыг хамтарсан 
төслийн 2015 оны төсөв, төлөвлөгөө, төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн салбар 

30 
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төслийн 2015 оны төсөв, 
төлөвлөгөө, төсвийн 
тодотголыг ЭБМЗ-ийн 
салбар хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж шийдвэр 
гаргуулна. 

хуралдаанаар хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулсан. 
Хэрэгжилт 100 хувь

182
. 

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

-Австрали Улсын Геологийн албатай эрдэс баялгийн мэдээллийн сангийн 
асуудлаар хамтран ажиллах талаар санал солилцсон. 
-БНХАУ-ын ГА-тай 1:50000-ны масштабын ГЗЕЭА-ын арга, аргачлалын 
туршлага солилцох төсөл, Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 5 шугмаар 
(нийт урт 1730км) үнэмлэхүй насны судалгаа хийх төслүүдийн гэрээний төсөл, 
даалгаврын төсөлтэй танилцаж АМГ-т чиглэл хүргүүлсэн. 
-БНСУ-ын КИГАМ байгууллагатай хамтран ажиллах, төсөл хэрэгжүүлэх талаар 
АМГ-т чиглэл хүргүүлсэн. 
-Австрали Улсын “Geoscience Australia” байгууллагатай хамтран ажиллахаар 
санал солилцсон. 
-Европын сэргээн босголтын банктай хамтарч мэдээллийн санг боловсронгуй 
болгох талаар санал боловсруулж байна. 
-Ашигт малтмалын газар болон Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Газар 
шинжилгээ уурхайн гаралтын хайн байцааж, нээн ашиглах товчоо хоорондын 
хамтын ажиллагааны гэрээний төсөлд чиглэл өгөх тухай 2015 оны 8-р сарын 
28-ны өдрийн 3/1889 тоотыг боловсруулж хүргүүлэв.   
-Ашигт малтмалын газар болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны геологийн товчоо 
хооронд байгуулсан геологийн салбарт хамтран ажиллах санамж бичгийн 
дагуу Монгол орны нутаг дэвсгэрт 1:50000-ны масштабын ГЗЕЭА болон 
мэргэжилтэн бэлтгэхээр гэрээний төсөл ирүүлсэнтэй танилцаж, төсөлд өгөх 
саналыг боловсруулж АМГ-т 5/2245 тоотоор хүргүүлсэн. 
-Австралийн өргөмжит консул Петер Стуартыг Төрийн нарийн бичгийн дарга 
Д.Артагтай Австрали улсад 11-р сард зохион байгуулах сургалтын зохион 
байгуулалтын талаар уулзсан уулзалтад оролцсон. 

Хэрэгжилт 100 хувь

21 

 

183
. 

5.Гадаад орнуудтай хамтран 
ажиллах саналуудад хариу 
хүргүүлнэ 

-БНХАУ-ын ӨМӨЗО-той хамтран геологийн салбарт төсөл хэрэгжүүлэхээр 
саналыг судалж санамж бичгийн төслийг бэлтгэсэн. 
-ГХ-ын судалгаа, шинжилгээний лабораторит дээж бэлтгэхээс эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүртэлх үйл ажиллагааг автоматжуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилготой байгуулагдаж байгаа УУЯ, Австрали улсын IMP групп 
хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичигт санал өгсөн. /2015.06.26-нд 
ГХАХ-т хүргүүлсэн/ 
-Монгол-Германы Засгийн газар хоорондын Хөгжлийн хамтын ажиллагааны 
хэлэлцээний өмнөх Зөвлөлдөх уулзалтад ҮГА төслийн талаар танилцуулга 
бэлтгэн 10-р сарын 19-нд оролцов. 
-Үндэсний геологийн алба байгуулах тухай Австрали Улсын холбогдох албаны 
төлөөлөлтэй хийх уулзалтыг УУЯ-ны хурлын танхимд зохион байгуулж, 

30 
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харилцан санал солилцов. 
-Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанаас ирүүлсэн тоотын дагуу Монгол 
Улс болон Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс хооронд цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын салбарт хамтран ажиллах боломжийг судлах чиглэлээр 
байгуулагдах ажлын хэсэгт нэр хүргүүлэх тухай Тнбд-ын 3/1811 тоотыг 
боловсруулж хүргүүлэв. 
-БХБЯ-наас ирүүлсэн тоотын дагуу Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, 
техникийн хамтын ажиллагааны Монгол Чехийн Засгийн газар хоорондын 
хамтарсан комиссын 6 дугаар хуралдаанд хэлэлцэх асуудалд санал 
боловсруулан 2015 оны 9-р сарын 21-ний 3/2035 тоотоор хүргүүлэв.   

Хэрэгжилт 100 хувь

63. 

184
. 

2.1.8 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, 
- 2014-2016 онд Төв 
Монгол-VI, VII төсөл.  
/ЗГҮАМХ – 37.2, ҮХЦБ-ын 
5.2.1.1, ҮЧ-ийн 4.1/ 
 
 

1.2011-2014 онд хэрэгжиж 
дууссан Баруун Монгол-V 
төслийн үр дүнгийн тайланг 
ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэр гаргуулна. 

2011-2014 онд хэрэгжиж дууссан Баруун Монгол-V төслийн үр дүнгийн тайланг 
3-р сарын 27-нд ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авч УУС-ын 2015 оны 
184 дүгээр тушаал гаргуулсан. 

 
Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

185
. 

2.2013-2016 онд хэрэгжүүлэх 
Төв Монгол-VI, VII, Дорнод 
Монгол-VI, VII төслүүдийн 
2015 оны төлөвлөгөө, 
төсөвийг  УУС-ын тушаалаар 
батлуулна. 

2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Төв Монгол-VI, VII, Дорнод Монгол-VI, VII 
төслүүдийн төлөвлөгөө, төсөвийг  УУС-ын 2015 оны 33 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

186
. 

3.2013-2016 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 хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулсан. 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

64. 

187
. 

2.1.9 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 тайлангийн явцтай танилцсан. Төслийн ажилд 
шаардлагатай санхүүжилт удааширсантай холбоотойгоор төслийн ажлыг 3 
сараар сунгах талаар АМГ-ын ГА болон УУЯ-ны ГБХ-ийн удирдлагуудад 
танилцуулж шийдвэрлүүлсэн. Төслийн үр дүнгийн тайланд шинжээч хийх 
шинжээчдийг томилуулсан. 

Хэрэгжилт 90 хувь

27 

 

188
. 

2.Монгол орны бүс нутгийн 
металлогений 1:1000000-ны 
масштабын зураг зохиох 
төслийн 2015 оны ажлын 

Монгол орны бүс нутгийн металлогений 1:1000000-ны масштабын зураг 
зохиох төслийн ажлын төлөвлөгөө, төсөвийг УУС-ын 2015 оны 33 дугаар 
тушаалаар батлуулсан. 30 
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төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын 
тушаалаар батлуулна. 

Хэрэгжилт 100 хувь

189
. 

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 хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулсан. 

 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

65. 

190
. 

2.1.10 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2011-2014 онд хэрэгжиж 
дууссан төслүүдийн үр 
дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн 
салбар хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргуулна 

2011-2014 онд хэрэгжиж дууссан 8 төслийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн 
салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УУС-ын 2015 оны 13, 38-42, 86, 87, 121, 
173, 174 дүгээр тушаалаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

191
. 

2.Төслүүдийн 2015 оны 
ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 
батлуулна. 

1:50000-ны масштабаар геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 40 
төслийн төсөв, төлөвлөгөөг УУС-ын 2015 оны 33 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

192
. 

3.Төслүүдийн арга, аргачлал, 
төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-
ийн салбар хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргуулна. 

Төслүүдийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг /28 төсөл/ ЭБМЗ-ийн салбар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулсан. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

193
. 

4.1:50000-ны масштабын 
геологийн зураглал, ерөнхий 
эрлийн ажлыг Олон Улсад 
хэрэгжүүлж байгаа тэргүүн 
туршлага, технологийн 
дэвшлийг Монгол Улсад 
нэвтрүүлэх боломжийг 
судлах, санал боловсруулж 
удирдлагад танилцуулна. 

Австрали Улсын Геологийн албатай (Geoscience Australia project) энэ төрлийн 
ажлыг хийхэд орчин үеийн техник технологи, шинжлэх ухааны шинэлэг арга, 
аргачлалыг нэвтрүүлэх боломжийн талаар санал солилцон хамтран 
ажиллахаар санал солилцсон. Мөн БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны геологи, уул 
уурхайн гаралтыг хайн байцааж, нээн ашиглах газартай хамтран 2016 оноос 
төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

194
. 

5.Төслүүдийн хээрийн ажлын 
явц болон хээрийн 
материалыг хүлээн авахад 
оролцоно. 

Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн 
зураглал, ерөнхий эрлийн Бударын чулуу-50, Тойромын хөндий-50, Эргэлийн 
зоо-50, Хулгарын элс-50, Хөхөлзөгийн говь-50 төслүүдийн 205 оны ажилд 
хээрийн шуурхай хяналтыг УУЯ-ны ТНБД-ын 2015 оны 57 дугаар томилолтын 
удирдамжын дагуу гүйцэтгэсэн. 
“Алтай нэгдэл” ХК-ийн Ар чулуут-50, Дөрөө нуур-50, Буурал хайрхан-50, 
Булган-50 төслүүдийн 2015 оны хээрийн ажлын, анхлагч материалыг 59 
дүгээр томилолтын удирдамжын дагуу хүлээн авсан. Мөн Жинст-50, Хөх нуур-

30 
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 50, Эмээлцэгийн нуруу-50 төслүүдийн хээрийн материал, үр дүнгийн тайланд 
шуурхай хяналт хийсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

66. 

195
. 

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 
2015 оны ажлын төлөвлөгөө, 
төсвийг УУС-ын тушаалаар 
батлуулна. 

Алтай-1, Алтай-2 төслийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг УУС-ын 2015 оны 33 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

196
. 

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

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

Хэрэгжилт 100 хувь

 
 
 

30 

 

67. 

197
. 

2,1,12,-!!! Геологийн 
судалгаа, хайгуулын 
ажлын үр дүнг нэгтгэн 
боловсруулж, үндэсний 
геомэдээллийн санг 
баяжуулна. Мэдээлэл 
түгээх үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгоно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Геомэдээллийн сан-2013 
төслийн геологийн 
даалгаварт нэмэлт өөрчлөлт 
оруулж батлуулна. 

Геомэдээллийн сан-2013 төслийн геологийн даалгаварт нэмэлт,өөрчлөлт 
оруулах төслийг бэлтгэж батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

198
. 

2.Геомэдээллийн сан-2013 
төслийн 2015 оны төсөв, 
төлөвлөгөөг батлуулна. 

Геомэдээллийн сан-2013 төслийн төсөв, төлөвлөгөөг УУС-ын 2015 оны 33 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

199
. 

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

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

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

200
. 

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

Геологи, уул уурхай эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллаганы 
журмын төсөл болвсруулж холбогдох байгууллагаас санал авахаар ажиллаж 
байна 

Хэрэгжилт 70 хувь
9 

 

201
. 

5.Эрдэс баялгийн санг 
нэгдсэн загварт оруулах, 
мэдээлэл түгээх үйл 
ажиллагааг боловсронгуй 
болгох талаар олон Улсын 
туршлагыг судалж санал 
боловсруулах, удирдлагад 
танилцуулна. 

Эрдэс баялгийн санг нэгдсэн загварт оруулах, мэдээлэл түгээх үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар олон Улсын туршлагыг (Австрали) 
судалж байна. 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

9 
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68. 

202
. 

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 2015 оны ажлын 
төлөвлөгөө, төсөвийг УУС-
ын тушаалаар батлуулна. 

Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг 
1:1000000-ын масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх, 
цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах төслийн төсөв, төлөвлөгөөг УУС-ын 
2015 оны 33 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

203
. 

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

Төслийн арга, аргачлал, төсвийн тодотголыг  ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулсан. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

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:

72. 

212
. 

2.2.3 Асгатын мөнгөний 
ордыг ашиглалтад 
оруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Асгатын ордын тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн асуудлаар Уул уурхайн 
сайдын тушаалаар байгуулсан Ажлын хэсгийн хүрээнд холбогдох санал 
боловсруулсан. Орос-Монголын Засгийн газрын хоорондын комиссын ээлжит 
хуралдаанаар уг ордыг хамтарсан компани байгуулах замаар хамтран 
ашиглахаар шийдвэрлэж, холбогдох ажлууд хийгдэж байна. Тухайлбал, 
Төслийн  нэгж байгуулах тухай Засгийн газрын 2014 оны 4 дүгээр сарын 26-ны 
өдрийн 139 дүгээр тогтоол гаргуулж, тус ордыг эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулах бэлтгэл хангах үүрэг бүхий Төслийн нэгжийг Уул уурхайн яамны 
дэргэд байгуулсан. Төслийн нэгжийн болон судалгааны ажлын санхүүжилтийн 
асуудал /1.0 тэрбум төгрөг/ шийдэгдээгүй учир ажил удаашралтай байна. 
 Хэрэгжилт 100% 

30 
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. 

2.Саналыг холбогдох газар 
хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. 

“Стратегийн ордуудын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай” 
асуудлыг Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдаанд 
танилцуулсан. Хуралдааны шийдвэрийн төсөлд Асгатын ордыг ашиглах 
боломжит хувилбарыг сонгох, тусгай зөвшөөрөл болон төрийн эзэмшлийн 
асуудлын талаар холбогдох саналыг тусгасан. 

Биелэлт 50 хувь

15 

 

73. 214
. 

2.2.4.Гацууртын алтны 
ордыг ашиглалтад 
оруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 
 
 
 
 
 

1.Гацууртын алтны ордыг 
ашиглах гэрээ байгуулах 
ажлын хэсэгт орж ажиллана. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан Гацууртын ордыг 
ашигласны улмаас Төв аймгийн Борнуур сумын нутаг дэвсгэрт орших түүх, 
соёлын үл хөдлөх дурсгал Хүннүгийн үеийн Бороогийн сууринд үзүүлж 
болзошгүй нөлөөллийг судалж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын 
хэсэгт ажиллаж байна. УИХ-ын 2015 оны 1 дүгээр 23-ны өдрийн 11 дүгээр 
тогтоолоор Гацууртын ордыг стратегийн ордод хамааруулсан. Ордын төрийн 
эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох асуудлыг УИХ-аар хэлэлцүүлсэн боловч 
шийдвэрлэгдээгүй байна. 
Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох УИХ-ын тогтоолын төслийг 

27 
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2015.12.24-ний УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн. 
Анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэж байна. 

Хэрэгжилт 90 хувь

215
. 

2.Гацууртын ордыг ашиглах 
бэлтгэл ажлыг хангахад 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгч хамтран ажиллана. 

Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн хүрээнд 
Гацууртын орд орчим болон Гацууртын ордоос Бороогийн уурхай хүртэлх 
замын трассын дагуух ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн судалгааг гаргасан. 

Биелэлт 90 хувь

27 

 

74. 

216
. 

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

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

Гацууртын алтны үндсэн ордыг стратегийн ордод хамруулах төсөлд санал өгч 
ажилласан. Ураны ордын нөөцийг шинээр бүртгэх тухай ЭБМЗ-ийн дүгнэлтийг 
1 сард гаргаснаар стратегийн ордын тоо нэмэгдсэн байна. 

Хэрэгжилт 50 хувь
15 
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. 

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 гаргах 

-Ашигт малтмалын тухай хуулийн стратегийн ач холбогдол бүхий ордын 
тодорхойлолтыг 2014 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн 
найруулсан. Шинээр стратегийн ач холбогдол бүхий ордод хамааруулах 
боломжтой ордууд /Гацуурт, Хөшөөт, Цайдамнуур, Мушгиахудаг, 
Халзанбүргэдэй, Хотгор, Лугийн гол/-ын судалгааг гаргаж, УИХ, Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн боловч зөвхөн Гацууртын ордыг УИХ-ын 
2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор “Стратегийн ач 
холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах” тухай шийдвэрийг 
гаргасан.  
-Стратегийн ордын хил заагийг тогтоох хүрээнд Багануур, Шивээ овоо, Нарийн 
сухайтын нүүрсний ордуудын хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланд санал, 
дүгнэлт боловсруулж ажилласан. Мэдээлэл цуглуулсан. 
-Дорнод ураны ордын хил хязгаартай холбоотой санал бэлтгэн 3-р сард 
сайдад танилцуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

218
. 

3.Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын ордуудын төрийн 
эзэмшлийн хувь, хэмжээг 
тогтоох, шаардлагатай 
тохиолдолд эрх зүйн орчинд 
өөрчлөлт оруулах, холбогдох 
хуулийн хэрэгжилтийн 
талаар санал боловсруулна. 

Уул уурхайн яамнаас Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт орших “Төв 
Азийн Уран” ХХК, “Хан ресорсиз” ХХК-иудын эзэмшиж байсан цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын “Дорнод”-ын ураны орд газрыг судалж, эдийн засгийн 
эргэлтэнд оруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулах, цаашид хамтран 
ажиллах талтай хэлэлцээр хийж холбогдох санал боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулах ажлын хэсэгт орж ажилласан.  
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 91 дүгээр захирамжаар байгуулсан 
“Монгол-Канадын хамтарсан “Гурвансайхан” ХХК-ийн нийт хувьцааны 
Канадын талын эзэмшиж байгаа хувьцааны холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу худалдан авах хэлэлцээ хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”-ийн хүрээнд 
холбогдох санал, дүгнэлт өгч ажилласан. 
Сайдын 2015 оны 106 дугаар тушаалаар Кожеговь” ХХК-тай байгуулах “Орд 
ашиглалтын гэрээ”, Дулаан Уул, Зөөвч Овоо ордуудыг ашиглах техник-эдийн 
засгийн үндэслэлд нарийвчилсан үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах, Дулаан Уул, 

30 
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Зөөвч Овоо ордуудыг ашиглахтай холбоотойгоор орон нутагт хийгдэх хөрөнгө 
оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн асуудлаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын 
хэсгийг байгуулсан.  

Хэрэгжилт 100 хувь

219
. 

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

Гурвансайхан, Өлзийтийн ураны 2 ордын ТЭЗҮ-д дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг 
УУС-ын 2014 оны 219 дүгээр тушаалаар байгуулан шинжээчийн нэгдсэн 
дүгнэлтийг гарган ЭБМЗ, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Өлзийтийн 
ураны ордын ТЭЗҮ-г ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлсэн. 
-Зөөвч овоо, Дулаан уулын ураны 2 ордын ТЭЗҮ-д дүгнэлт гаргах ажлын 
хэсгийг УУС-ын 2014 оны 219 дүгээр тушаалаар байгуулан шинжээчийн 
нэгдсэн дүгнэлтийг 1-р сард гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Зөөвч 
овоо, Дулаан уулын ураны 2 ордын ТЭЗҮ-г ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлсэн. 
-Дулаан уулын урд хэсгийн хийсэн хайгуулын ажлын үр дүн, нөөцөд шинжээч 
томилох УУС-ын 2015 оны 29 дүгээр тушаалаар байгуулсан. 
-Дорноговь аймгийн нутагт орших “Коже говь”ХХК-ийн эзэмшлийн Дулаан 
уулын ураны ордын Дулааны хэсэгт хийсэн хайгуулын ажлын тайлан, нөөцийн 
тооцоонд шинжээчээр ажилласан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

75. 

220
. 

2.2.6.Төмрийн хүдрийн 
экспортыг нэмэгдүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Төмрийн хүдрийн 
экспортыг нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөр боловсруулна. 

Төмрийн хүдрийн экспортыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг Төмөрлөг 
үйлдвэрлэгчдийн холбоотой хамтран боловсруулсан. БНХАУ-ын Шаньси 
мужийн Лихэнг Айрон Стийл групптэй төмөрлөгийн салбарт хамтран ажиллах, 
төмрийн хүдэр нийлүүлэх Санамж бичигт гарын үсэг зурсан. 

 Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

221
. 

2.Төмрийн хүдрийн 
экспортыг нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөрийг яамны 
удирдлагад танилцуулж 
холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулна. 

“Төмөр хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулан яамны удирдлагад танилцуулж, 
Аж үйлдвэрийн сайдаас ирүүлсэн саналын дагуу тус яаманд хүргүүлсэн.              

Хэрэгжилт 100%
30 

 

222
. 

3.Төмрийн хүдрийг баяжуулж 
нэмүү өртөг шингээх, 
экспортыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр аж ахуйн 
нэгжүүдэд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллана. 

Төмрийн хүдрийг баяжуулж нэмүү өртөг шингээх, экспортыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран 
ажилласан. Харанга хүдэр ХХК-ийн Дундголын төмрийн хүдрийн ордыг нойтон 
аргаар баяжуулах ТЭЗҮ-д шинжээчийн дүгнэлт гаргаж ажилласан. “Эм Эл 
Цахиурт Овоо” ХХК-ийн Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын нутагт орших 
Цахиурт Овоогийн төмрийн хүдрийн нойтон баяжуулах үйлдвэрийг байнгын 
ашиглалтад хүлээн авч мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

223
. 

4.Төмрийн хүдрийн 
экспортын үнийн талаар 
санал боловсруулж 
холбогдох газарт хүргүүлнэ. 

Төмрийн хүдрийн экспортын үнийн талаар санал боловсруулж Ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг аж ахуйн нэгжийн гэрээний үнэд 
үндэслэн ногдуулахаар ЗГ-ын 2015 оны 103 тоот тогтоол гаргуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 
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76. 

224
. 

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

21 

 

225
. 

2.Алтны санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг Монгол Банктай 
хамтран хэрэгжүүлнэ. 

Алтны санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан 
Монгол Банктай хамтран ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 90 хувь
27 

 

77. 

226
. 

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 төлөө Хариуцлагатай уул уурхайн санаачлага” ТББ-тай 
хамтран санал санаачлагыг дэмжин ажиллаж байна. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

227
. 

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

Хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг нэвтрүүлэх, уурхайг үнэлэх арга, 
аргачлалын талаар аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан сургалт семинарт мэдээлэл 
хийж оролцсон.                                   

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

228
. 

3.Хариуцлагатай уул уурхайн 
зарчмыг нэвтрүүлэх журам, 
уурхайг үнэлэх арга, 
аргачлалын төслийг 
боловсруулна. 

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

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

229
. 

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 яамны удирдлагад танилцуулсан.     
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

78. 230
. 

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

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

Олонулсын валютын сангаас (ОУВС) байгалийн баялгаас олж буй Засгийн 
газрын орлогыг бүртгэхстандартмаягтыг боловсруулан (ОҮИТБС)-ыг 
хэрэгжүүлэгч 6 орондтуршилтынжурмаар нэвтрүүлэхээршийдвэрлэсэн. 
Монголулсдээрх 6 орнынэгээршалгарсан ба үүнтэйуялдуулан Монгол улс 
ОҮИТБС-ынтайлангхэрхэнбэлтгэдэг, тайландтусгагдсанмэдээ, мэдээллийг 
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/ЗГҮАХ 46.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ажиллана хэрхэн цуглуулж, боловсруулдаг талаар ОУВС-ийнСтатистикийнгазрын ахлах 
эдийн засагч Гэри Жоунстай уулзаж мэдээлэл солилцсон. Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын Ажлын алба болон холбогдох 
бусад төрийн бус байгууллага /“Тогтвортой хөгжлийн төлөөх Хариуцлагатай 
уул уурхайн санаачлага” ТББ-тай хамтран ажиллаж байна. Хамтын 
ажиллагааны хүрээнд Ажлын албатай холбоотой тайлан, төлөвлөгөөг 
хэлэлцэх, мөн зохион байгуулж байгаа хурал, зөвлөлгөөнд тогтмол оролцож 
санал, солилцож байна. Мөн Филипинн улсын Манила хотод зохион 
байгуулагдсан Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Ази, 
Номхон далайн орнуудын сургалт, семинарт оролцож өөрийн орны олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын талаарх сайн туршлагыг бусад 
орнуудад танилцуулж, туршлага солилцон оролцсон.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
 
 
 
 

30 

231
. 

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

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын Үндэсний зөвлөлийн 
12 дугаар хуралдааны шийдвэрээр Ажлын алба болон холбогдох бусад 
төрийн бус байгууллагын бүрэлдэхүүнтэй төрөлжсөн Ажлын хэсэгт оролцож, 
холбогдох санал, дүгнэлтийг боловсруулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

232
. 

3.Санал, дүгнэлтийг яамны 
удирдлагад танилцуулж 
шийдвэрлүүлнэ. 

Дээрх ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг боловсруулж Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын Үндэсний зөвлөлийн 13 дугаар 
хуралдаанд танилцуулж холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан.МөнМонгол Улсын 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Үндэсний чуулганыг 
зохион байгуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

79. 233
. 

2.2.10 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. 

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн “Үнэстэйн хөндий-1” барилгын чулууны 
уурхай, Төв аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт орших “Булагт”-ын элс 
хайрганы уурхай, Баянхонгор аймгийн Галуут сумын нутагт орших “Өвөр 
чулуут”-ын нүүрсний уурхай, Дорнод аймгийн Матад сумын “Хөх толгой”-н 
жонш, Хэнтий аймгийн Батноров сумын “Дожир”-ын жоншны уурхай, 
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын “Төхөм”-ийн нүүрс, Хэнтий аймгийн 
Дархан сумын нутагт орших “Зумпируэ” ХХК-ийн жонш баяжуулах үйлдвэр, 
мөн сумын нутагт орших “Эрдэнэт хун” ХХК-ийн жонш баяжуулах үйлдвэр, Төв 
аймгийн Баян сумын нутагт орших “Их хан Уул” ХХК-ийн Баруун сайрын алтны 
уурхай, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт орших “Хүдэр эрдэнэ” ХХК-ийн 
Айрагийн энгэрийн алтны уурхай, Булган аймгийн Дашинчилэн сумын нутагт 
орших Доргонтын алтны уурхай, Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших 
Жотойн бажууна ХХК-ийн алтны уурхай, мөн сумын нутагт орших Баянголын 
гольдролын уурхай, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших 
Өгөөмөрийн алтны уурхай, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт 
орших Модотын цагаан тугалганы техногени ордын уурхай, Сүхбаатар 
аймгийн Уулбаян сумын нутагт орших Цахиурт Овоогийн төмрийн хүдрийн 
уурхай, баяжуулах үйлдвэр, мөн аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутагт орших 
Хулман нуурын нүүрсний уурхайг байнгын ашиглалтад хүлээн авах улсын 

30 
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комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. 
Хэрэгжилт 100 хувь

80. 

 

2.2.11 Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
эргэлтэд хяналт тавих 
мэргэжлийн зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд орж ажиллах. 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих 
мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь
30 

 

 

2.Хуулийн дагуу тэсрэх 
материалын агуулахын 
аюулгүйн бүстогтоох ажилд 
оролцоно. 

Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших “АШБ” ХХК, Өвөрхангай аймгийн 
Хайрхандулаан сумын нутагт орших “Шаргал болор” ХХК, Баянхонгор аймгийн 
Баян-Овоо сумын “Спейшл майнз” ХХК, Баянхонгор аймгийн Галуут сумын 
“РЕО-Баянхонгор” ХХК, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын “Могойн гол” ХК, 
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын “Мон Ажнай” ХХК, Говьсүмбэр аймгийн 
Шивээговь сумын “Шивээ Овоо” ХК, Дорнод аймгийн Матад сумын “Спейк” 
ХХК, Баян-Өлгийн аймгийн Цэнгэл сумын Сис Си Монголиа ХХК, Хэнтий 
аймгийн Бор-Өндөр сумын Лутчулуу ХХК-ийн тэсрэх материалын агуулахын 
аюулгүй бүс тогтоох комиссын бүрэлдэхүүнд ажилласан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

82. 

241
. 

2.2.13 Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн салбар хороо 
байгуулна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн салбар 
хороо байгуулах, салбарын 
үйл ажиллагааны журмын 
төсөл боловсруулах Ажлын 
хэсэг байгуулах. 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн геологи, уул уурхай, газрын тосны 
салбар хороо”-ны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмын төслийг боловсруулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 30 

 

242
. 

2.Ажлын хэсгийн саналыг 
Сайдад танилцуулж 
шийдвэрлүүлнэ. 

Уул уурхайн сайдын 2015 оны 48 дугаар тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн геологи, уул уурхай, газрын тосны салбар хороо”-ны 
бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь 30 

 

83. 

243
. 

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 

 

244
. 

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 

 

245 2.2.15 Эрдэс баялгийн 1.Холбогдох асуудлыг ЭББЗ- Бодлогын зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, хурлыг 3 удаа зохион 30  
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. бодлогын зөвлөлийн 
ажлыг зохион байгуулна. 
 
 

өөр хэлэлцэх, зөвлөлийн 
ажлыг зохион байгуулах, 
шийдвэр гаргахад оролцоно. 

байгуулсан. Салбарын хуулийн төсөл, эрх зүйн акт, томоохон баримт бичгийн 
төслүүдийг хэлэлцүүлэх чиглэл баримтлан ажиллаж байна. 

Биелэлт 100 хувь

246
. 

1.3.15.Уулзалтын 
мөрөөравчхэрэгжүүлэхүй
л 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 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 
ажилласан. 
-Таван толгойн ордын хайгуулд оролцож байсан геологчид, -“Монголын 
Геосудлаач эмэгтэйчүүдийн холбоо” зэрэг хамтран ажиллах хүсэлтээ 
ирүүлсэн  салбарын ТББ-уудтай хамтран ажиллаж үйл ажиллагааг нь 
бодлогоор дэмжих ажлыг зохион байгуулж оролцож ирсэн. 
-Дэлхийн банкны санхүүжилтээр ашиг хүртэгч (Snowden LLC-ийн нөөцийн 
төсөл) хэрэгжсэн MSISTAP байгууллагын тайлангийн хуралд 3 сард санал өгч 
оролцсон. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

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:

89. 261
. 

2.3.7 Уул уурхайн 
салбарын 2016-2018 оны 
төсвийн хүрээний 
мэдэгдлийн төслийг 
боловсруулах, Сангийн 
яаманд хүргүүлж, Засгийн 
газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, 
холбогдох бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 
/УИХ-ын 2004 №02, ЗГ-ын 
2004 №88/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Уул уурхайн салбарт 
хэрэгжүүлж буй төсөл арга 
хэмжээний үр дүн, үр ашгийг 
тооцож, хөтөлбөрт 
суурилсан төсвийн 
төлөвлөлтийн аргачлалын 
дагуу Уул уурхайн салбарын  
2016-2018 оны төсвийн 
хүрээний мэдэгдлийн 
төслийг  боловсруулах, 
нэгтгэнэ. 

1/Улсын Их Хурлаас 2014 оны төсөвт Төсвийн тухай хуулийн 33 дугаар 
зүйлийн 33.2.5-д заасан “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо 
хэмжээний үзүүлэлт”-ийг тусгаж хуульчлан баталсны дагуу   2014 оны төсвийн 
тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох Олборлолт, уул уурхай хөтөлбөрийн 
хүрэх үр дүнгийн тоо хэмжээний үзүүлэлтийн тайлан, хөтөлбөрийн 
гүйцэтгэлийн биелэлт, бодлогын зорилтын хэрэгжилтийг гарган Сангийн 
яаманд хүргүүлж ажиллалаа. 
2/Төсвийн тухай хуулийн 11.1.19-д заасны дагуу Монгол Улсын 2016 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн 
төслийг боловсруулахтай холбогдуулан дараах мэдээллийг боловсруулан 
ирүүлэх үүргийг албан тоотоор АМГ-т хүргүүлэв. Үүнд:  
-Уул уурхайн салбарын голлох ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн гаргалт болон 
экспортын хэмжээ/2014 он хүртэлх байдлаар дэлгэрэнгүй судалгаа, 2016-2018 
оны төсөөлөл 
-Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн 2008-2014 оны олборлолт, экспортын 
мэдээ болон 2016-2018 оны төсөөлөл 
-Уул уурхайн үйлдвэрлэл, дэд бүтцийн хөгжлийн төлөв 
-2016-2018 оны хайгуулын нөхөн төлбөрийн хэмжээний төсөөлөл 
-Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн мэдээлэл  
-Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн мэдээлэл  
3/ Мөн Газрын тосны газрын 2016-2018 оны орлогын төлөвлөгөөний 
төсөөллийг бэлтгэж ирүүлэх үүргийг албан тоотоор ГТГ-т хүргүүлэв. 
4/ Хөтөлбөрт суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн аргачлалын дагуу төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 2016 онд хэрэгжүүлэх “Олборлолт, уул уурхай” 
хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшинд тусгах саналыг 

30 
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боловсруулан ирүүлэх мэдэгдлийг ГТГ болон АМГ-т хүргүүлэв.  

Хэрэгжилт 100 хувь

262
. 

2.Уул уурхайн салбарын 
2016-2018 оны төсвийн 
хүрээний мэдэгдлийн 
төслийг Сангийн яаманд 
хүргүүлж холбогдох тайлбар, 
үндэслэл, мэдээллээр 
хангана. 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дүгээр заалтын дагуу санхүү, 
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дунд хугацааны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг боловсруулж, жил бүрийн 4 дүгээр 
сарын 15-ны дотор Засгийн газарт хүргүүлэхтэй холбогдуулан Уул уурхайн 
салбараас улсын төсөвт төвлөрүүлдэг орлогын төсөөллийг боловсруулан 
хүргүүлэв. Үүнд: 

1. Уул уурхайн салбарын голлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 
болон экспортын хэмжээ/2009-2014 онуудын байдлаар/ 

2. Уул уурхайн салбарын голлох ашигт малтмалын олборлолтын 
хэмжээ/2015-2018 онуудаар/ 

3. Аж ахуйн нэгжүүдээс 2015-2018 онд хайгуулын ажлын нөхөн 
төлбөрөөр улсын төсөвт орох орлого 

4. Үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-үүдийн бүтээгдэхүүн олборлолт, 
борлуулалтын таамаглал 

5. АМГ-ын 2009-2014 оны улсын төсвийн орлогын гүйцэтгэл, 2016-2018 
оны орлогын төсөөлөл 

6. 2015-2018 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ажлын нөхөн 
төлбөр 

7. Цацраг идэвхит ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2016 оны 
төлбөр 

8. 2016-2018 онд ашигт малтмалын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрөөр улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төсөөлөл 

9. Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр 

10. Газрын тосны газрын 2016-2018 оны орлогын төсөөллийн нэгтгэл 
11. Газрын тосны олборлолт явуулж буй компаниудын 2015-2017 онуудад 

төвлөрүүлэх орлогын тооцоо 
12. Газрын тосны газрын бусад орлого 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

263
. 

3.Уул уурхайн салбарын 
2016-2018 оны төсвийн 
хүрээний мэдэгдлийн 
төслийг, Засгийн газар, УИХ-
аар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, үүнтэй 
холбогдсон бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж яамны 
удирдлагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 

1/Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дүгээр заалтын дагуу санхүү, 
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дунд хугацааны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг боловсруулж, жил бүрийн 4 дүгээр 
сарын 15-ны дотор Засгийн газарт, хуулийн 8.3.1 дүгээр заалтын дагуу төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан 
жилийн төсвийн хязгаарын саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад жил бүрийн 6 дугаар сарын 10-ны дотор 
хүргүүлэхтэй холбогдуулан 2016 оны үйл ажиллагаагаа салбарын урт, дунд 
хугацааны бодлоготой уялдуулан төлөвлөж, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, 
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, мөн урсгал зардлаа 
шинэчлэн баталсан эдийн засгийн ангилал тус бүрээр, хуульд заасан 

30 
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шаардлагын дагуу төлөвлөж  ирүүлэх мэдэгдлийг НТН болон АМГ-т хүргүүлэв. 
Хэрэгжилт 100 хувь

94. 

274
. 

2.3.12 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 гаргаж 
удирдлагад танилцуулан 
баталгаажуулж аудитын 
байгууллагаар дүгнэлт 
гаргуулан Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ.  

1/Сангийн яамны 2014 оны 11 сарын 28-ны өдрийн Дотоод аудитын хорооны 
08 дугаар тогтоолыг ГТГ болон АМГ-т хүргүүлж, тогтоолд дурдагдсан 
зөрчлүүдэд дүгнэлт хийж, хууль тогтоомжид нийцүүлэх, төсвийн хөрөнгийн 
зарцуулалтыг сайжруулах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өгөгдсөн 
зөвлөмжийн хүрээнд арга хэмжээ авч ажиллахыг мэдэгдэв. 
2/ Уул уурхайн сайдын төсвийн багцын Санхүүгийн нэгдсэн тайланд аудитаар 
илэрсэн асуудлын бүртгэлийн 4 дүгээрт бүртгэгдсэн асуудалд холбогдох 
тайлбарыг хүргүүлж ажиллалаа. 
3/ Уул уурхайн сайдын багцын хөрөнгө оруулалт, улсын төсвөөр хийгдэх 
геологи судалгааны ажлын санхүүгийн тайлан балансыг хагас жилээр 
гаргахад удирдамжаар ханган ажиллалаа. 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

275
. 

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. 

1/Уул уурхайн сайдын багцад 2015 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 байгуламжийн автоматжуулалтын ажлын үлдэгдэл төлбөр 
2.593,0 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр баталсан. 2015 онд уг төслийг 
хэрэгжүүлэгч Эм Пи Ай Консалтантс ХХКомпани нь 2 удаагийн гүйцэтгэлийг 
ирүүлээд байна. Өнөөгийн байдлаар 2015 онд батлагдсан эх үүсвэрээс 1.6 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна. 2 дугаар гүйцэтгэлийг хянаж 
байна. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

95. 276
. 

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

Голлох ашигт малтмалын олборлолтын болон экспортын төлөвлөгөөний 
биелэлт, дэлхийн зах зээлийн үнийн судалгааг долоо хоног бүрээр нэгтгэн 
тайлагнаж хэвшүүлээд байна.  
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

30 

 

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:
 

96. 277
. 

3.1.13. Ашигт малтмалын 
тодорхой төрлүүдээр 
хөтөлбөр боловсруулна. 

1.“Жонш” хөтөлбөр 
боловсруулах.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  

Хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсэг, Монгол жонш олборлогч, үйлдвэрлэгч, 
экспортлогчдын холбоотой хамтран “Жонш” хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулан Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн 

15  
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Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

бөгөөд Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.  
/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

278
. 

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

 
 
 
 
 

 
 

Хугацаа болоогүй 

/-/  

279
. 

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

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

/Хэрэгжих шатанд-70%/ 9  

280
. 

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

 
 
 
 
 
 

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:
 

100.  

292
. 

3.1.2. Гол, мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан 
бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн 
сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, олборлох 
үйл ажиллагаанаас 
байгаль орчинд 
учруулсан хохирлын 
үнэлгээг хийж, олон 
улсын стандартын дагуу 

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

Хуулийн хүрээнд хамаарах тусгай зөвшөөрлийн судалгааг Ашиг малтмалын 
газарт тогтмол шинэчлэн гаргаж, Засгийн газарт 7 хоног бүр танилцуулж 
байна.  

 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

30  

293
. 

2.Тусгай зөвшөөрлийн 
талбай бүрээр эвдэрсэн 
газрын хэмжээг тогтоох 

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 

30  
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нөхөн сэргээлт хийх 
зардлын тооцоог тусгай 
зөвшөөрөл бүрт тооцож 
хэрэгжүүлнэ. /ҮАХ-47.2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ажилд оролцох 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Мэдээлэл бодит, 
үндэслэлтэй тоо, баримттай 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

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 газрын2015 оны 
289тогтоол, 302 дугаар тогтоолуудаар өөрчлөлт оруулж шинээр батлагдсан 
Дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нийцүүлсэн.  

/Хэрэгжих шатанд-100%/ 

294
. 

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 дээр 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%/ 

9  

101. 295
. 

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 төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах" 
гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор уг журмын төслийг боловсруулж, 
батлуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.  

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

 
 
 
 
9 

 

102. 296
. 

3.1.4. Эрдэс баялгын 
нөөцийн санг 
нэмэгдүүлэх, ашигт 
малтмалын ордын нөөц 
бүртгэх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ. 
 
 
 
 

1.Геологи, хайгуулын ажлын 
үр дүнгийн тайланд 
хөндлөнгийн шинжээч 
томилуулах ажлын зохион 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тухайн ашигт 
малтмалын чиглэлээр 
мэргэшсэн шинжээч 
томилогдсон байна.  

Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын ордын геологи, хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн 102 тайланд шинжээч хийлгэхээр томилсон. 

 
 
 
 

 
/Биелсэн-100%/
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Хугацаа: Жилдээ 

297
. 

2.Геологи, хайгуулын ажлын 
үр дүнгийн тайлан хэлэлцэх 
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн салбар 
хуралдааныг удирдан 
хуралдуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хурал зохион 
байгуулсан байна.  
Хугацаа: Тухай бүр  
 

Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын ордын геологи, хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайланг хэлэлцэх ЭБМЗ-ийн салбар хуралдааныг 12 удаагийн хурал 
зохион байгуулсан. 

 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

 
30 

 

298
. 

3.Хуулийн дагуу хийгдсэн 
геологи, хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайланг хүлээн авч, 
нөөцийг улсын бүргтэлд 
хамруулах талаар санал, 
дүгнэлт гаргах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
дүгнэлт гарсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр  

ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцсэн ашигт малтмалын 110 ордын 
нөөцийг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэх санал, дүгнэлтийг гаргасан.  

 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

 
30 

 

106 313
. 

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 

“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 хууль, засгийн газрын 120 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх хүсэлтүүдийг 
Ашигт малтмалын газарт хүлээн авч, өмнө үйл ажиллагаа явуулж байсан 
талаарх тодорхойлолтыг гаргаж байна.  
Хуулийн үйлчлэлд нийт 656 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хамрагдаж байна. 
Үүнээс нүүрсний 71, өргөдөл ирүүлсэн 360, өргөдөл ирүүлээгүй 217 
зөвшөөрөл байна.  
Усны сангийн энгийн хамгаалалтын бүсийг 200м-ээр татах ажил 10-р сард 
багтаан хийгдэнэ.  
АМГ дээр Засгийн газрын 120 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, аж ахуйн 
нэгжүүдтэй гэрээ байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдан хэрэгжүүлж 
байна. 
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулах Сайдын 2015.02.25-ны 34 тоот тушаалаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Уг ажлын хэсэг нь батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу хэлэлцүүлэг, уулзалтуудыг зохион байгуулсан. Журмын 
төслийг эцэслэн боловсруулсан. 2016 оны эхний улиралд Сайдын зөвлөлийн 
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хурлаар оруулж цаашид Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ. 
Уг асуудлаар уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа монгол ажилтнуудын 
цалингийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр санал боловсруулж асуудал тус 
бүрээр санал гарган ажиллаж байна. Тухайлбал Оюу толгойд ажиллаж байгаа 
монгол ажилтнуудын цалин болон тэдгээрийн ажлын шатлалыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр ажил олгогч талд санал тавьж ажилласнаар  Оюу толгой төсөлд 
ажиллаж байгаа нийт ажилтнуудын 95 хувь нь монгол ажилтнууд болсон 
байна. Мөн тэдгээрийн авч байгаа цалин нь дундаж ТӨ болон Хувийн 
хэвшлийн байгууллагын ажилтнуудын цалинтай харьцуулахад 1.7 дахин их 
байна. 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.12.баяжуулах үйлдвэрт тавигдах 
шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журмыг батлах; заалтын дагуу “Баяжуулах 
үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын төсөл 
боловсруулсан. Төслийг Сайдын зөвлөлд танилцуулсан. Баяжуулагчдын 
холбооноос санал авахаар тоот хүргүүлсэн. Дахин боловсруулж Сайдын 
зөвлөлд танилцуулна. 
Гацууртын ордыг ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах асуудлаар 
Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулга хийгдсэн.  УИХ-д өргөн барьсан. 

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

109. 

317
. 

3.3.2. 1:50 000-ны 
масштабаар геологийн 
зураглал, ерөнхий эрлийн 
ажлыг эдийн засгийн 
бүсчлэл, дэд бүтцийг 
харгалзан тодорхой 
тектоник, металлогенийн 
бүсүүдийн хэмжээнд 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж, 2013 онд 
нийт нутаг дэвсгэрийн 
32%, 2014 онд 34%, 2015 
онд 37%, 2016 онд 40 
хувийг хамруулсан байна. 
/ҮАХ-38.1/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2012-2014 онд хэрэгжиж 
дууссан 6, 2012-2015 онд 
хэрэгжиж дуусах 8, 2013-
2015 онд хэрэгжиж дуусах 10 
төслийн үр дүнгийн 
тайлантай танилцаж, 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%/ 30  

318
. 

2.2015 оны судалгааны 
ажлын төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэгдсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 33 төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцсэн.  

 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

30  

319
. 

3.2015 онд хээрийн 
судалгааны ажил гүйцэтгэж 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 33 төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянаж, тодотголыг хэлэлцсэн ЭБМЗ-ийн хуралдаанд суусан. Уул 30  
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буй 16 төслийн хээрийн 
ажилд шуурхайн хяналт 
хийх, хээрийн материал 
хүлээж авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хүлээн авсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

уурхайн сайдын 2015 оны 134, 137-144, 146,147, 150-158, 160-162, 166-171, 
210 тоот тушаалыг гаргасан. 

 
/Биелсэн-100%/ 

116. 332
. 

3.3.9. Хувийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэж байгаа 
хайгуулын ажлын 
зардлын доод хэмжээг 
баталгаажуулах, хээрийн 
шуурхай хяналт хийсэн 
тоон мэдээллийг нэгтгэнэ. 
 
 
 

1.2014 онд хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн талбайд 
хувийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэсэн хайгуулын 
ажлын зардлын доод хэмжээ 
баталгаажуулсан, шуурхай 
хяналт хийсэн тоон 
мэдээллийг нэгтгэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шуурхай хяналт 
хийсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

3.3.10.1. Хувийн хөрөнгөөр 2014 онд гүйцэтгэсэн геологи, хайгуулын ажлыг 
газар дээр нь хянан баталгаажуулах зорилгоор 2015 онд 4 удаа шуурхай 
хяналт хийж, 73 тусгай зөвшөөрлийн талбайг хамруулсан. 
 
 

 
 

/Биелсэн-100%/ 
30  

117. 333
. 

3.3.11.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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Бичил уурхай эрхэлж буй 
сум, орон нутгийн 
захиргаанд бичил уурхайн 
асуудал хариуцсан 
ажилтантай болгох талаар 
мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөөгөөр хангах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 
 
 

“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулах Сайдын 2015.02.25-ны 34 тоот тушаалаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсгийн хийх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд “Бичил 
уурхай дахь орон нутгийг үүрэг хариуцлага сэдэвт хэлэлцүүлэг” зохион 
байгуулав. Хэлэлцүүлэгт 18 аймаг, нийслэл, Налайх дүүргээс нийт аймгуудын 
ХБХ-ийн дарга болон БОАЖГ-ын дарга 34 хүн оролцов. 
Бичил уурхай эрхэлж буй сум, орон нутгийн захиргаанд бичил уурхайн 
асуудал болон геологи уул уурхайн асуудал хариуцсан буюу АМГ-ын 
төлөөллийн мэргэжилтэн болон салбартай болох талаар санал УУЯ болон 
АМГ-ын удирдлагуудын түвшинд хийгдсэн хурал дээр яригдсан. 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

15  

2.Бичил уурхайгаар ашигт 
малтмал олборлох журамд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
санал боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

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. Журмын 
төслийг боловсруулж, бүсийн хэмжээнд 4 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулсан бөгөөд санал дүгнэлтийг Сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхэд бэлэн 
болгосон. 

/Хэрэгжих шатанд-90%/ 

15  

118. 334
. 

3.4.1. Эвдрэлд орж 
эзэнгүй орхигдсон газрыг 

1.Төсвийн төсөлд санал 
хүргүүлж, нөхөн сэргээлт 

2015 оны үйл ажиллагааны салбарын урт, дунд хугацааны бодлоготой 
уялдуулан Уул уурхайн олборлолтоос эдврэлд орж эзэнгүй орхигдсон талбайд 3  
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нөхөн сэргээх 
санхүүжилтийн асуудлын 
эрх зүйн орчныг бий 
болгож, нөхөн сэргээлт 
хийсэн газрын 
мэдээллийн нэгдсэн санг 
бий болгоно. /ҮАХ-54.2/ 

хийсэн газрын мэдээллийн 
нэгдсэн сан  бий болгох 
талаар БОНХАЖЯ-тай 
хамтран ажиллах. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

нөхөн сэргээлт хийх шаардлагыг СБТГ-ын ЭЗХОХ-ээс боловсруулж ажиллаж 
байна. 

 
 

/Хэрэгжих шатанд-50%/ 

119. 

335
. 

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

1.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
эргэлтийн мэдээллийн 
нэгтгэх. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Тайлант хугацаанд 
Импортлосон – 19085,8 тн 
Үйлдвэрлэсэн – 17699,5 тн 
Худалдсан – 8914,4 тн 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

30  

336
. 

2.Уул уурхайн бүтээгдэхүүн 
олборлолтын статистик 
мэдээллийг нэгтгэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

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

 
/Биелсэн-100%/ 

30  

120. 

337
. 

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

1.Гадаадаас авах ажиллах 
хүчний талаар ирүүлсэн 
хүсэлтийг судалж, холбогдох 
байгууллагад уламжилах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

“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  

338
. 

2.Гадаадаас авах ажиллах 
хүчний талаар мэдээллийн 
санг бий болгох 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 
 

Гадаадаас авах ажиллах хүчний талаар мэдээллийн санг бий болсон.  
 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

30  

121. 339
. 

3.4.4. Монгол Улс болон 
гадаад улс орнуудын 
Засгийн газар хоорондын 

1.БНХАУ-тай Монгол 
Хятадын Эрдэс Баялаг, 
Эрчим Хүчний Салбарын 

Талууд дэд комиссын зургаадугаар хуралдааныг 2014 онд Хятад Улсад зохион 
байгуулахаар тохиролцсон хэдий ч Хятадын талаас 2015 онд хийхээр санал 
ирүүлсэн. Хятадын талаас 11 сард хийхээр санал ирүүлсэн хэдий ч 

/-/  
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комиссын  хуралдаанд 
шаардлагатай мэдээлэл, 
материал бэлтгэх, зохион 
байгуулах 
 
 
 
 
 
 
 

Хамтын Ажиллагааны дэд 
зөвлөлийн тавдугаар 
хуралдааныг 2015 онд 
Бээжин хотноо зохион 
байгуулж, эрдэс баялгийн 
салбар дах хамтын 
ажиллагааны асуудлуудыг 
хэлэлцэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

санхүүжилтийн байдлаас шалтгаалан тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон. 
 
 
 
 
 

/Үнэлэх боломжгүй/ 

340
. 

2.“Ашигт малтмал, аж 
үйлдвэр, технологийн 
салбарт хамтран ажиллах” 
Монгол Улсын Засгийн газар, 
Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрийн 
хүрээнд 2015 онд Берлин 
хотноо болох Уул уурхайн 
ажлын хэсгийн хуралдааныг 
зохион байгуулж, хамтын 
ажиллагааны асуудлуудыг 
хэлэлцэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 
 

Уул уурхай, ашигт малтмалын асууудал хариуцсан Монгол-Германы байнгын 
Ажлын хэсгийн ээлжит тавдугаар хуралдааныг ХБНГУ-д зохион байгуулахаар 
хоёр тал тохиролцсон. ХБНГУ-д зохион байгуулагдах уулзалтыг 10 сард 
хийхээр Германы тал саналаа ирүүлсэн бөгөөд 2014.09.15-ны өдөр ажлын 
хэсэг хуралдаж, бэлтгэл ажил хийгдэж байсан хэдий ч Германы талаас 2015 
онд хийхээр санал ирүүлсэн.  
Монгол, Германы Засгийн газар хоорондын Ажлын хэсгийн Монголын хэсгийг 
хурлыг 2015 оны 9 дүгээр сарын 28-нд ГХЯ-наас зохион байгуулсан бөгөөд 
Ажлын хэсгийн 4 дүгээр хуралдааныг  2015 оны 10 дугаар сарын 15-16-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.  

/Биелэлт 100%/ 
30  

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: 

122. 341 

4.1.1.Цаг хугацааны хувьд 
ач холбогдолгүй болсон, 
бодит шалтгааны улмаас 
хэрэгжих боломжгүй, 
тухайн асуудлаар дахин 
шийдвэр гарсан зэрэг 

4.1.1.1.Салбар хариуцсан 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний мэргэжилтэн 
хянаж, санал, дүгнэлт 
гаргана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар уул уурхайн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний УИХ, Засгийн газрын шийдвэрийн нийт 203 шийдвэрийн 304 заалтыг 
хяналтад авснаас УИХ-ын 5 тогтоолын 23 заалт, УИХ-ын байнгын хорооны 5 
тогтоолын 9 заалт, Засгийн газрын 68 тогтоолын 119 заалт, Ерөнхий сайдын 
25 захирамжийн 25 заалт, Засгийн газрын 100 хуралдааны  тэмдэглэлийн 126 
заалтын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ерөнхий дүнгээрээ 
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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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чанар: Салбарын үр нөлөө 
дээшилсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

88,5%-ийн биелэлттэй дүгнэж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.  
- 2015 оны хагас жилийн байдлаар Геологи, эрдэс баялгийн бодлогын хүрээнд 
27 шийдвэрийн 36 заалтын хэрэгжилт 93.2, газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх бодлогын 46 шийдвэр, 64 зүйл, 
заалтын 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 
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. 

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 
арилсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

2014 оны жилийн эцсийн тайланг 2015 оны  01 дүгээр сарын 14 өдрийн 1/102 
тоотоор, 2015 оны хагас жилийн үнэлгээний тайланг 2015 оны 07 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн 1/1669 тоотоор тус тус ЗГХЭГ-т хүргүүлж, сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн зохих шийдвэрийг гаргуулж 
үнэлгээнийдүнгЗасгийнгазрынХяналт-
шинжилгээ,үнэлгээниймэдээллийннэгдсэнсистем www.unelgee.gov.mn 
сайтадбайршуулж ажиллав. 

30  
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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 2014 оныүйлажиллагааныүрдүнгЗасгийнгазрын 2013 оны 
322 дугаартогтоолоорбатлагдсанжурмындагуу 4 багц, 13 үзүүлэлтээрдүгнэж 
ерөнхийүнэлгээ80,8% буюу4,0  оноотой, 2015 оны хагас жилээр мөн дээрх 
журмын дагуу 4 багц 11 үзүүлэлтээр дүгнэж 77,0% буюу 3,8 оноогоор тус тус 
дүгнэгдсэн. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг тухай бүр сайдын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж зохих шийдвэрийг гаргуулж ажиллав. 

30  

355
. 

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 

Уул уурхайн яамны 2014 оныүйлажиллагааныүрдүнгийнбиелэлт80,8 хувьтай, 
ерөнхийүнэлгээ4,0 оноогоор жилийн эцсийн үйлажиллагааныүрдүнг “сайн” 
үнэлгээтэй, 2015 оны хагас жилийн байдлаар 77,0хувьтай, ерөнхий үнэлгээ 
3,8 оноогоор"хангалттай" үнэлгээтэй  дүгнэж яаманд хэрэгжиж байгаа 
Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт, Улсын төсөв болон гадаадын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хэрэгжилт, 
Төсвийнерөнхийлөнзахирагчаас Төсвийншуудзахирагчтайбайгуулсан Үр 

30  



75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дээшилсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

дүнгийнгэрээнийбиелэлт, Төсвийнерөнхийлөнзахирагчаасаймгийнзасагдарга 
нартайбайгуулсангэрээнийүүргийнбиелэлт, Салбарын чиглэлээр байгуулсан 
гэрээ хэлэлцээр, санамж бичгийн хэрэгжилт, Хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөний биелэлт, Худалдан авах үйл ажиллагааны биелэлт, 
Байгууллагынил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 
биелэлт,Байгууллагыншударгабайдлынтүвшинийүнэлгээ /АТГ/, Яамны 
засаглалынболонЭдийнзасаг, нийгмийнхөгжлийнүзүүлэлтийг тус тус хавсарган 
нэгдсэн дүгнэлт санал зөвлөмж боловсруулж 2014 оны жилийн эцсийн тайланг 
2015.04.03-ны өдрийн 1/794 тоотоор, 2015 оны хагас жилийн тайланг  тус тус 
ЗГХЭГ-т хүргүүлж ажилласан. 

129. 

356
. 

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 
 
 

2014 оны Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтийг бодлогын 
газруудаас гаргуулан авч нэгтгэн ЗГ-ын ХЭГ-ын Хяналт шалгалт, үнэлгээ, 
дотоод аудитын газарт цахим хаягаар хүргүүлсэн. 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
удаашралтай байгаа ажлыг эрчимжүүлэх талаар Засгийн газрын 2015 оны 9 
дүгээр сарын 14-ний өдрийн 51 дүгээр тэмдэглэлээр үүрэг болгосоны дагуу 
удаашралтай байгаа ажил, арга хэмжээг түүвэрлэн хуваарилж, газрын дарга 
нарт 2015.11.05-ны өдөр ТНБД-аас дотоод албан бичиг хүргүүлэв. 
- Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулж УУС-ын 2015.6.26-ны 
өдрийн 123 дугаар тушаалаар батлуулж төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хоолбогдох газруудаас гаргуулан авч үнэлгээ хийж байна. 

21  
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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 2014 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтийг 
ЭЗХОХэлтсээс гаргуулан авч, үнэлгээ хийн ЗГХЭГ-ын референт С.Нямбаярт 
цахимаар хүргүүлэв. 
2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг холбогдох газруудаас гаргуулан авч 
байна. 

21  
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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 

2014 оны Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтийг бодлогын 
газруудаас гаргуулан авч нэгтгэн ЗГ-ын ХЭГ-ын Хяналт шалгалт, үнэлгээ, 
дотоод аудитын газарт цахим хаягаар хүргүүлсэн. 

21  
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4.1.10. Засаглалын болон 
эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн 
биелэлтэнд  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. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилт нь үр 
дүнтэй байна.   
Хугацаа: Жилдээ 
 
 
 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны 
байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, "Үзүүлэлт 
батлах тухай" 2014 оны 68 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтын дагуу 2014 оны 
жилийн эцсийн байдлаар яамны Засаглалын 13 үзүүлэлтийн биелэлт 81,6% 
/2014 оны хагас жилээс 3,2%-ийн өсөлттэй/ буюу 4,08 оноогоор 68 дугаар 
тогтоолын 2-р хавсралтын дагуу 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар яамны 
Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 16 үзүүлэлтийн биелэлт 84,2% /2014 оны 
хагас жилээс 28,3%-ийн өсөлттэй/ буюу 4,2 оноогоор тус тус үнэлсэн. 
Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны 
байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, "Үзүүлэлт 
батлах тухай" 2014 оны 68 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтын дагуу 2015 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар яамны Засаглалын 13 үзүүлэлтийн биелэлт 
77,6% буюу 3,9 оноогоор 68 дугаар тогтоолын 2-р хавсралтын дагуу 2014 оны 
жилийн эцсийн байдлаар яамны Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 16 
үзүүлэлтийн биелэлт 53,1% буюу 2,7 оноогоор тус тус үнэлж, санал зөвлөмж 
боловсруулан дүнг удирдлагуудад танилцуулсан. 
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 4.1.10.2.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 

Засаглалын Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн хэрэгжилтэд хийсэн 
үнэлгээ, үнэлгээний тайланг яамны нэгдсэн тайланд хавсаргаж ЗХЭГ-т 
хүргүүлэхэд бэлтгэсэн. 

30  
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4.1.11. ЗГҮАХ, эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэл, 
үндэснийхөтөлбөр, 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-

4.1.11.1.Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ хийлгэх 
байгууллагыг сонгон 
шалгаруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Мэргэжлийн болон 
төрийн бус байгууллагыг 
сонгоно.  

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

/-/  
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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 үнэлгээг хийх зорилгоор Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 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. 
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 

30  
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60/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний 
тайланг хүлээн авна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилт нь үр 
дүнтэй байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. 

365
. 

4.1.11.3.Хэрэглэгчийн 
үнэлгээний тайланг 
удирдлагуудад танилцуулан,  
яамны ҮАТ-д хавсарган, 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилт нь үр 
дүнтэй байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайланг боловсруулж яамны нэгдсэн тайланд 
хавсарган 2015.04.03-ны өдрийн 1/794 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлж ажилласан. 

30  

133. 

366
. 

4.1.13. Өөрийн 
байгууллагын ХШҮ хийж, 
дүнг удирдлагуудад 
танилцуулна. 
/ЗГ-2013-322-ийн 9.7/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.13.2.Салбар, нэгжээр 
хариуцсан ХШҮ-ний 
ажилтнууд үнэлгээ хийсэн 
тайлан бүрт тухайн 
байгууллага, нэгжийн өөрийн 
үнэлгээнд дүгнэлт гаргана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилт нь үр 
дүнтэй байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

Геологи, уул уурхай, түлшний салбар, яамны дотоод нэгж хариуцсан х/ш/ү-ний 
мэргэжилтнүүд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тайлан бүрт тухайн салбар, 
бодлогын баримт бичиг, байгууллага, нэгжийн өөрийн үнэлгээнд дүгнэлт 
гаргаж ажилласан. 
Уул уурхайн салбар, яамны дотоод нэгжийн тайлан, биелэлтэд хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээгээр тайлан бүрт тухайн байгууллага, нэгжийн өөрийн 
үнэлгээнд дүгнэлт гаргаж ажилласан. 

30  

367
. 

4.1.13.3.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Анхдагч болон ХШҮ-
ний үнэлгээний ялгаа бага 
байна. 
 Хугацаа: Жилдээ 

Нэгдсэн дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж, удирдлагуудад танилцуулж 
ажилласан. 

30  

134. 368
. 

4.1.14. Байгууллагын үйл 
ажиллагааны стратеги 
төлөвлөгөө, жилийн үйл 
ажиллагааны болон 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний  төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, 
“Засгийн газрын ХШҮ-ний 
мэдээллийн нэгдсэн 

4.1.14.1. ХШҮ-ний 
төлөвлөгөө боловсруулж 
батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
 
Чанар:ХШҮ-ний ажлуудыг 
бүрэн хамарсан байна. 
 Хугацаа: Жилдээ 
 

1. 2015 оны хагас жилийн байдлаар хяналтад авсан Хууль тогтоомжийн 254 
шийдвэрийн 394 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 хэмжээ биелэлтийг тус тус ЗГХЭГ-ын 
www.unelgee.gov.mn цахим сайтад шивж оруулсан. 
2. 2013 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 41 дүгээр тогтоолын 7 дугаар 
заалтын биелэлтийг гаргаж ЗГХЭГ-ын референт Б.Батбаярт хүргүүлсэн ба 

30  
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систем”-д байршуулна.  
/ЗГ-2013-322-ийн 36/ 
 
 
 
 
 
 
 

 биелэлтийг ЗГХЭГ-ын вэб сайтад байршуулсан. 

369
. 

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 

“Засгийн газрын ХШҮ-ний мэдээллийн нэгдсэн систем”-д байршуулсан. 

27  

135. 

370
. 

4.1.15. Харъяа 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ өгөх 
ажлын хэсэг байгуулж, 
үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулна. 
/ЗГ-2013-322-ийн 30/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.15.1. Харъяа 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ өгөх 
ажлын хэсгийг Уул уурхайн 
сайдын тушаалаар 
байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Яамны үйл 
ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангана.  
 Хугацаа: Жилдээ 

-"Эрс шинэчлэл хөдөлгөөн"-ий гаргасан хүсэлт, УИХ-ын Өргөдлийн байнгын 
хорооноос ирүүлсэн албан тоотын хүрээнд "Ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийг цахим хэлбэрээр олгож буй үйл ажиллагаандхяналт 
шалгалт хийх" үүрэг бүхий ажлын хэсгийн тушаалыгУУС-ын 2015.03.27-ны 
өдрийн 63 дугаар тушаалаар батлуулж, шалгалтын дүнг СЗХ-аар хэлэлцүүлж 
гарсан шийдвэрийг УИХ-ын  ӨБХ-нд хүргүүлсэн. 
- Газрынтосныгазрын 
үйлажиллагаандсанхүүгийндотоодаудитхийхудирдамжийгУулуурхайнсайдын 
2015 оны 09-рсарын 03-ны өдрийн 194 тооттушаалаарбатлуулж дүнг 
удирдлагад танилцуулав. 

27  

371
. 

4.1.15.2. Удирдлагаас өгсөн 
үүрэг даалгаврын дагуу 
холбогдох байгууллагын үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ өгнө. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Харъяа байгууллагын 
үйл ажиллагааны эрсдлийг 
тодорхойлно.  
Хугацаа: Жилдээ 

Уг ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд хянал шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, 
дүнг яамны удирдлагад танилцуулсан. 

21  

136. 

372
. 

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

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

2014 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 
оруулж ажиллаа.

30  

373
. 

4.1.16.2 Дээд шатны 
байгууллага, яамны 
удирдлагуудыг 
шаардлагатай мэдээллээр 
хангана. 

2014 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 
оруулж ажиллаа. 

30  

374
. 

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

2014 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үнэлгээний тайлангийн 
танилцуулгыг яамны үзүүлэлт бүрээр график, зурган хэлбэрт  оруулж сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж ажиласан.  30  
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танилцуулна. 

375
. 

4.1.16.3. Яамны 7 хоногийн 
ажлын мэдээг эмхтгэл 
хэлбэрээр гаргана. 

- Яамны 7 хоног бүрийн ажлын тайлан мэдээг АМГ, ГТГ болон яамны дотоод 
нэгжүүдээс авч нэгтгэн 21 эмхтгэлийг хэлбэрт оруулж хавсралтын хамт сайд, 
дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга болон ТЗУГ-ын мэргэжилтэн 
Ундармаа нарт өгч шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулж ажиллаа. Мөн АМГ-ын 
дарга, ГТГ-ын дарга, яамны газар, хэлтсийн дарга нарт уг эмхтгэлийг мэйлээр 
хүргүүлж ажиллаж байна. 

30  

137. 376
. 

4.1.17. Баяжуулах 
/боловсруулах/ 
үйлдвэрүүдэд  
хийгдэхнэгдсэнхяналт, 
шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулна. 
 

4.1.16.1.Ажлын үр дүн, 
тайлан, цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний талаар 
санал, дүгнэлт боловсруулан 
Сайдын зөвлөлд 
танилцуулна. 
 
 
 
 
 
 

Баяжуулах үйлдвэрүүдийн талаар "Мэдээлэл хүсэх тухай" албан бичиг 
боловсруулж, Гаалийн ерөнхий газарт 2015.02.13-ны өдрийн 2/377, Татварын 
ерөнхий газарт 2/378, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 2/379 тоотоор 
хүргүүлэв. МХЕГ-т хандан баяжуулах үйлдвэрүүдэд нэгдсэн хяналт шалгалт 
хамтарсан байдлаар хийх асуудлаар албан тоот хүргүүлсэн бөгөөд төсөв 
байхгүй шалтгаанаар уг асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй болсон болно. Мөн 
уг асууудлаар Австрали улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгүүлэх төсөлд 
санал өгч төслийн удирдлага, зөвлөх зэрэг хүмүүстэй уулзалт зохион 
байгуулав. Буцалтгүй тусламжаар гүйцэтгэх ажлын төсөлд хамрагдах 
боломжгүй тул уг асуудлыг хойшлуулав. АМГ-ын Уул уурхайн хэлтэст 
ирүүлсэн баяжуулах үйлдвэрийн ажлын төлөвлөгөө, тайланд хяналт 
шинжилгээ хийлээ. 

15  

138. 377
. 

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. 
УУС-ын ХБНБУ, Колумба улсад хийсэн айлчлалын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийн БХЗГ-тэй хамтран боловсруулж 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

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; 

139. 378
. 

4.2.2. Салбарын хууль 
тогтоомж, хөтөлбөр, 
гэрээний хэрэгжилтэнд  
дотоодын хяналт, 
шалгалт хийж, үнэлэлт 
дүгнэлт өгнө. 
/ЗГ-2012-63/10/-ийн 
2.5.4.2/ 
 
 

4.2.2.1.Салбарын хууль 
тогтоомж, хөтөлбөр, 
гэрээний хэрэгжилтэнд 
дотоодын хяналт, шалгалт 
хийнэ. 

"Бичил уурхай" болон “Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг 
тогтворжуулах”дэд хөтөлбөрийн 2014 хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийлээ. "Бичил уурхай"  дэд хөтөлбөр 78 хувь,  “Шатахууны 
жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах”дэд хөтөлбөр 84 хувь, улсын 
төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй геологийн 
төслүүдийн 2014 хэрэгжилт ерөнхий дүнгээр 81.3 хувийн тус тус биелэлттэй 
дүгнэсэн. 
Газрын тосны газрын 2013-2014 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтэнд дүгнэлт өгч санал зөвлөмж 
боловсруулан удирдлагад танилцуулав. 

30  
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379
. 

 
 
 

4.2.2.2.Дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмжийг боловсруулж яамны нэгдсэн тайланд хавсарган 
ЗГХЭГ-т хүргүүлж ажилласан. 30  

140. 380
. 

4.2.3. Иргэд, байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн 
гомдлын мөрөөр 
дотоодын хяналт, 
шалгалт хийж, үнэлэлт 
дүгнэлт өгнө.   
ЗГ-2012-63/10/-ийн 
2.5.4.2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3.1.Иргэд, байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн гомдлын 
мөрөөр дотоодын хяналт, 
шалгалт хийнэ. 

1. "Эрс шинэчлэл хөдөлгөөн"-өөс ирүүлсэн албан бичигт дурдагдсан асуудлыг 
судлаж, шалгалт хийх үүрэг бүхий  "Ажлын хэсэг"-ийн тушаалыг боловсруулж 
УУС-ын 2015.03.27-ны өдрийн 63 дугаар тушаалаар батлуулав.  
2. Глиймстар” ХХК-тай холбогдох АМГ-ын 2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны 
өдрийн 1/2994, мөн “Глиймстар” ХХК-ийн 31 тоот албан бичгийн дагуу хариуг 
хүргүүлэв. 
3. “Глиймстар” ХХК-ийн хүсэлтийн хүрээнд сайдааас өгсөн үүргийн дагуу АМГ, 
“Глиймстар” ХХК, “Шижир алт” ХХК-иудын төлөөллийг оролцуулсан гурван 
талт уулзалтыг зохион байгуулах тухай албан бичгийг боловсруулан 2015 оны 
5 сарын 4-ний өдөр тус газруудад хүргүүлсэн.  
4. "Глиймстар" ХХК-ийн 2015.02.02-ны өдрийн 21 тоотоор ирүүлсэн гомдлыг 
шийдвэрлэхээр АМГ, "Монголросцветмет" ХХК-д "Тайлбар хүсэх тухай" 
2015.02.10-ны өдрийн 7/339, 7/340 албан тоотуудыг хүргүүлэв. 
5. "108 ойл" ХХК-аас 2015.05.12-ний өдөр ирүүлсэн "Гомдол гаргах тухай" 
албан бичгийн хариуг боловсруулсан. 
6. "Өнгөт сувд" ХХК-аас 2015.05.11-ний өдрийн 1/79 тоотоор ирүүлсэн гомдлыг 
судлан үзэж, хуулинд зааснаар нотлох баримт буюу хавсралт материал дутуу 
тул гаргуулж авахаар компанийн удирдлагыг уулзсан. 
7. "Өнгөт сувд" ХХК-ийн 2015.5.11-ний өдрийн 1/79 тоотоор ирүүлсэн гомдлыг 
УУС-ын 2015 оны 10 дугаар тушаалын 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны 
дагуу шийдвэрлүүлэхээр АМГ-т 2015.05.28-ний 7/1305 тоот албан бичиг 
хүргүүлсэн. 
8. "Эвэрласт" ХХК-аас 2015 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/69 тоотоор 
"Гомдол гаргах тухай" албан бичиг ирүүлснийг Уул уурхайн сайдын "Тусгай 
зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай"2015 оны 01 
дүгээр сарын 13-ний өдрийн 10дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 13 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Төрийн захиргааны байгууллагын дарга нь 
гаргасан гомдлын дагуу сонгон шалгаруулалтын комиссын дүгнэлтийг шалгах 
эрх бүхий ажлын хэсгийг томилох бөгөөд ажлын хэсгийн гаргасан дүгнэлтэд 
үндэслэн шийдвэр гаргаж энэ талаар оролцогчдод мэдэгдэнэ" гэж заасны 
дагуу АМГ-т 2015.6.02-ний 7/1332 тоотоор хүргүүлэв. 
9. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн А.Бакейгаас 2015 оны 8/4589 тоотоор 
"Өргөдөл 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн уламжлан шийдвэрлүүлэх тухай" 
албан бичиг ирүүлснийг УУС-ын 2015 оны 10 дугаар тушаалд заасны дагуу 
АМГ-т 2015.06.02-ний 7/1333 тоотоор хүргүүлэв. 
10. “Глиймстар” ХХК-ийн хүсэлтийн хүрээнд сайдааас өгсөн үүргийн 
дагуу“Глиймстар”, “Шижир алт”, Ашигт малмалын газрын төлөөллийг 
оролцуулсан 3 талт уулзалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдөр Уул 
уурхайн яаман дээр зохион байгуулж уулзалтаас гарсан шийдвэрийг 2015 оны 
5 дугаар сард оролцогч талуудад албан бичгээр хүргүүлсэн. 
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11. "Таст-Өлгий” ХХК-иас 2015 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр ирүүлсэн 
гомдлыг судлан үзэж ХV-008616 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой 
асуудлыг холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэх арга хэмжээ 
авч ажиллан, хариуг мэдэгдэх тухай 3/857 тоот албан бичгийг 2015.04.03-ны 
өдөр АМГ-т хүргүүлсэн ба 2015.04.27-ны өдрийн 1/3005 тоот албан бичгээр 
УУЯ-нд ирүүлсэн хариуг 2015.05.01-ний өдрийн 7/1060 тоот албан бичгээр тус 
компанид уламжлан хүргүүлсэн. 
12. “Гоби эксплорэйшн”, ”Пентатерра” ХХК-иудаас 2015 оны 4 дүгээр сарын 
22-нд ирүүлсэн гомдлыг судлан үзэж 2015.04.22-ны 7/958 тоот албан бичгийг 
АМГ-т, 2015.05.06-ны 1/1114 тоот албан бичгийг БОНХАЖЯ-нд тус тус 
хүргүүлсэн ба  2015.06.15-ны өдрийн 7/1423 тоот албан бичгээр гомдлын 
хариуг тус компанид хүргүүлсэн. 
13. “Жи энд юу голд” ХХК-иас 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-нд ирүүлсэн 
хүсэлтийг судлан үзэж холбогдох ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж, 
холбогдох дүгнэлтээ гаргасны үр дүнд үндэслэн уурхайг хүлээн авах комисс 
ажиллах боломжтой тухай хариуг  2015.04.30-ны өдрийн 7/1033 тоот албан 
бичгээр тус компанид хүргүүлсэн. 
14. “Илт гоулд” ХХК-иас 2015 оны 5 дугаар сарын 21-нд ирүүлсэн гомдлыг 
судлан үзэж 15424А дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан 
АМГ-ын Геологи, уул уурхай кадастрын хэлтсийн даргын 2012 оны 295 дугаар 
шийдвэр нь холбогдох хууль, журамд нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гарган, 
ЗХХШтХ-д заасны дагуу урьдчилан шийдвэрлэх арга хэмжээ авч хариуг 
түүгээрээ хүргүүлэх тухай албан бичгийг 2015.05.29-ний7/1317 тоотоор АМГ-т 
хүргүүлсэн.  
15. “Сансар сүлжээ” ХХК-иас 2015 оны 5 дугаар сарын 28-нд ирүүлсэн 
гомдлыг судлан үзэж Уул уурхайн сайдын 2015 оны 63 тоот тушаалаар ашигт 
малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цахим хэлбэрээр олгох үйл 
ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан 
ажиллаж байгаа тухай хариуг 2015.06.05-ны 7/1360 тоот албан бичгээр тус 
компанид хүргүүлсэн.  
16. “Болд Гянт Болд” ХХК-иас 2015 оны 5 дугаар сарын 22-нд ирүүлсэн 
гомдлыг судлан үзэж NE-025022 тоот өргөдлийн бүртгэлийг цуцалсан АМГ-ын 
Кадастрын хэлтсийн даргын 366 тоот шийдвэр болон өргөдлийн бүртгэлийг 
сэргээх боломжийн талаар яаралтай хариу тайлбар ирүүлэхтухай албан 
бичгийг 2015.06.12-ний 7/1419 тоотоор АМГ-т хүргүүлсэн.  
17. “Эй Эл Жи Ти” ХХК-аас ирүүлсэн Сонгон шалгаруулалтын саналд үнэлгээ 
өгөхөөс татгалзсан тухай албан бичигт 2015.07.14-ний 1/1821 тоот албан 
бичгээр хариу өгсөн. 
18.“Терра Сийд” ХХК-аас  2015 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 18/15 тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн дугаар олголтыг сэргээлгэх тухай  хүсэлтийн  дагуу 
холбогдох тайлбар авахаар 2015.09.11-ний өдрийн 7/1979 тоотоор АМГ-т 
хүргүүлсэн. 
19.“Ирмэгүнцадиг” ХХК-аас ирүүлсэн гомдлын дагуу АМГ-т “Гомдол уламжлах 
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тухай” 2015.10.20-ны өдрийн 7/2256 албан тоотыг хүргүүлэв. 
20. "ДСД Жаргалант" ХХК-иас ирүүлсэн гомдлын хариуг 2015.10.20-ны өдрийн 
1/2249 тоотоор хүргүүлсэн. 
21. “Альшаа хайрхан” ХХК-иасӨмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын “Цагаан 
хайрханы шороон орд”-ын талбай дээрх ХV-009141 тоот, Номгон сумын “Сүүж 
уулын бал чулууны орд”-ын талбай дээрх XV-011602 тоот хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр болон Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээтэй 
холбоотой асуудлаар 2015 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 15/55 тоот албан 
бичгээр ирүүлсэн гомдлыг хянаж үзсэн.  

Тус компанийн хүсэлтэд АМГ-ын Уул уурхайн хэлтсээс гэрээ байгуулахаас 
татгалзсан хариу өгсөн нь хуулийн үндэслэлгүй байсан бөгөөд 2014 оны 7 
дугаар сарын 01-ний өдөр Ашигт малтмалын тухай хуулид орсон өөрчлөлтөөс 
өмнө “Альшаа хайрхан” ХХК-тай Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ 
байгуулах боломжтой байсан талаар 2015.09.03-ны өдрийн 1/1928 тоот албан 
бичгээр АМГ болон Альшаа хайрхан ХХК-д тус тус хариуг хүргүүллээ. 
22. “Геомагнат ресурс” ХХК-ийн геологичдын гомдлоор компанийн санхүүгийн 
баримтанд хяналт, шалгалт хийж дүгнэлт гарган удирдлагад танилцуулав. 
23. “Хишигт Арж” ХХК-аас ирүүлсэн АМГ-ын холбогдох албан 
тушаалтануудтай холбоотой гомдлын хариуг 2015 оны 9 дүгээр сарын 04-ний 
өдрийн 3/1943 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
24. Эвэрласт" ХХК-аас ирүүлсэн гомдолтой танилцаж АМГ-т “Мэдээлэл хүсэх 
тухай”  2015 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 7/2067 тоот албан бичгийг 
хүргүүлсэн. 
25. “Нийслэл групп” ХХК-иас ирүүлсэн 2015 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр 
зарласан Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох сонгон 
шалгаруулалтай холбоотой гомдлын хүрээнд АМГ-аас ирүүлсэн хариу албан 
бичигтэй танилцаж 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хариуг уламжлан 
хүргүүлэх тухай 7/2789 тоот албан бичгийг “Нийслэл групп” ХХК-д хүргүүлсэн. 
26. “Оюу ундрал мандуул” ХХК-иас ирүүлсэн Говь-Алтай аймгийн Тонхил 
суманд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлтэй холбоотой хүсэлтийн 
хүрээнд АМГ-аас ирүүлсэн хариу албан бичигтэй танилцаж 2015 оны 10 
дугаар сарын 16-ний өдрийн Хариу хүргүүлэх тухай 7/2230 тоот албан бичгийг 
“Оюу ундрал мандуул” ХХК-д хүргүүлсэн. 
27. УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнээс ирүүлсэн Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын 
нутагт хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байгаа  “Эм Эл Эс Икс” ХХК-ийн 
тусгай зөвшөөрлийг цуцлах асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж өгөх 
тухай албан бичгийн хүрээнд АМГ болон “Эм Эл Эс Икс” ХХК-иас ирүүлсэн 
тайлбартай танилцаж  2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн Хариу 
хүргүүлэх тухай 1/2281 тоот албан бичгийг  УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэд 
хүргүүлсэн. 
28. ЗГХЭГ-ын дарга С.Баярцогтоос ирүүлсэн Дорноговь аймгийн Хөвсгөл 
сумын нутагт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй “Галаксимайнинг 
Монголиа” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж эргэж мэдэгдэх тухай 
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албан бичигтэй танилцаж 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн Шалгалтын 
дүнг гармагц хариу мэдэгдэх тухай 1/2129 тоот албан бичгийг УИХ-ын 
Өргөдлийн байнгын хорооны дарга О.Баасанхүүд хүргүүлсэн. 

381
. 

4.2.3.2.Дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Тухай бүр нь санал авах хуудсаар удирдлагуудад танилцуулан, холбогдох 
газруудад хүргүүлж ажилласан.  30  

141. 

382
. 

4.2.4. Шаардлагатай гэж 
үзвэл төрийн захиргааны 
төв байгууллага эрх зүйн 
акт болон бодлогын 
баримт бичгийн зорилтыг 
агуулга, чиглэлээр нь 
багцлан хэрэгжилтэд нь 
хяналт-шинжилгээ хийж, 
холбогдох арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлнэ. 
/ЗГ-2013-322-ийн 12/ 

4.2.4.1.Эрх зүйн акт болон 
бодлогын баримт бичгийн 
зорилтыг агуулга, чиглэлээр 
нь багцлан хэрэгжилтэд нь 
хяналт-шинжилгээ хийнэ. 

Уул уурхайн сайдын 2015 онд баталсан 83 ширхэг тушаалыг сайдын 
туслахаас авч олшруулан, ХШҮ хийхэд биелэлт ирүүлсэн 20 тушаалийн 
хэрэгжилт 93.4 хувьтай.  
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. 

4.2.4.2.Дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан. 

30  

142. 

384
. 

4.2.5. Шаардлагатай гэж 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. “Жи энд юу голд” ХХК-иас 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-нд ирүүлсэн 
хүсэлтийг судлан үзэж, ТНбД-ын тушаалаар байгуулсан Ажлын хэсгийг ахалж 
орон нутагт газар дээр нь очиж ажиллан, ажлын явц, үр дүнг яамны 
удирдлагад танилцуулан холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  
2. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн А.Бакейгаас 2015 оны 8/4589 тоотоор 
"Өргөдөл 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн уламжлан шийдвэрлүүлэх тухай" 
албан бичиг ирүүлснийг УУС-ын 2015 оны 10 дугаар тушаалд заасны дагуу 
АМГ-т 2015.06.02-ний 7/1333 тоотоор хүргүүлэв. 
3. УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнээс ирүүлсэн Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын 
нутагт хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байгаа  “Эм Эл Эс Икс” ХХК-ийн 
тусгай зөвшөөрлийг цуцлах асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж өгөх 
тухай албан бичгийн хүрээнд АМГ болон “Эм Эл Эс Икс” ХХК-иас ирүүлсэн 
тайлбартай танилцаж  2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн Хариу 
хүргүүлэх тухай 1/2281 тоот албан бичгийг  УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэд 
хүргүүлсэн. 
4. ЗГХЭГ-ын дарга С.Баярцогтоос ирүүлсэн Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын 
нутагт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй “Галаксимайнинг 
Монголиа” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж эргэж мэдэгдэх тухай 
албан бичигтэй танилцаж 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн Шалгалтын 
дүнг гармагц хариу мэдэгдэх тухай 1/2129 тоот албан бичгийг УИХ-ын 
Өргөдлийн байнгын хорооны дарга О.Баасанхүүд хүргүүлсэн. 

30  

385
. 

4.2.5.2.Дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Үр дүнг яамны удирдлагад танилцуулан холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж 
байна. 30  

143. 386 Уул уурхайн сайдын 4.2.6.1.Эрх зүйн баримт ЭБМЗ-ийн үйл ажиллагаа, хуралдааны дүгнэлт зөвлөмжүүдэд хяналт 27  
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. эрхлэх асуудлын хүрээнд 
ажиллаж байгаа 
зөвлөлүүд /ЭБМЗ, ШУТЗ, 
мэргэшлийн зэрэг олгох 
зэрэг/-ийн үйл ажиллагаа, 
хуралдааны дүгнэлт, 
зөвлөмжинд хяналт 
тавина.                       
/УУС-2013-109-ийн 24 

бичиг, зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагаа 
зэрэгт дотоодын  хяналт 
тавьж, дүн шинжилгээ хийнэ. 

шинжилгээ хийж зөвлөмж хүргүүлж ажиллав. Мөн ЭБМЗ-ийн бүрэлдэхүүн 
өөрчлөх тухай УУС-ын тушаалын төсөлд санал өгч ажиллаа. 
 

387
. 

4.2.6.2.Дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

ЭБМЗ-ийн үйл ажиллагаа, хуралдааны дүгнэлт зөвлөмжүүдэд хяналт 
шинжилгээ хийж зөвлөмж хүргүүлж ажиллав. 

27  

144. 388
. 

4.2.7. 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. 

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос зохион байгуулсан Хяналтын тухай 
хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт оролцов. /2 удаа/ 
Дотоод аудитын албаны дүрмийг шинэчлэн боловсруулах тухай Дотоод 
аудитын дүрмийн төсөл, Засгийн газрын тогтоол, тэмдэглэлийн төсөлд 
саналаа Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
СанхүүгийнхяналтшалгалтынулсынбайцаагчийндүрэмбатлахтухайЗасгийнгазр
ынтогтоолынтөсөлд өгөхсаналыгСангийняаманд 1/397 тоотоорхүргүүлэв. 15  

145. 389
. 

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

4.2.8.1.Холбогдох 
ажилтнуудыг сургалтанд 
хамруулна. 

Дэлхийн Банкны төслийн хүрээнд СЯ-аас зохион байгуулсан "Засгийн газрын 
гадаадын зээл тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтэд хийх үр дүнд суурилсан 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ ба үнэлгээний чадавхийг дээшлүүлэх нь" сэдэвт 
сургалтуудад мэргэжилтнүүдийг хамруулсан.  
Сангийн яамнаас зохион байгуулсан дотоод аудитын сургалтанд 2 удаа, 
"Шилэн дансны тухай"хуулийн хэрэгжилтийн талаар зохион байгуулсан 
сургалтанд тус бүр хамрагдсан. 

30  

146. 390
. 

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

4.2.9.1.Холбогдох 
ажилтнуудыг сургалтанд 
хамруулна. 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын байцаагчдыг давтан сургах сургалт Сангийн 
яамнаас зохион байгуулахад 1 удаа оролцов. 

30  

147. 391
. 

4.2.9. Шилэн дансны 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтэнд  дотоодын 
хяналт, шалгалт хийж, 
үнэлэлт дүгнэлт өгнө. /ЗГ-
2014-284/-ийн 2/ 

4.2.9.1.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 хэрэгжилтэнд улирал бүр хяналт 
тавин ажиллаж байна. Хуулийн хэрэгжилтийн талаар улирал бүр Сангийн 
яаманд батлагдсан маягтын дагуу мэдээг хүргүүлж ажиллаж байна.

30  
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1. Харьяа 2 агентлаг, яам, төрийн үйлчилгээний газрын шилэн дансны 2015 
оны эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэж Сангийн яамны мэргэжилтэн 
н.Батзоригт /batzorig_b@mof.gov.mn/ мэйл хаягаар  хүргүүлсэн. 
2. Уул уурхайн яамны 2015 оны эхний хагас жилийн Шилэн дансны 
хэрэгжилтийн тайланг Сангийн яамны Төсвийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын 
газарт батлагдсан маягтын дагуу гарган 2015.08.11-ний 7/1805 тоотоор 
хүргүүлэв.     

4.3. Яам, агентлаг, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний  төрийн байгууллагуудын үр дүнгийн гэрээ, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн болон 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 2015оны эхний хагас 
жил, 2015 оны жилийн 
эцсийн байдлаар хүлээн авч, 
салбар, нэгж тус бүрээр  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Уул уурхайн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны Үр дүнгийн 
гэрээний хагас жилийн биелэлт нийт ажил, үйлчилгээний биелэлт 26.7, Тусгай 
ажил, үйлчилгээний биелэлт 34.2, Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын 
биелэлт 30, нийт 91 оноогоор, 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 95,8 
оноогоор тус тус дүгнэсэн. 30  

393
. 

4.3.1.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Төрийн нарийн бичгийн даргын  үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг хийсэн. 30  

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.

АМГ-ын даргын 2015 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээнд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийхэд нийт ажил үйлчилгээнд 25,1 оноо, тусгай ажил 
үйлчилгээнд 36,0 оноо, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх ажил үйлчилгээнд 30,0 
оноо, ерөнхий дүнгээр 91,1 оноогоор үнэлэгдэв. 2015 оны жилийн эцсийн 
байдлаар нийт ажил үйлчилгээ 29,0, тусгай ажил үйлчилгээ 37,8, манлайллын 
зорилт 30,0, ерөнхий дүнгээр 96,8 оноогоор дүгнэлээ.  30  

395
. 

4.3.2.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

АМГ-ын даргын 2015 оны үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жил, жилийн эцсийн 
биелэлтэд үнэлгээ хийж, санал дүгнэлт боловсруулж дүнг удирдлагын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 

30  

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 

Газрын тосны газрын дарга /Төсвийн шууд захирагч/-ын 2015 оны Үр дүнгийн 
гэрээний хагас жилийн биелэлтэд х/ш/ү хийж нийт ажил үйлчилгээний биелэлт 
24,3, тусгай захиалгат ажил үйлчилгээний биелэлт 27,1, мэдлэг чадвар 30,0, 
нийт 81,4%-ийн биелэлттэй дүгнэсэн, Үнэлгээний тайланг ТЗУГ-т хүргүүлсэн. 
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт ажил үйлчилгээ 28,2, тусгай ажил 
үйлчилгээ 38,5, манлайллын зорилт 30,0, ерөнхий дүнгээр 96,7 оноогоор 

30  
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бүрээр  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

дүгнэлээ. 

397
. 

4.3.3.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

ГТГ-ын даргын 2015 оны үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жил, жилийн эцсийн 
биелэлтэд үнэлгээ хийж, санал дүгнэлт боловсруулж дүнг удирдлагын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 

30  

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. 

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн 
биелэлт 91,0 оноогоор,  2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 95,8 оноогоор, 
АМГ-ын даргын 2015 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт 
91,1 оноогоор, 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 96,8 оноогоор, Газрын 
тосны газрын даргаын 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлт 
81,4 оноогоор, 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 96,7 оноогоор тус тус 
дүгнэсэн. 

30  

399
. 

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

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт зөвлөмжийн дүнг яамны нэгдсэн 
тайланд хавсаргаж СЗХ-д танилцуулж ажилласан. 30  

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 сайд 2014 онд хамтран ажиллах гэрээг 21 аймгийн Засаг 
даргатай байгуулснаас жилийн эцсийн байдлаар 15 аймгийн Засаг дарга 
гэрээний биелэлт ирүүлсэн бөгөөд хамтран ажиллах гэрээний биелэлтэд 
жилийн эцсийн байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт санал 
зөвлөмж боловсруулж яамны нэгдсэн тайланд хавсаргасан. 

30  

401
. 

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

Дүгнэлт санал зөвлөмжийг яамны нэгдсэн тайланд хавсаргаж 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 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд 1-р улирал, 
хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар х/ш/ү хийж санал дүгнэлт боловсруулж, 
дүнг удирдлагад танилцуулж ажилласан. Жилийн эцсийн байдлаар 95,7 
оноогоор дүгнэсэн. 30  

403
. 

4.3.7.2. Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан. 
30  

154. 404
. 

4.3.8. Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын даргын үр дүнгийн 

4.3.8.1. СБТГ-ын даргын үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг 
улирал бүр хүлээн авч,  

СБТГ-ын даргын 2015 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээнд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийхэд нийт ажил үйлчилгээнд 26,0 оноо, тусгай ажил 
үйлчилгээнд 25,2 оноо, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх ажил үйлчилгээнд 30,0 

30  
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гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ.   
 
 
 
 

салбар тус бүрээр хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

оноо, ерөнхий дүнгээр 81,2 оноогоор, жилийн эцсийн байдлаар 93,2 тус тус 
үнэлэгдэв. 

405
. 

4.3.8.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн. 
30  

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 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний 
хагас жилийн биелэлт ерөнхий дүнгээр 85,9 оноогоор, жилийн эцсийн 
байдлаар 92,8 тус тус үнэлэгдэв. 

30  

407
. 

4.3.9.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн. 
30  

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 2015.6.15-ны өдөр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийж, гүйцэтгэв. 
Нийт ажил, үйлчилгээний биелэлт 25, Тусгай ажил, үйлчилгээний биелэлт 37, 
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлт 30, нийт 92 оноогоор, 
жилийн эцсийн байдлаар 94,3 тус тус үнэлэгдэв. 

30  

409
. 

4.3.9.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн. 
30  

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, үнэлгээ дотоод аудитын газрын даргын 2015 оны хагас 
жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж 
ерөнхий дүнгээр 91,1 оноогоор, жилийн эцсийн байдлаар 94,5 тус тус 
үнэлэгдэв.  30  

411
. 

4.3.10.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

Дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн. 
30  

158. 412
. 

4.3.11. Төрийн 
захиргааны удирдлагын 
газрын    Гадаад хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн 
даргын үр дүнгийн 

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

Нэгжийнменежерүүдийн 2015 оны Үрдүнгийнгэрээнийбиелэлтэд 1-
рулирлынбайдлаарх/ш/ү хийжудирдлагадтанилцуулсан. 

30  
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гэрээний биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийнэ. 

дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

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 хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 

СБТГ-ын ГБХ-ийн даргын 2015 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээнд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхэд нийт ажил үйлчилгээнд 26,0 оноо, тусгай 
ажил үйлчилгээнд 30,0 оноо, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх ажил үйлчилгээнд 
30,0 оноо, ерөнхий дүнгээр 86,0 оноогоор үнэлэгдэв. 30  

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. 

Нэгжийн менежерүүдийн 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд 1-р 
улирлын байдлаар х/ш/ү хийж удирдлагад танилцуулсан. СБТГ-ын УУБХ-ийн 
даргын 2015 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээнд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийхэд нийт ажил үйлчилгээнд 27,0 оноо, тусгай ажил үйлчилгээнд 
28,0 оноо, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх ажил үйлчилгээнд 30,0 оноо, ерөнхий 
дүнгээр 85,0 оноогоор үнэлэгдэв. 

30  

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-ынЭЗХОХ-ийндаргын үрдүнгийнгэрээнийбиелэлтэнд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээхийж санал дүгнэлт боловсруулав. Ерөнхийдүнгээр 89,4 оноогоор 
үнэлэгдэв. 

30  

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 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд 1-р улирал, 
хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар х/ш/ү хийж санал дүгнэлт боловсруулсан. 

30  

417
. 

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

Нэгдсэн дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж дүнг удирдлагын зөвлөлийн 
хуралдаанд танилцуулж ажиласан. 30  

163. 418 4.3.16. Уул уурхайн 4.3.16.1.Ажлын хэсгийн 2015 оны 7 дугаар сарын байдлаар Сайд болон Төрийн нарийн бичгийн 30  
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. сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний зорилт, арга 
хэмжээнд үнэлэлт, 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 

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

даргын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн ажлын явц, гарсан үр дүн, 
шийдвэр, хаах болон шинэчлэн байгуулах саналуудыг газар хэлтсээс 
авчхяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд нийт 41 ажлын хэсэг ажиллаж 
байгаагаас СБТГ-16, БХЗГ-11, ТБЗГ-8, ТЗУГ-3, ХШҮДАГ-3 тус тус ажлын хэсэг 
байна. Дундаж үнэлгээ нь ерөнхий дүнгээрээ 60 хувьтай гарсан бөгөөд ТЗУГ-т 
дотоод бичгээр хавсралтын хамт хүргүүлсэн. 
УУСайдын тушаалаар байгуулагдсан 82 хаах ажлын хэсэгт үнэлгээ хийж 
2015.08.14-ний өдрийн 179-р тушаалаар, ТНБД-ын тушаалаар байгуулагдсан 
10 ажлын хэсгийг 2015 оны 8 дугаар сарын 14-ны өдрийн 131 дугаар 
тушаалаар тус тус хааснаас СБТГ-35, БХЗГ-21, ТБЗГ-16, ХШҮДАГ-7, ТЗУГ-13 
ажлын хэсэг хаасан. Уг хаагдсан болон одоо хэрэгжиж байгаа ажлын 
хэсгүүдийн жагсаалтыг бүх нэгжүүд руу Эйбл программын захидлаар 
хүргүүлсэн. 

419
. 

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  

164. 

421
. 

4.3.17. Монгол Улсын 
Засгийн газрын 
хуралдаанаар Уул 
уурхайн сайдын тухайн 
жилд хэлэлцүүлэх 
асуудлын төлөвлөгөөний 
биелэлтийн  тайланд хийх 
хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний ажлыг 
удирдлагаас өгсөн үүрэг 
даалгаврын хугацаанд 
эхлүүлж, хэлэлцүүлэх 
асуудал нэг бүрээр 
дүгнэнэ.                                 
/УУС-2013-41--ийн 4.17/ 

4.3.17.1.Засгийн газрын 
хуралдаанаар Уул уурхайн 
сайдын тухайн жилд 
хэлэлцүүлэх асуудлын 
төлөвлөгөөний биелэлтэнд 
салбар, нэгж тус бүрээр  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

Төлөвлөгөөний биелэлтэд х/ш/ү хийх талаар яамны удирдлагаас тусгайлан 
үүрэг чиглэл өгөгдөөгүй. 

/-/  

422
. 

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

Төлөвлөгөөний биелэлтэд х/ш/ү хийх талаар яамны удирдлагаас тусгайлан 
үүрэг чиглэл өгөгдөөгүй. 

/-/  

165. 423
. 

4.3.18. Уул уурхайн 
сайдын эрхлэх ажлын 
хүрээнд хөрөнгө 
оруулалтын болон 

4.3.18.1.Хөрөнгө оруулалтын 
болон тогтвортой байдлын 
гэрээ, бүтээгдэхүүн хуваах 
тухай гэрээний дагуу 

1. Сангийн яамнаас ирүүлсэн 2015 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 4-
2/4605 дугаартай албан тоот, “Чинхуа-МАК-Нарийн сухайт” ХХК-аас ирүүлсэн 
2015 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 59 дугаартай хүсэлттэй танилцан, 
Тогтвортой байдлын гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж, хөрөнгө оруулагчийн 

30  
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тогтвортой байдлын 
гэрээ, бүтээгдэхүүн 
хуваах тухай гэрээний 
дагуу хэрэгжиж байгаа 
ажил, төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн тайланд 
хийх хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний ажлыг 
удирдлагаас өгсөн үүрэг 
даалгаврын хугацаанд 
эхлүүлж, ажил, төсөл, 
хөтөлбөр нэг бүрээр 
дүгнэнэ.                                 
/УУС-2013-41--ийн 4.18/ 

хэрэгжиж байгаа ажил, 
төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн тайланд 
салбар, нэгж тус бүрээр  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 

гэрээний хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын явц, гүйцэтгэлийн тайланг холбогдох 
газруудад хүргүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулах, ажиллах 
удирдамжийн тушаалын төслийг боловсруулсан. 
2. Удирдлагуудаас ирсэн саналын дагуу Сангийн яамаар ахлуулсан хамтарсан 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллах хүмүүсийн нэрсийг 2015.09.24-ний 
3/2060 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. 

424
. 

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

УУС-ын 2014 оны 12-р тушаалаар гарсан, Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ байгуулсан гэрээлэгч зомпаниудын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 
шалгалт хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг ахалж, байгуулагдсан гэрээнүүдийн 
2013 оны хэрэгжилтэд х/ш/ү хийж дүнг яамны удирдлагад танилцуулж 
ажилласан. 
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4.4 Улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжигдэж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэ
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 
 

166. 425
. 

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. 
 
 

"Бичил уурхай" болон “Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг 
тогтворжуулах”дэд хөтөлбөрийн 2014 хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийлээ. "Бичил уурхай"  дэд хөтөлбөр 78 хувь,  “Шатахууны 
жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах”дэд хөтөлбөр 84 хувийн 
биелэлттэй. 
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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 удирдлагуудад 
танилцуулсан ба  2015 оны 4 дүгээр  сарын 03-ны өдрийн 1/794 тоотын 
хөвсралтаар ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
 2015 оны 10 дугаар  сарын 06-ны өдрийн 7/2147 тоотоор “Нүүрснээс синтетик 
байгалийн хий үйлдвэрлэх, экспортлох” төслийн нэгжийн хэрэгжилтэнд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж удирдлагуудад танилцуулсан ба  төслийн 
нэгжийн захирал Ж.Очирт хүргүүлсэн. Ерөнхий үнэлгээ 41 хувийн биелэлттэй. 
Улсын төсвийн санхүүжилтээр  “Геомагнат ресурс” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн 
634,8 сая төгрөг /гүйцэтгэлээр 584,8 сая төгрөг шилжсэн/-ийн гэрээний дүнтэй 
геологийн судалгааны “Жинст-50” төслийн  гүйцэтгэлд дотоод аудит хийж 
дүгнэлт гарган удирдлагад танилцуулав. 
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427
. 

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 

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. 

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих Газрын тосны газрын 
чанарын хяналтын лабораторийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороо, Эрдэс баялаг, 
эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын “Тендерийн үнэлгээний 
хороо байгуулах тухай” 2011 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 34 дүгээр 
тушаалаар байгуулагдсан байна.  
Үнэлгээний хороо нь тендер сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж, гүйцэтгэгчээр “Бизнес фокус” ХХК-ийг шалгаруулж, 695.319,8 
мянган төгрөгийн төсөвтэй гэрээ байгуулсан байна.    
2013 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 108/2013 тоот “Барилга, 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссын акт”-аар улсын комисс 
ашиглалтад хүлээн авсан.  
Яамны 2014 оны хөрөнгө оруулалтынтөлөвлөгөөнийбиелэлтийг 100 оноогоор 
үнэлжсаналдүгнэлт, зөвлөмжболовсрууланудирдлагадтанилцуулсан. 

27  

428
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4.4.3.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Саналдүгнэлт, зөвлөмжболовсруулав. 

27  
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. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яамны 2014 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 
90,85 оноогоор үнэлж санал дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан удирдлагад 
танилцуулсан. 

Газрын тосны газар 2014 онд хийгдэх худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлж, Сайдын тушаалаар батлуулсан 
ба төсвийн жилийн явцад яаманд асуудал тавьж 3 арга хэмжээг нэмж оруулан 
өөрчлөлт хийсэн байна.  

     Худалдан авах ажиллагаатай холбоотойгоор 4 Үнэлгээний хороог 
байгууллагын даргын тушаалаар ажиллуулж, шууд худалдан авалтаар 2, 
харьцуулалтын аргаар 3, нээлттэй тендер шалгаруулалтаар 7 нийт 12 арга 
хэмжээг төлөвлөснөөс 11 арга хэмжээ 100 хувь, 1 арга хэмжээ 50 хувийн 
биелэлттэй байна. Чулуун дээжний агуулахын барилгын засварын ажил 
санхүүгийн эх үүсвэртэй холбоотойгоор дутуу биелэлттэй байна.   

• Харуул хамгаалалтын ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерт 4 
компани оролцсоноос чадавхийн шаардлага хангаж, улмаар хамгийн бага 
буюу батлагдсан төсвөөс 869.0 мянган төгрөгөөр бага үнийн санал ирүүлсэн 
“Хос харцага” ХХК-ийг шалгаруулан гэрээ байгуулж ажиллаж байна. 

• Түлш шатахуун нийлүүлэгчийг тодруулах тендер шалгаруулалтад “Сод 
монгол” ХХК, “Магнай трейд” ХХК-иуд оролцохоор материалаа ирүүлсэн 
боловч, чадавхийн шаардлага хангаагүй тул хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 
дэх заалтын дагуу бүх тендерээс татгалзаж, 2014 оны 3 сарын 18-нд дахин 
зарлаж шалгаруулалт явуулсан. Дахин тендер зарлахад “Магнай трейд” ХХК 
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ганцаар оролцож, 1 литр тутамд 50 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлэх үнийн 
саналтайгаар шалгарсан байна. 

• Дархан-уул аймгийн төлөөлөгчийн газрын барилгын засварын ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт 4 компани оролцож 33.148,5 мянган 
төгрөгийн үнийн саналаар “Их бага авгууш” ХХК шалгарсан байна. 

• Байгууллагын хуучин конторын засварт “Ажлын даалгавар”-ыг  
бэлтгэн, Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн мэргэшсэн төсөвчин 
Г.Пэлээсүрэнгээр хяналтын төсөв зохиолгон авч нээлттэй тендер 
шалгаруулалт зарлахад 6 компани оролцож 102.706,3 мянган төгрөгийн үнийн 
саналаар “Хан хайрхан” ХХК шалгарсан байна. 

• Төрийн өмчийн хорооны 2014 оны 246 тоот тогтоолоор төрийн 
байгууллагуудад шилжүүлсэн авто машинуудын нөхөн хангалтын ажлыг 
зохион байгуулахаар нийт 935.0 сая төгрөгийн 7 ширхэг тээврийн хэрэгслийг 3 
багц болгон нээлттэй тендер шалгаруулалтаар худалдан авах ажлыг 
гүйцэтгэжээ. Үүнд: 

Багц-1: Хөдөө ажлын Ланд круйзер-76 маркийн суудлын автомашин 3 
ширхэгийг худалдан авах тендерт “Хэт моторс” ХХК 240.000,0 мянган 
төгрөгийн үнийн саналаар шалгарсан. 

Багц-2: Хөдөө ажлын суудлын автомашин Ланд круйзер-200-тай дүйцэх 3 
ширхэг автомашин худалдан авах тендерт “Номин моторс” ХХК 390.000,0 
мянган төгрөгийн үнийн саналаар шалгарсан. 

Багц-3: Тусгай зориулалтын автобус 1 ширхэгийг худалдан авах тендерт 
“Хьюндай моторс Монгол” ХХК 158.500,0 мянган төгрөгийн үнийн саналаар 
шалгарсан.  
• Байгууллагын хэрэгцээнд тавилга, тоног төхөөрөмжийг худалдан авах 
ажлыг харьцуулалтын аргаар гүйцэтгэж 2014 онд 4 компаниас 184.9 сая 
төгрөгийн тавилга, тоног төхөөрөмж, зураг төсөв, интерьерийн үйлчилгээ, 7 
компаниас төлөөлөгчийн газруудын хэрэгцээнд 43.4 сая төгрөгийн тавилга 
техник хэрэгслийг худалдан авсан байна. 

430
. 

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

Яамны 2014 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 
90,85 оноогоор үнэлж санал дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан удирдлагад 
танилцуулсан. 
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170. 431
. 

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 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан "Захиргааны 
байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам", "Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний журам балах тухай" Уул уурхайн сайдын 2013 оны 41 
дүгээр тушаалаар баталсан журмын дагуу гадаад дотоодын төрийн болон 
мэргэжлийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ хэлэлцээр, санамж бичгийн 
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. 15  
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4.4.5.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж боловсруулж, 
удирдлагуудад танилцуулна. 

Гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичгийн биелэлтэд 2014 оны жилийн эцсийн 
байдлаар хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийхэд, 100 хувийн биелэлттэй 1, 90 
болон 70 хувийн биелэлттэй тус бүр 3, 50 хувийн биелэлттэй 4 заалт, 30 
хувийн биелэлттэй 1 арга хэмжээ, ерөнхий дүнгээр 69,1%-ийн биелэлттэй 
үнэллээ. Тайланг яамны нэгдсэн тайланд хавсаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлэв. 

15  

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

171.  433
. 

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 дугаарсарын 06-ны өдрийн 83 
дугаартушаалаарУулуурхайнсайдындэргэдэх “Дотоодаудитынхороо”-
гбайгуулж дотоод аудитын төлөвлөгөөг боловсруулж ажилласан. 
1. Уул уурхайн сайдын дэргэдэх Дотоод аудитын хороог хуралдуулан, 5 
асуудал хэлэлцүүлж дотоод аудитын төлөвлөгөөг батлуулав. 
2. Уул уурхайн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээ болон 
холбогдох  байгууллагуудад 2016 онд хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх 
байгууллага, төслүүдийн жагсаалтыг Сангийн яаманд хүргүүллээ. 

27  

175. 

442
. 

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

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

Газрынтосныгазрынхөрөнгө оруулалт, 
худалданавахажиллагааныхэрэгжилтэндбаримтыншалгалтхийждүгнэлтсаналз
өвлөмжболовсрууланудирдлагадтанилцуулав. 

30  

443
. 

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

Газрынтосныгазрынхөрөнгө оруулалт, 
худалданавахажиллагааныхэрэгжилтэндбаримтыншалгалтыг газар дээр нь 
очиж гүйцэтгэв. 

30  

176. 

444
. 

4.5.7. Дотоод аудитын 
хороо байгуулна. 
. 
 
 
 
 
 
 

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

“Дотоодаудитынхороо”байгуулахтухайсайдынтушаалынтөсөлдудирдлагуудаас
саналавч, Сайдын 2015 оны 5 дугаарсарын 06-ны өдрийн 83 
дугаартушаалаарУулуурхайнсайдындэргэдэх “Дотоодаудитынхороо”-
гбайгуулав. 

30  

445
. 

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  
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177. 446
. 

4.5.8. Төсвийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн 
захиргааны 
байгууллагатай хамтран 
салбарын томоохон аж 
ахуйн нэгжүүдэд дотоод 
аудит, санхүүгийн хяналт 
шалгалтыг хийнэ. 
 

4.5.8.1. Салбарын томоохон 
аж ахуйн нэгжүүдэд дотоод 
аудит, санхүүгийн хяналт 
шалгалтыг хийнэ. 

Салбарын томоохон байгууллагуудад 2016 онд хамтарсан дотоод аудит, 
санхүүгийн шалгалт хийх саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
 15  

 447
. 

4.5.8.2. Аудитын дүгнэлт 
зөвлөмж боловсруулж 
удирдлагад танилцуулах, 
зөрчлийг арилгуулах арга 
хэмжээ авна. 

Салбарын томоохон байгууллагуудад 2016 онд хамтарсан дотоод аудит, 
санхүүгийн шалгалт хийх саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэв. 

15  

178. 
448
. 

4.5.9. Уул уурхайн яам, 
агентлагуудын бусад аж 
ахуйн нэгжтэй байгуулсан 
санамж бичиг, гэрээнд 
дотоод аудит хийнэ. 
 
 
 
 
 

4.5.9.1.Санамж бичиг, 
гэрээний хэрэгжилтийг 
хангуулна. 
 
 
 
 
 

УУС-ын 2014 оны 12-р тушаалаар гарсан, Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ байгуулсан гэрээлэгч зомпаниудын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 
шалгалт хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг ахалж, байгуулагдсан гэрээнүүдийн 
2013 оны хэрэгжилтэд х/ш/ү хийж дүнг яамны удирдлагад танилцуулж 
ажилласан. 
1. Газрын тосны газартай Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан аж ахуйн 
нэгжүүдийн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэлт 
боловсруулан удирдлагад танилцуулав. 

30  

449
. 

4.5.9.2. Дотоод аудитын дүнг 
удирдлагуудад танилцуулна. 

ГТГ-т хийсэн аудитын дүнг удирдлагад танилцуулсан. 27  

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:

179. 

450
. 

5.1.1 Нөөц ашигласны 
төлбөр болон тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийг 
төлөх, хуваарилах, 
зарцуулах журмыг 
боловсруулж, Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 
 
 
 

1.Журмын төслийг 
боловсруулж Сайдын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, 
хуваарилах, зарцуулах журмын төслийг боловсруулсан 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. 

15  

451
. 

2.Журмын төсөлд яамдаас 
санал авч Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ. 

180. 
452
. 

5.1.2 Газрын тосны 
бүртгэл, тооцоо журмыг 
боловсруулж, Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 
 

1.Журмын төслийг 
боловсруулж Сайдын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ. 

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 төслийг дахин боловсруулсан. Журамтай холбогдуулан 2 
удаа АНУ-ын хуулийн болон санхүүгийн зөвлөхүүдтэй видео конференц 
зохион байгуулсан. Журмын төслийг эцэслэн боловсруулж, Уул уурхайн 

15  

453
. 

2.Журмын төсөлд яамдаас 
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санал авч Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ. 

Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангасан. 
Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсний дараа ЗГХЭГ-т хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлнэ. 

183. 458
. 

5.1.6 Газрын тосны 
баялгийн үнэлгээ, 
нөөцийн тооцооны 
тайланд тавих 
шаардлагыг боловсруулж, 
батлуулах арга хэмжээ 
авна. 
 
 

1.Журмын төслийг 
боловсруулж, мэргэжлийн 
холбоод, шинжлэх ухааны 
байгууллагуудаас санал авч 
тусган, Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлнэ.  

Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих 
шаардлагын төслийг ГТГ-тай хамтран боловсруулж байна. Уул уурхайн яамны 
ТЗУГ, СБТГ-ын ГБХ, ГТГ-тай уулзалт зохион байгуулж, төслийн талаар 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Энэхүү шаардлагын төслийг боловсруулахад 
зөвлөх үйлчилгээ авах шаардлагатай байгаа бөгөөд энэ тухай саналыг АНУ-
ын Элчин сайдын яам, Дэлхийн банкинд СБТГ-ын ЭЗХОХ-ээр дамжуулан 
уламжилсан. “Олон улсын газрын тосны менежмент систем” (2007/PRMS)-г 
даган мөрдөх талаар ГТГ-тай хамтран судалж байна. 

15  

5.3 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилтын хүрээнд:
 

193. 476
. 

5.3.1 Газрын тосны 
хайгуул, судалгаа, 
олборлолтыг 
эрчимжүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Газрын тостой холбогдсон 
үйл ажиллагаа явуулахаар 
сонгон шалгарсан аж ахуйн 
нэгжийн БХГ-г Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн зохих 
шийдвэрийг гаргуулна. 
 

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахаар сонгон шалгарсан 
Газрын тосны хайгуулын Увс-I, Хэрлэн тохой-XXVIII, Хар-Ус II талбайн 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах эрх олгох асуудлыг Засгийн газрын 2015 
оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр, 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар 
тус тус хэлэлцүүлэн гэрээ байгуулах шийдвэрийг гаргуулсан. Ингэснээр “Увс I” 
талбайн хайгуулын ажилд 257.57 сая ам.доллар, “Хэрлэн тохой XXVIII” 
талбайн хайгуулын ажилд 81.4 сая ам.долларыг зарцуулах бөгөөд 2 талбайд 
нийт 338.97 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. Мөн Газрын тосны 
хайгуулын Нэмэгт VI, Шарга III талбайд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг Уул 
уурхайн сайдын 2015 оны 9 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 195 дугаар 
тушаалаар зарласан.  
-“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 ЗГ-ын тогтоолын төсөл боловсруулж, 
яамдуудаас санал авсан. Яамдын саналыг авч төсөлд тусган, ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүллээ. 
-Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, 
эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд газрын тосны хайгуулын “Богд IV” ба “Онги V” 
талбайд Газрын тосны газартай  бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан 
“Сентрал азиан петролеум корпорэйшн лимитэд” ХХК-ийн бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээгээр хүлээсэн гэрээлэгчийн эрх, үүргийг “BG Mongolia holdings limited” 
компанид хэсэгчлэн шилжүүлэх асуудлаар Засгийн газрын тогтоолын төсөл 
боловсруулан батлууллаа. 
-Их Британийн “BG Group”-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар нийт 28 
сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт, 2016 онд 13 сая ам.долларыг хайгуулын 
ажилд, 1.4 сая ам.долларыг Засгийн газарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
дагуу зарцуулна.  
-Газрын тосны хайгуулын “Номгон IX” талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 

30  
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эрх үүргийг шилжүүлэх Засгийн газрын тогтоолын төсөл, холбогдох 
материалыг боловсруулан яамдын саналыг авч Засгийн газрын 2015 оны 300 
тоот тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. 

477
. 

2.Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнүүдийг ҮАБЗ-д 
танилцуулан холбогдох 
зөвлөмжийг гаргуулна. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 5-р сарын 19-ний өдрийн 77 дугаар 
зарлигаар 1995 оны 2-р сарын 22-ны өдрийн 39 дүгээр зарлигийг хүчингүй 
болгосноор ҮАБЗ-д танилцуулах шаардлагагүй болсон. 30  

478
. 

3.Гэрээг Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
батлуулна. 

Засгийн газрын 2015 оны 4-р сарын 20, мөн оны 6-р сарын 15-ны өдрийн 
хуралдаанаар Увс-I, Хэрлэн тохой-XXVIII, Хар-Ус II талбайд БХГ байгуулах 
асуудлыг хэлэлцүүлэн гэрээг батлууллаа.   
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4.Газрын тостой холбогдсон 
үйл ажиллагаа явуулах аж 
ахуйн нэгж, компанид 
шинээр батлагдсан хуульд 
нийцүүлэн  тусгай 
зөвшөөрлийг шинэчлэх арга 
хэмжээг авна.  

2015 онд газрын тос хайх 6,  ашиглах 1 тусгай зөвшөөрөл олгосон. Үүнд: Богд 
IV,  Онги V талбайд газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулах “Капкорп 
Монголиа” ХХК-д 2015 оны 58 дугаар тушаалаар, “Увс I” талбайд уламжлалт 
газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулах “Монголиа Гладвилл Увс 
Петролиум” ХХК-д  2015 оны 113 дугаар тушаалаар, Номгон IX талбайд БХГ 
байгуулсан “Өмнөд Монголын газар нутгийн тос” ХХК-д 2015 оны 9 дүгээр 
сарын 02-ны өдрийн 192 дугаар тушаалаар, Хар Ус  II талбайд БХГ байгуулсан 
“Ренова Илч” ХХК-д 2015 оны 194 дүгээр тушаалаар, Хэрлэн тохой XXVIII 
талбайд БХГ байгуулсан “Монголиа Вэлпэк Индастриал” ХХК-д 2015 оны 227 
дугаар тушаалаар газрын тос хайх тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгосон. 
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5.Газрын тостой холбогдсон 
үйл ажиллагаа явуулж буй 
аж ахуй нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаанд бодлогоор 
дэмжлэг үзүүлж, хяналт 
тавьж ажиллана. 

Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй БХГ 97 талбайд БХГ 
байгуулсан “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-д уламжлалт газрын тос ашиглах 
тусгай зөвшөөрлийг 2015 оны 212 дугаар тушаалаар олгосон. 
-Дорнод, Дорноговь, Өмнөговь, Говь-Алтай, Баянхонгор аймагт 2015.05.20-
06.22-ны хооронд орон нутаг дахь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа 
сэдэвт уулзалтуудыг зохион байгуулж, оролцохоор албан томилолтоор 
ажиллаж, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд газар дээр нь хяналт тавьж 
ажилласан. 
-Газрын тосны хайгуулын Богд IV, Онги V, Номгон IX зэрэг талбайд байгуулсан 
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний гэрээлэгчийн эрх, үүрэг шилжүүлэх асуудлыг 
Засгийн газрын 2015 оны 5-р сарын 04-ний өдрийн 172 дугаар тогтоол, 7-р 
сарын 20-ны өдрийн ЗГ-ын 43 дугаар тэмдэглэлээр  тус тус шийдвэрлүүлсэн. 
-Мөн 2015 онд гадаадаас Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн 
аж ахуй нэгжүүдийн хүсэлтийг Хөдөлмөрийн яаманд уламжлан ЗГ-ын 76, 112, 
165, 233 дугаар тогтоолоор “Капкорп Монголиа” ХХК-46, Монголиа Гладвил 
Увс Петролиум” ХХК-96, Импайр газ ХХК-200, Дорнын хар алт ХХК-200, 
Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-1800, Эн Пи Ай ХХК-100, Доншен газрын тос 
Монгол ХХК-215 гадаадын мэргэжилтэн, мэргэжлийн ажилчдад хөдөлмөр 
эрхлэх зөвшөөрлийн асуудлыг шийдвэрлүүллээ. 
-2015 онд газрын тосны хайгуулын 21 талбайд БХГ-ний дагуу хайгуулын ажил 
хийгдэхээс 12 талбайн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсөв батлагдсан.  2015 
онд 12 талбайн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн дагуу нийт 65,4 сая 
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ам.долларын хөрөнгө оруулалтаар 350 км2 талбайд 3D сейсм, 3585.2 тууш км 
2D сейсм, 11000 км2 талбайд агаарын бүрэн хэмжээст хүндийн хүчний 
судалгаа, 2400 км2 талбайд хүндийн хүчний болон соронзон хайгуул, 
хайгуулын 10 цооног өрөмдөх, 10 цооногт каротажийн иж бүрэн судалгаа, 
туршилтын ажил хийгдэхээс 5 талбайд хайгуулын ажил хийгдэж байна.  
-Газрын тосны тухай хууль тогтоомж, БХГ-ний хэрэгжилтийн талаар иргэд, аж 
ахуй нэгжээс УИХ дахь Өргөдлийн байнгын хороонд ирүүлсэн асуудлуудыг 
газар дээр нь шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилго бүхий УИХ-ын гишүүн 
О.Баасанхүү, Ж.Батзандангаар ахлуул-сан ажлын хэсэгт орж 2015 оны 6 
дугаар сарын 12-14-ний өдрүүдэд “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн Тосон-
Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд газар дээр нь танилцаж, хяналт тавьж 
ажилласан. 
-Газрын тосны хайгуулын Тариач-XV талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
биелэлт хангалтгүй талаар ГТГ-аас ирүүлсэн хүсэлт, дүгнэлтийг үндэслэн  
гэрээг цуцлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулж, холбогдох 
яамдаас санал авч тусган 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 
-Газрын тосны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 11 дүгээр зүйлийн 
11.2.17-д “ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг 
хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд сайн дурын үндсэн дээр дэмжлэг үзүүлэх 
асуудлыг тусгасан гэрээ”-г байгуулж ажиллах тухай заасан бөгөөд тус гэрээний 
загварыг мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.13-т заасны дагуу боловсруулж, 
Уул уурхайн сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, яамдын санал авч Засгийн 
газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
батлуулсан. 

194. 481
. 

5.3.2 Газрын тосны 
хайгуул, ашиглалтын үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлнэ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Монгол Улсын хэмжээнд 1998-2014 оны хооронд нийт 26.77 сая баррель буюу 
3.61 сая тонн тос олборлож, 25,34 сая баррель буюу 3.40 сая тонн газрын 
тосыг БНХАУ-д экспортолж газрын тосны орлогоос нийт 527.98 сая 
ам.долларыг Монгол Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн. 
2015 онд нийт 7.72 сая баррель буюу 1.05 сая тонн газрын тос олборлож, 
экспортлон улсын төсөвт 162.5 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 2015.11.01-ний 
байдлаар нийт 143.1 тэрбум төгрөг төвлөрүүллээ. 

-Мөн 2015 онд гадаадаас Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн 
албан бичгийг  Хөдөлмөрийн яаманд уламжилж ЗГ-ын 76, 165 дугаар 
тогтоолоор, Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-1800, Доншен газрын тос Монгол 
ХХК-215 гадаадын мэргэжилтэн, мэргэжлийн ажилчдад хөдөлмөр эрхлэх 
зөвшөөрлийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.  

-Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй БХГ 97 талбайд БХГ 
байгуулсан “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-д уламжлалт газрын тос ашиглах 
тусгай зөвшөөрлийг 2015 оны 10 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 212 дугаар 
тушаалаар олгосон.Бусад төрийн байгууллагуудтай харилцахад нь асуудлыг 
нь цаг тухайд уламжилж,  дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.   
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195. 482
. 

5.3.3 Шинээр 
байгуулагдах 
бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнүүдийг батлагдсан 
хууль тогтоомжтой 
нийцүүлэх арга хэмжээ 
авна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Газрын тосны бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээг хуульд 
нийцүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.  
 

Увс-I, Хэрлэн тохой-XXVIII, Хар-Ус II талбайн БХГ-үүдийг Газрын тосны тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулга болон шинээр батлагдсан гэрээний загварт 
нийцүүлэн боловсруулж байгуулсан. Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 2015 оны 9-р сарын 23-24-ний өдрүүдэд Газрын тосны газар, 
“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-тай уулзалт, хэлэлцээр хийж, протокол 
байгуулсан. Үүнд: 

 Гэрээлэгч үйл ажиллагаандаа шаардагдах бараа, ажил үйлчилгаа 
худалдан авах, туслан гүйцэтгэгч сонгохдоо Монгол Улсад бүртгэлтэй 
татвар төлөгч аж ахуйн нэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгох; 

 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оруулах хөрөнгө оруулалт, 
борлуулалтын орлоготой холбоотой гүйлгээг Монголын банк, 
санхүүгийн байгууллагаар дамжуулах; 

 Ажилчдын ажиллах оффис, амьдрах орон сууц, хоолны газар, спортын 
цогцолбор, мөн гаражийн барилгууд (суурин кэмп)-ын зураг төслийг 
монгол хэлээр орчуулж, баталгаажуулах, экспертизийн дүгнэлт 
гаргуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг авах ажлуудыг 
хоёр тал хамтран яаралтай зохион байгууж, 2016 онд багтаан 
барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж, ашиглалтад оруулах; 

 Тамсаг-XXI талбайн Та-2 Олборлолтын ил  байгууламж руу татах хил 
дамнасан эрчим хүчний шугамын хилийн чандад баригдах хэсгийн 
барилгын ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар 2 тал харилцан 
зөвшилцөж, оновчтой хувилбарыг сонгох; 

 Тосон-Уул XIX талбайгаас Баянхошууны хилийн боомтын чиглэлийн 
210,7 км хатуу хучилттай автозамын 1, 2-р хэсэг буюу 104,4 км замыг 
2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор, үлдэж буй 3, 4-р хэсэг буюу 
106,3 км замыг 2016 оны 12 дугаар сарын 31-н гэхэд ашиглалтанд 
оруулах; 

 Газрын тосны нарийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж, бараа материал, 
сэлбэг хэрэгслийг ГТГ хянаж, зөвшөөрсөний үндсэн дээр гадаадын 
үйлдвэртэй нь шууд гэрээ байгуулан худалдаж авах; 

 2011 оны хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх зардлыг баталгаажуулах 
санхүүгийн шалгалтыг яаралтай дуусгах; 

 OPT программын мэдээллийн санд шаардлагатай байгаа 
мэдээллүүдийг ГТГ-т ирүүлэх. 

Мөн газрын тосны тухай хуультай нийцүүлэн шинээр БХГ байгуулсан аж ахуй 
нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрлийг олголоо. Үүнд: “Увс I” талбайд уламжлалт 
газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулах “Монголиа Гладвилл Увс 
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Петролиум” ХХК-д 2015 оны №113, Номгон IX талбайд “Өмнөд Монголын 
газар нутгийн тос” ХХК-д 2015 оны №192, Хар Ус-II талбайд “Ренова Илч” ХХК-
д 2015 №194, Хэрлэн тохой-XXVIII талбайд “Монголиа Вэлпэк Индастриал” 
ХХК-д 2015 оны №227 дугаар тушаалаар газрын тос хайх тусгай зөвшөөрлийг 
тус тус олгосон. 

5.4 Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:
 

197. 486
. 

5.4.2 Тавантолгойн 
нүүрний ордод хөрөнгө 
оруулагчаар талтай 
байгуулсан гэрээний 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
бодлогын удирдамжаар 
хангаж ажиллана. 
 
 
 
 
 
 

1. Тавантолгойн нүүрсний 
ордод 30 сая тонн нүүрс 
баяжуулах хүчин чадал 
бүхий үйлдвэр барих ажилд 
бодлогын дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 
 
 
 
 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 18 
дугаар захирамжаар Тавантолгойн нүүрсний ордод хөрөнгө оруулж хамтран 
ажиллах хөрөнгө оруулагчийг сонгох нээлттэй уралдаант шалгаруулалтыг 
зохион байгуулах Ажлын хэсгийг байгуулагдсан. Энэхүү Ажлын хэсэг “Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээний үндсэн зарчим, удирдамж батлах тухай” УИХ-ын 2008 
оны 40 дүгээр тогтоол, “Тавантолгойн ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай” 
УИХ-ын 2010 оны 39 дүгээр тогтоолуудыг удирдлага болгон Засгийн газрын 
2014 оны 268 дугаар тогтоолын дагуу Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж, 
хамтран ашиглах хөрөнгө оруулалтын болон бусад дагалдах гэрээний 
төслүүдийг боловсруулсан. 
-Тавантолгойн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой байгуулах Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ, Хамтын ажиллагааны гэрээ, Концессын гэрээний төслүүдэд 
нийт 22 санал төлөвлөж хүргүүлсэн.   
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. 

5.4.4 Нүүрс хийжүүлэх 
үйлдвэр байгуулах ажлыг 
эрчимжүүлнэ. ЗГҮАХ 
103.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Нүүрсийг хийжүүлэх 
үйлдвэрлэлийн талаар 
баримтлах бодлогыг 
боловсруулж Зг-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.  

Уул уурхайн сайдын 2015 оны 84 тоот тушаалаар "Нүүрснээс синтетик 
байгалийн хий үйлдвэрлэх" төслийн нэгжийн Удирдах хороог байгуулсан. Тус 
хорооны хурлаар төслийн нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 
төсвийг баталсан бөгөөд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хангах Нүүрсний 
хийн үйлдвэр” ба “Улаанбаатар хотын Хийн хангамж” төслийг хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн. БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх хүсэлтийг Төслийг Уул уурхайн яамнаас 2015 оны 
4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/798 албан тоотоор Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
Энэхүү ажлын үр дүнд 2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан БНХАУ-
ын Засгийн Газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 500 сая ам.долларын 
экспортын  хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн хавсралтад 
төслийг оруулж, 2015 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Засгийн газрын 135 тоот 
тогтоолоор батлуулсан.  
Үүний дагуу БНХАУ-ын Хийн хоолойн зураг төслийн байгууллагуудтай хамтран 
2015 оны 3 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэлх хугацаанд Улаанбаатар хотын 
гэр хорооллыг нүүрсний хийгээр хангах үйлдвэрийн ТЭЗҮ болон нүүрсний хийн 
дамжуулах хоолойн байгууламжийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, БНХАУ-ын Хөгжил 
шинэтгэлийн хорооноос 3 компанийг сонгон авч, холбогдох ажлуудыг бэлэн 
болгосон ч, Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 7 дугаар сарын 27-ны 
өдрийн 309 дүгээр тогтоолоор уг төслийн санхүүжилтийг өөр төсөлд олгохоор 
шийдвэрлэсэн. 
Нүүрсхийжүүлэхтөслийннэгжийнүйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар 
ЭрчимхүчнийСайдад “ДЦС-2 2015 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1/431 
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албан тоот, МонголУлсаасБНХАУ-ынБээжинхотодсуух Элчин сайдад 2015 оны 
3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/714 албантоот, Сангийнсайдад 2015 оны 
4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн дугаар 1/798 албан тоотуудыг тус тус хүргүүлсэн. 
2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд Нүүрс 
хийжүүлэх SNG төслийн явц, талуудын хувь оролцооны талаар танилцуулсан.  
-Өнөөгийн байдлаар агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 10 орчим 
компани төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Эдгээрээс “Гранд 
Повер” ХХК нүүрснээс жилд 20 сая шоо метр хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийг 
барьж, 2014 онд ашиглалтад оруулсан. Уул уурхайн яамны зүгээс агаарын 
бохирдлыг бууруулах зорилгоор энэхүү үйлдвэрийг өргөтгөн нүүрснээс 
байгалийн хий үйлдвэрлэх туршилтын үйлдвэр барьж байгуулах төсөл 
хэрэгжүүлэх боломжтой байгаа талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад 
танилцуулсан. 
-“Гранд Повер” ХХК-ийн нүүрсний хийн үйлдвэрийг өргөтгөснөөр жилд 8500 
ккал илчлэгтэй 2 сая шоо метр синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэн 200 бар 
даралтаар баллонд савлаж, ахуйн хэрэглээнд хэрэглэх, автомашиныг хийн 
түлшээр цэнэглэх зэрэг боломж бүрдэх юм. 

5.5.  Газрын тосны уламжлалт бус эх үүсвэрийг ашиглах, хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 
 

200. 489
. 

5.5.1 Хийн түлшний 
тээвэрлэлт, хадгалалт, 
түгээлт, борлуулалтад 
тавих стандарт, дүрэм, 
журмыг шинэчлэн 
боловсруулна. ЗГҮАХ 
104.1 
 

1.Хийн түлшний тээвэрлэлт, 
хадгалалт, түгээлт, 
борлуулалтад тавих 
стандарт, дүрэм, журмыг 
шинэчлэн боловсруулна. 

Шингэрүүлсэншатдагхийнтүлшнийхэрэглээ, хангамж, 
нийлүүлэлттэйхолбогдсоннорм, дүрмийгболовсруулах 
үүрэгбүхийажлынхэсгийг 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. 
Мөн “Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэрэглээний аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-
ийн төслийг боловсруулж, Уул уурхайн Сайдын тушаалаар батлуулахад бэлэн 
болгосон. 
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201. 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 
санаачлагыг дэмжиж, үр 
дүнд хүргэнэ. 
 

1.Нүүрсний давхаргын хий, 
шатдаг занарын эрэл, 
хайгуулын ажлыг 
эрчимжүүлэхэд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 
2. Шатдаг занарыг 
боловсруулах туршилт, 
судалгааны ажилд дэмжлэг 
үзүүлж ажиллана.  
3. Нүүрсний давхаргын хийг 
ашиглах туршилт 
судалгааны ажилд дэмжлэг 
үзүүлж ажиллана. 
 

“Эрдэнэс таван толгой” ХК Таван толгойн ордын Цанхи, Бортээгийн хэсэгт 120 
км тууш 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгааг хийж, тайлан боловсруулан 
зүсэлт зургууд гаргаж, нүүрсний давхаргын метан хий агуулах боломжтой 
давхаргуудыг тодорхойлсон. Тус ордын Бортээгийн хэсэгт нүүрсний давхаргын 
метан хий олборлох судалгааны 492 метр гүнтэй хий олборлох, 480 метрийн 
гүнтэй хий шахах 2 цооногийг гурван шатлалаар өрөмдөж, цементаци хийсэн 
бөгөөд нүүрсний давхаргын метан хийн нөөцийг 40 сая.тонн гэсэн төсөөллийг 
гаргасан.     -Мөн БНСУ-ын Когаз корпорацийн нүүрсний давхаргын метан хийг 
цэвэрлэх туршилтын байгууламж 2015.8.12-нд ашиглалтад орсон бөгөөд 
туршилтын байгууламж нь нүүрсний давхаргын метан хийнээс ус, 
нүүрсхүчлийн хийг ялган метан хийг цэвэрлэх үүрэгтэй. Тус байгууламж дээр 
олборлож байгаа хийн хэмжээ бага бөгөөд хоногт 3 тонн орчим дагалдах ус 
олборлолтын явцад гарч 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 
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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. Монгол Улсад 2015 оны 12 дугаар сард БНСУ-
ын Ерөнхийлөгчийн хийх дээд хэмжээний уулзалтын үеэр талуудын хэлэлцэх 
асуудлын ярианы сэдэвт метан хийн хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх асуудлыг 
тусгаж ажиллалаа. 

202. 494
. 

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. 

 Газрын тосны тухай хуулийг шинэчлэн батлуулсантай холбогдуулан хуулийг 
даган гарах журам, зааврыг боловсруулах ажлын хэсэг үргэлжлүүлэн ажиллаж 
байна. 2015.08.11-ний байдлаар: 
1.“Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар”-ыгЗГ-ын 2015.03.16-ны өдрийн 104-р 
тогтоол,  
2.“Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон холбогдсон 
харилцааг зохицуулах тухай”журмыг ЗГ-ын 2015.07.07-ны өдрийн 295-р 
тогтоолоор тус тус баталсан. 
3.“Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам”-ыг УУ-н Сайдын 2014 оны 
202 тоот тушаалаар баталж, ХЗЯ 2014.10.15-ны өдөр нийтээр дагаж мөрдөх 
эрх зүйн актын жагсаалтад бүртгэсэн. 
4.“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын 
анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага”-ыг УУ-н Сайдын 
2015.03.10-ны өдрийн 49 дүгээр тушаалаар батлуулсан. УУЯ-наас Хууль зүйн 
яаманд бүртгүүлэхээр 2015.07.24-ний өдөр хүргүүлсэн. 
5.“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл 
ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлын үр дүнг хүлээн авах  
журам”-ын төслийг БОНХАЖ, УУ-н сайдын 2015.03.24-ний №62/А-131 дугаар 
хамтарсан тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг боловсруулсан. Журмын 
төслийг УУЯ-ны Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн саналыг 
тусгасан. Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
бэлтгэж байна.   
6.“Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих 
шаардлага”-ын төслийг боловсруулсан. Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.   
Увс I, Хэрлэн тохой XXVIII талбайд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ /БХГ/-г 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний батлагдсан загвараар шинэ хуулинд нийцүүлэн 
байгуулсан. -Богд IV,Онги V талбайд газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа 
явуулах Капкорп Монголиа ХХК-д Уул уурхайн сайдын 2015 оны 3-р сарын 30-
ны өдрийн 58 дугаар тушаалаар газрын тос хайх, 
-“Увс I” талбайд уламжлалт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулах 
“Монголиа Гладвилл Увс Петролиум” ХХК-д  УУСайдын 2015 оны 6-р сарын 
17-ны өдрийн 113 дугаар тушаалаар газрын тос хайх, 
- Номгон IX талбайд БХГ байгуулсан “Өмнөд Монголын газар нутгийн тос” ХХК-
д 2015 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 192 дугаар тушаалаар газрын тос 
хайх,   
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-Хар Ус  II талбайд БХГ байгуулсан “Ренова Илч” ХХК-д 2015 оны 9 дүгээр 
сарын 03-ны өдрийн 194 дугаар тушаалаар газрын тос хайх, 
-Хэрлэн тохой XXVIII талбайд БХГ байгуулсан “Монголиа Вэлпэк Индастриал” 
ХХК-д 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 227 дугаар тушаалаар газрын 
тос хайх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. 
-Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй БХГ 97талбайд БХГ 
байгуулсан “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-д уламжлалт газрын тос ашиглах 
тусгай зөвшөөрлийг 2015 оны 10 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 212 дугаар 
тушаалаар олгосон. 
Газрын тосны тухай хуулийг шинэчилэн найруулсантай холбогдуулж хууль эрх 
зүйн орчны шинэчлэлийг сурталчилан таниулах ажлыг “Уул уурхайн салбарын 
институцийг бэхжүүлэх бэхжүүлэх төсөл”-тэй хамтран гүйцэтгэлээ. 
ГТГнь “Жени Ойл Шейл Монголиа” ХХК-тай “Шатдаг занарыг газрын гүндin-situ 
аргаар боловсруулж, нийлэг хийн конденсат гаргах боломжийг тодорхойлох 
судалгааны ажлын гэрээ”-г 2013 оны 4 дүгээр сард байгуулсан.  
Гэвч орон нутгийн эсэргүүцлээс болоод эрлийн ажлаа хийж чадахгүй байсан 
тул “Жени Ойл Шейл Монголиа” ХХК -ийн шатдаг занарын эрлийн судалгааны 
ажил явуулах Төв аймаг, тус аймгийн Бүрэн суманд 2015.05.11, 2015.07.02-03-
ны өдрүүдэд ажиллаж, аймаг, сумын удирдлагуудад “Газрын тосны тухай” 
хууль, эрлийн ажлыг танилцуулж, Гэрээлэгчийн шатдаг занарын эрлийн 
судалгааны үйл ажиллагаанд МУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх уулзалтыг зохион байгуулсан.   
Тус уулзалтуудад Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн 
бодлогын дарга, Хууль зүйн хэлтсийн дарга, Бүрэн сумын ИТХ-ын дарга, Засаг 
дарга болон багийн засаг дарга нар,тус сумын төрийн албан хаагчид 
оролцсон.  Уулзалтаар Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1-р хэсгийн 6, Төрөөс газрын 
тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлогын баримт бичгийн 3.1 дэх 
хэсэг, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын баримт бичгийн 
3.4.4-т Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг  2014 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн 5.5 зэрэг заалтуудад тусгагдсан уламжлалт бус газрын тос (шатдаг 
занар)-ны эх үүсвэрийн хайгуул, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх талаар 
тусгагдсан тухай, мөнэрлийн гэрээний талаар танилцуулсан. 
Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.4-т заасан “Уламжлалт бус газрын тосны 
хайгуул, ашиглалттай холбогдсон холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай” 
журмын дагуу шийдвэрлэгдэнэ. Журмын төслийг боловсруулж Засгийн газрын 
2015.07.07-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж  295-р тогтоолоор 
батлуулсан.  
Одоогоор эрлийн 3 гэрээний дагуу шатдаг занарын хайгуул хийгдэж байгаа 
бөгөөд ажлын үр дүнгээс хамаарч туршилтын үйлдвэр байгуулах асуудал 
шийдвэрлэгдэнэ.Хөрөнгө оруулалтын талаар:  
2015.08.07-ны байдлаар БХГ-т 11 талбайн 2015 оны хайгуулын ажлын 
төлөвлөгөө, төсөв батлагдсан, нийт 65,4 саяам.долларын хөрөнгө 
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оруулалтаар 350 км2 талбайд 3D сейсм, 3585.2 тууш км 2D сейсм, 11000 км2 
талбайд агаарын бүрэн хэмжээст хүндийн хүчний судалгаа, 2400 км2 талбайд 
хүндийн хүчний болон соронзон хайгуул, хайгуулын 10 цооног өрөмдөх, 10 
цооног каротажийн иж бүрэн судалгаа, туршилтын ажил хийхээр төлөвлөсөн. 
“Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо”-ны /хуучнаар/ шугамаар гэр 
хорооллын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор айл өрхүүдэд хийн зуух 
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тараах ажлыг Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. 
Уг арга хэмжээнд “Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо”-ноос 1.5 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон. 
ШШХ нь татваргүй, хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр Монгол Улсад орж ирж байгаа. 
Тиймээс татварыг бууруулна гэсэн эрх зүйн боломж байхгүй байна. 
Хөнгөлөлттэй зээлийн талаар Монгол банк болон бусад арилжааны банкуудад 
хандах нь оновчтой юм. 
Нүүрс хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Хуралдаанаас өгсөн чиглэлийг тусган нэгтгэж 
Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон.   
Газрын тосны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсантай 
холбогдуулан газрын тосны хайгуулын Увс-1, Хэрлэн тохой-28 талбайд 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулж хайгуулын салбарт 800 гаруй сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэх төлөвтэй байна. 
Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.4-т заасан “Уламжлалт бус газрын тосны 
хайгуул, ашиглалттай холбогдсон холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай” 
журмын дагуу шийдвэрлэгдэнэ. Журмын төслийг боловсруулж, Засгийн газрын 
2015.07.07-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан.

НИЙТ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ 27,8  
 
 
ХОЁР.  ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ: 
 

ХАХ ГА
Ү 

 
 
 
 

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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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 2015 
онд хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, Төрийн 
албаны салбар 
зөвлөлийн хурлаар 
батлуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөө 
батлагдсан байх. 
Төлөвлөгөөний дагуу 
хуралдааныг зохион 
байгуулах 
Хугацаа: Жилдээ 

Яамны Төрийналбанысалбарзөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөгболовсруулж, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны үйл ажиллагааны 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 2014 оны ажлаараа яамдуудаас 8 дугаар 
байранд орсон болно. Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
батлуулах саналыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж Төрийн албаны зөвлөлийн 
2015.07.03-ны өдрийн 139 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны дүгнэлт гаргуулах  асуудлыг Төрийн 
албаны зөвлөлд тавьж шийдвэрлүүлж байна. 
 Салбар зөвлөлийн хуралдааны дэг,  Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 
гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг  боловсруулан салбар зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр гишүүдэд өгсөн. Салбар зөвлөлийн анхдугаар хуралдааныг хийж 
яамны дэргэдэх Ёс зүйн хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн зарим төрийн албан хаагчдад 
сахилгын шийтгэл ногдуулах асуудлыг шийдвэрлэсэн. Салбар зөвлөлийн 2 дугаар 
хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудыг бэлтгэн салбар зөвлөлийн гишүүдэд тарааж 
өгсөн. Ойрын хугацаанд салбар зөвлөлийн хуралдааныг зарлан хуралдуулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна. Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс “Ёс зүйн хороо 
байгуулах тухай”, “комисс байгуулах тухай” гэсэн 2 тогтоолыг гарган хэрэгжүүлж 
байна. Уул уурхайн яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн орон тоо, 
ажлын байрны жагсаалтыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 01 дүгээр 
сарын 20-ны өдрийн 08 дугаар тушаалаар баталж, Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2015 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 11 дүгээр тушаалаар, албан хаагчдыг 
ажлаас чөлөөлж, ажилд томилон, цалинг тогтоон мөрдөж байна. 
Засгийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 402 дугаар тогтоолын 10 
дугаар хавсралтаар “Уул уурхайн яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн 
өөрчлөлтийн хөтөлбөр-ийг батлуулсан. 
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 46 дугаар 
тушаалаар  “Яамны зохион байгуулалтын нэгжийн үйл ажиллагааны стратеги, 
ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий” ажлын хэсэг 
байгуулан  59 ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтыг  шинэчлэн 
боловсруулж, Төрийн  нарийн бичгийн даргын удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн 75 дугаар тушаалаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. Архивын улсын 
үзлэгт өөрийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд 90 оноо буюу “А” үнэлгээтэй шалгагдсан.  

Биелэлт 100%

28 
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1.12.Төрийн албан 
хаагчдын мэдлэг, ур 
чадварыг 
дээшлүүлэх, сургаж 
дадлагажуулах, 
гадаад, дотоодын 
сургалтад 
хамруулах арга 
хэмжээг зохион 
байгуулна. 
 

2.Батлагдсан 
төлөвлөгөөг Төрийн 
албаны зөвлөлд 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төлөвлөгөөг 
хүргүүлсэн байх 
Хугацаа: 1 дүгээр сард 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны  үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Төрийн албаны зөвлөлд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
даргын 2015 оны 01 тоот албан бичгээр Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. 

Биелэлт 100%
40  

 

3.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, 2014 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 Төрийн нарийн 
бичгийн даргын тушаалаар байгуулан ажиллуулсан.Ажлын хэсгээс дүгнэлт гаргаж 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбарын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 

Биелэлт 100%
36  

 

1.Яаманд ирүүлсэн 
сургалтын мэдээллийг 
тухай бүр нь удирдлагад 
танилцуулж, ажилтан 
албан хаагчдыг 
хамруулах арга хэмжээг 
авч ажиллана. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Сургалт зохион 
байгуулагдсан байна. 
Албан хаагчдыг 
хамруулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Яамны "Төрийн албан хаагчдын  сургалтын журам"-ын  дагуу Уул уурхайн яамны 
төрийн албан хаагчдын 2015 оны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан Төрийн 
нарийн бичгийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. Сургалтын төлөвлөгөөний 
дагуу Япон Улсад Жайка олон улсын байгууллагын шугамаар ТБХ-ийн ахлах 
мэргэжилтэн П.Хүрэлхүү Япон Улсын Акитагийн Их сургуульд магистрын, БХЗГ-ын 
мэргэжилтэн А.Намхайдорж АНУ-ын Страерийн их сургуулийн магистрын,  БХЗГ-ын 
мэргэжилтэн Б.Мягмаржав Канадын Альбертагийн Их сургуулийн магистрын 
сургалтад, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн 
Б.ДаваажаргалАНУ-ын Лос-Анжелес хотын Калифорны их сургуулийн,Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн газрын Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн Нансалжавын Оюундэлгэр  нь Австрали Улсад Терт хотын Көртин Их 
сургуулийн, Нацагдоржийн Мөнх-Эрдэнэ Япон Улсын Акитагийн Их сургуульд, 
Ганхуягийн Пүрэвдорж Япон Улсад  магистрын  сургалтад тус тус хамрагдсан. Япон 
Улсад Жайка олон улсын байгууллагын шугамаар "Хайгуул-Уул уурхайн хөгжил" 
сэдэвт 21 хоногийн сургалтад яамны 5 мэргэжилтэн, АМГ-ын 3 мэргэжилтэн ТӨХК-
иудаас 2 мэргэжилтэн нийт 10 мэргэжилтэн хамрагдсан. БНСУ-д  “Төрийн албаны 
удирдлагын түвшний хүний нөөцийн хөгжил” 2015.06.01-06.05-ны өдрүүдэд 5 
хоногийн сургалтад Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн хамрагдсан. Яамны 
мэдээлийн цагаар сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг тогтмол явуулж байна.  

Биелэлт 100%

40 

 

25. 66. 1.3.10 “Төрийн 
архив, албан хэрэг 

1.Дотоод удирдлагын 
цогц систем /Албан хэрэг 

“Эйбл софт” ХХК-ны дотоод удирдлагын системийг худалдан авах гэрээг хийж нийт 
мэргэжилтнүүдэд сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж нэвтрүүлэлт хэрэглэгч бүр дээр 36  
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хөтлөлтийн үйл 
ажиллагаанд 
мэдээллийн 
технологи 
нэвтрүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-
ийн хүрээнд 
холбогдох ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэх 

хөтлөлтийн программ, 
Байгууллагын архивын 
үйл ажиллагааны 
программ, Хүний 
нөөцийн программ/ 
хангамжийг 
боловсронгуй болгох 
санал боловсруулж 
удирдллагад танилцуулж 
шийдвэрлүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Саналыг 
боловсруулж удирдлагад 
танилцуулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

танилцуулга дадлага хийлгэж гүйцэтгэж байна. ХШДАГ-ын Төсөл хөтөлбөр болон 
Архив хөтлөлтийн программ хангамжийг үйл ажиллагаандаа нийцүүлэн 
хөгжүүлэлтийг Эйбл компианаар хийлгэж байна. Цагийн бүртгэл, өдөр тутмын 
ажлын төлөвлөгөө, дотоод мессенжер гэх мэт программуудыг өдөр тутам ашиглаж 
байна.  

Биелэлт 100%

 
28. 

67. 

 
1.3.13 Геологи, уул 
уурхайн салбарын 
үйл ажиллагааны 
мэдээлийг олон 
нийтэд үнэн зөв 
мэдээлэх, 
сурталчилах  

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.mnсайтад гарсан программын 
гэмтлийг тухай бүр засварлаж хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 
Биелэлт 100% 

36 

 

68. 

3.Англи хэл дээр 
мэдээлэл авах 
боломжийг бүрдүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Мэдээлэл авах 
боломжийг бүрдүүлсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

www.mm.gov.mnцахим хуудасны цэсийг гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн тус 
мэргэжилтнээр орчуулгыг хийлгэж англи хэл дээр мэдээллийг түгээх боломжийг  
програмчилж өгсөн. 
 
 
Биелэлт 100% 

36 

 

72. 

1.”Ил тод уул уурхай” 
сэдвээр сар бүр 
мэдээлэл хийнэ. 
Тоо хэмжээ: 6 удаа 
Чанар: Олон нийтийн 
мэдээллийг 
хэрэгслүүдийг 
хамруулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сар бүр Ил тод уул уурхай хэвлэлийн хурлыг зохион байгуулж байна. 2015 жилийн 
эцсийн байдлаар  тус хурлын нийт 11 удаа, яам байгуулагдсанаас хойш 35 удаа 
зохион байгуулсан. Хурлын үйл ажиллагааг дунджаар 50 орчим хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага сурвалжлан олон нийтэд хүргэдэг. 

Биелэлт 100%
40 

 

 73. 
 2.  2 Сар тутам англи хэл 

дээр мэдээлэл бэлтгэнэ. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Сар тутам Ил тод уул уурхай хэвлэлийн бага хурлын мэдээг орчуулах 
төлөвлөгөөгарсан. Шаардлагатай тохиолдол бүрт салбартай холбоотой мэдээ, 
мэдээллийг орчуулан ОНМХ-д хүргүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

36 
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Чанар: Чанартай хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Биелэлт 100%

74. 

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 

 

75. 

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 

Яамны хэмжээнд зохион байгуулагдсан 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 

 

76. 

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: 

34. 90. 

1.1.3.1 Эрдэс 
баялгийн салбарын 
эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй 
болгоно. 
 
 

1. Уул уурхайн яамнаас 
боловсруулж Улсын Их 
Хурал, Засгийн газарт 
өргөн мэдүүлэх хууль, 
тогтоомжийн төсөл 
боловсруулахад 
мэргэжлийн туслалцаа 

Эрдэс баялгийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох үүднээс шинээр 
боловсруулах болон салбарын хууль, тогтоомжуудын давхардал, зөрчлийг судлан 
холбогдох хууль, тогтоомжуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шаардлагатай 
тохиолдолд хүчингүй болгох, шинээр батлах саналын төслийг тухай бүр 
боловсруулан ажиллаж байна.  
Тухайлбал ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, урт 
нэртэй хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 15 

40 
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үзүүлж ажиллах, 
зөвлөгөө өгнө. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Саналын төсөлд 
хууль зүйн санал, 
дүгнэлтийг өгсөн байх 
Хугацаа: Жилдээ 

хуулийн төслүүдэд хууль, эрх зүйн талаас мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж 
ажилласан.  
Хуулийн төслүүд 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр УИХ-аар батлагдсан. Мөн 
уул уурхайн салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны асуудлаар Олон 
улсын гэрээ конвенцид нэгдэн орохтой холбоотой хуулийн төслийг боловсруулахад 
оролцож ажилласан. 
Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл 
баримтлал болон хуулийн төсөл, Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөл болон үзэл баримтлалыг боловсруулж Засгийн газрын 
хуралдаанаар оруулсан ба УИХ-д өргөн мэдүүлэхэд бэлэн болсон. Түүнчлэн Газрын 
тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгохоор 
ажиллаж байна. Биелэлт 100% 

 

91. 

 

2.Яамны албан хаагчдын 
дотоод хэрэгцээнд 
зориулан салбарын 
хууль тогтоомжуудын 
эмхэтгэлийг нэгтгэн, 
ажилтан, албан хаагчдын 
танилцах, ашиглах 
боломжоор хангах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 
Чанар: Эмхтгэл 
хэвлэгдсэн байна.  
Хугацаа: 1 дүгээр 
улиралд  
 

“Эрдэс баялгийн салбар дахь төрийн бодлого, хууль, дүрэм, журмын эмхэтгэл”-ийг 
Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техник туслалцааны төслийн 
дэмжлэгтэйгээр эрхлэн гаргасан.  
 

 

 

Биелэлт 100%

40  

92. 

3. Салбарын томоохон 
гэрээ хэлэлцээрийн 
ажлын хэсэгт орж 
ажиллан хууль зүйн 
зөвлөгөө өгнө. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Холбогдох 
нэгжүүдтэй хамтран 
шийдвэрийн төслийг 
боловсруулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Улсын Их Хурлын 2014 оны 34 дүгээр тогтоолоор “Эдийн засгийн идэвхжлийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээний чиглэл”-ийн дагуу тогтоолын дагуу “Тавантолгойн 
нүүрсний ордын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ” ЗГ-ын 268 дугаар дугаар 
тогтоол батлагдсан. Уг тогтоолын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч компанийг шалгаруулж 
Энержи Ресурс ХХК, Шэньхуа, Сумитомо компанийн консерциум төсөл 
хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан. Ерөнхий сайдын 2014 оны 135, 2015 оны 28 дугаар 
захирамжаар тус тус байгуулагдан уг ажлын хэсэгт ТЗУГ болон СБТГ-ын төлөөлөл 
орж ажилласан: Ажлын хэсэгт яамд, агентлагууд болон төрийн бус байгууллагын 
нийт 14 газраас 35 гаруй хүний төлөөлөл оролцож одоогийн байдлаар 33 удаагийн 
уулзалт хийсэн бөгөөд 2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсэн. Улс төр эдийн засгийн шинэ нөхцөл байдал үссэний улмаас 
“Тавантолгойн нүүрсний ордыг хөгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Улсын 
Их Хурлын тогтоолын төслийг 2015 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр эгүүлэн татсан 
бөгөөд дахин өргөн мэдүүлэхээр ажлын хэсэг ажиллаж байна.  
Газрын тосны компаниудтай холбоотой үүссэн асуудлаар Уул уурхайн сайдын 2015 
оны 61 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт багтан, холбогдох 
хэлэлцээрийг амжилттай явуулж дуусгасан болно. 

40  
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Мөн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн шатахууны агуулахын концессын 
гэрээгээр барьж ашиглуулахтай холбоотой Ажлын хэсэгт орж уг концессын 
хэлэлцээрийн төслийг амжилттай бэлтгэн Засгийн газрын хуралдаанаар 
шийдвэрлүүлсэн болно. 
Ник ХХК-тай хийх улсын нөөцийн шатахуун хадгалах гэрээтэй холбогдуулан үүссэн 
нөхцөл байдалтай хамааралтайгаар гэрээг дүгнэж санал танилцуулах Ажлын хэсэгт 
орж  ажиллан, санал зөвлөмж, дүгнэлт саналаа өгсөн. 
Уул уурхайн яам болон ажилтныг төлөөлөх байгууллага болох Монголын Тээвэр, 
Холбоо, Газрын Тосны Ажилтны Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Холбоо хооронд 
байгуулах Хамтын хэлэлцээг байгуулах  Ажлын хэсэгт орж хэлэлцээрийг 
байгуулсан. 
Газрын тосны тухай хууль болон Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 
боловсруулах Орон нутагтай байгуулах гэрээний төслийг боловсруулахад хууль эрх 
зүйн санал, зөвлөмж өгч ажиллаж байна.. 
Уул уурхайн яамны бодлогын хэлтсүүдтэй хамтран салбарын нийтээр дагаж мөрдөх 
хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг Хууль зүйн яаманд бүртгүүлэх, Засгийн газраар 
батлуулах ажилд хууль, эрх зүйн талаас мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж ажилласан.  
 

Биелэлт 100%

92. 

3. Салбарын томоохон 
гэрээ хэлэлцээрийн 
ажлын хэсэгт орж 
ажиллан хууль зүйн 
зөвлөгөө өгнө. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 
Чанар: Холбогдох 
нэгжүүдтэй хамтран 
шийдвэрийн төслийг 
боловсруулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Улсын Их Хурлын 2014 оны 34 дүгээр тогтоолоор “Эдийн засгийн идэвхжлийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээний чиглэл”-ийн дагуу тогтоолын дагуу “Тавантолгойн 
нүүрсний ордын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ” ЗГ-ын 268 дугаар дугаар 
тогтоол батлагдсан. Уг тогтоолын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч компанийг шалгаруулж 
Энержи Ресурс ХХК, Шэньхуа, Сумитомо компанийн консерциум төсөл 
хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан. Ерөнхий сайдын 2014 оны 135, 2015 оны 28 дугаар 
захирамжаар тус тус байгуулагдан уг ажлын хэсэгт ТЗУГ болон СБТГ-ын төлөөлөл 
орж ажилласан: Ажлын хэсэгт яамд, агентлагууд болон төрийн бус байгууллагын 
нийт 14 газраас 35 гаруй хүний төлөөлөл оролцож одоогийн байдлаар 33 удаагийн 
уулзалт хийсэн бөгөөд 2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсэн. Улс төр эдийн засгийн шинэ нөхцөл байдал үссэний улмаас 
“Тавантолгойн нүүрсний ордыг хөгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Улсын 
Их Хурлын тогтоолын төслийг 2015 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр эгүүлэн татсан 
бөгөөд дахин өргөн мэдүүлэхээр ажлын хэсэг ажиллаж байна.  
Газрын тосны компаниудтай холбоотой үүссэн асуудлаар Уул уурхайн сайдын 2015 
оны 61 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт багтан, холбогдох 
хэлэлцээрийг амжилттай явуулж дуусгасан болно. 
Мөн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн шатахууны агуулахын концессын 
гэрээгээр барьж ашиглуулахтай холбоотой Ажлын хэсэгт орж уг концессын 
хэлэлцээрийн төслийг амжилттай бэлтгэн Засгийн газрын хуралдаанаар 
шийдвэрлүүлсэн болно. 
Ник ХХК-тай хийх улсын нөөцийн шатахуун хадгалах гэрээтэй холбогдуулан үүссэн 
нөхцөл байдалтай хамааралтайгаар гэрээг дүгнэж санал танилцуулах Ажлын хэсэгт 
орж  ажиллан, санал зөвлөмж, дүгнэлт саналаа өгсөн. 
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Уул уурхайн яам болон ажилтныг төлөөлөх байгууллага болох Монголын Тээвэр, 
Холбоо, Газрын Тосны Ажилтны Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Холбоо хооронд 
байгуулах Хамтын хэлэлцээг байгуулах  Ажлын хэсэгт орж хэлэлцээрийг 
байгуулсан. 
Газрын тосны тухай хууль болон Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 
боловсруулах Орон нутагтай байгуулах гэрээний төслийг боловсруулахад хууль эрх 
зүйн санал, зөвлөмж өгч ажиллаж байна.. 
Уул уурхайн яамны бодлогын хэлтсүүдтэй хамтран салбарын нийтээр дагаж мөрдөх 
хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг Хууль зүйн яаманд бүртгүүлэх, Засгийн газраар 
батлуулах ажилд хууль, эрх зүйн талаас мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж ажилласан.  
 

Биелэлт 100%
1.2.1. Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:

39. 
 99. 

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 Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Швейцарын 
Холбооны Улсын Давос хотноо зохион байгуулагдах Дэлхийн эдийн засгийн чуулга 
уулзалт;Аж үйлдвэрийн сайд Д.Эрдэнэбатын ХБНГУ, БНФУ, БНИУ, БНЧУ болон 
БНУУ-д хийх ажлын айлчлал;Туркменистан Улсын Сайд нарын танхимын Шадар 
сайд бөгөөд Гадаад хэргийн сайд Р.О.Мередовын Монгол Улсад хийсэн албан ёсны 
айлчлал;Монгол Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболдын Япон Улсад хийсэн албан 
ёсны айлчлал;Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Тэргүүн шадар сайд 
Б.А.Сагинтаевын Монгол Улсад хийсэн ажлын айлчлал;Ерөнхий сайд 
Ч.Сайханбилэгийн Япон Улсад хийсэн ажлын айлчлал;Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Ц.Элбэгдоржийн Япон Улсад хийсэн ажлын айлчлал;Гадаад хэргийн сайд 
Л.Пүрэвсүрэнгийн БНХАУ-д хийсэн албан ёсны айлчлал; Бүгд Найрамдах Беларусь 
Улсын Ерөнхий сайдын орлогч В.И.Семашкогийн Монгол Улсад хийсэн 
айлчлал;ОХУ-ын Холбооны Хурлын Төрийн Думын дарга Сергей Евгеньевич 
Нарышкины Монгол Улсад хийсэн айлчлал; Япон Улсын Ерөнхий сайд Ш.Абэгийн 
Монгол Улсад хийсэн ажлын айлчлал;Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн 
ОХУ-ын Уфа хотноо зохион байгуулагдах Шанхайн хамтын ажиллагааны 
байгууллагын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 15 дугаар 
хуралдаан болон ШХАБ-БРИКС-ийн гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын уулзалт 
зэрэг өндөр дээд хэмжээний айлчлалын үеэр хийсэн ярианы сэдэвт тусгах санал, 
салбарын мэдээллийг холбогдох газруудад албан тоотоор хүргүүлсэн.  

Биелэлт 100% 

40 

 

 
 101. 

 2.Канад Улсын Торонто 
хотноо зохион 
байгуулагддаг Олон 
Улсын Уул Уурхайн 
Чуулга Уулзалт (PDAC 
2015)-д Уул уурхайн 
сайд тэргүүтэй 
төлөөлөгчдийг 
оролцуулна. 

2015 оны 02 дугаар сарын 28-наас 03 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд Канадын 
Торонто хотноо зохион байгуулагдсан тус арга хэмжээнд Уул уурхайн сайд 
Р.Жигжид, БХЗГ-ын дарга Б.Батхүү, ТЗУГ-ынГХАХ-ийндаргаЯ.Бадрахнар оролцсон. 
Бэлтгэлажлынхүрээнддоорхиажлыгхийжгүйцэтгэсэн. 
- Виз мэдүүлэх, 
- тушаал, удирдамж болон төсвийгбатлуулах, 
- бэлэг дурсгалын зүйлбэлдэх, 
-хамтран ажиллах болон дэмжлэг 
хүссэналбантоотуудыгхолбогдохгазруудадхүргүүлэх, 

40 
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Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Айлчлалыг 
зохион байгуулж 
тодорхой үр дүнд хүрсэн 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

- удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, 
-уулзалтуудын ярианы сэдвийг бэлтгэж Англи хэл рүү орчуулж ажилласан. 

Биелэлт 100%

102. 

3. Эквадор, Колумб, 
Бразил, Перу улсад хийх 
яамны удирдлагын 
ажлын айлчлалыг зохион 
байгуулж, бэлтгэлийг 
хангана. 

- Уул уурхайн сайд Р.Жигжид тэргүүтэй төлөөлөгчид 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-
18-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Колумб Улсад 09 дүгээр сарын 21-23-ны өдрүүдэд 
Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улсад тус тус ажлын айлчлал хийсэн. Ажлын 
айчлалын бэлтгэл ажлын хүрээнд: 
- Бүгд Найрамдах Колумб Улс, Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улсаас 
БНХАУ-ын Бээжин хотноо суугаа Элчин сайдын яаманд виз хүсэх тухай албан тоот 
хүргүүлэх, 
- Ажлын айлчлалыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх материалыг 
бэлтгэж Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 
С.Баярцогтод хүргүүлэх, 
-  Айлчлалын бүрэлдэхүүнд орж ажиллах албан тушаалтнуудыг гадаадад 
албан томилолтоор ажиллуулах тухай тушаалыг батлуулах,  
- Айлчлалын үеэр хийх уулзалтын ярианы сэдэв, хөтөлбөрт санал 
боловсруулах,  
- Ажлын айлчлалын үр дүнг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж өгөх 
тухай хүсэлтийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 
С.Баярцогтод хүргүүлэх, 
- Ажлын айлчлалын удирдамжийн төсөл, Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэлийн төслийг боловсруулж Гадаад хэргийн яамнаас санал авах, 
- Нисэх онгоцны буудлын вип заалаар нэвтрэх зөвшөөрөл, бэлэг дурсгал 
зэрэг бусад  холбогдох бэлтгэлийг хангаж айлчлалыг амжилттай зохион байгуулсан. 
 
- Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэгийн 2015 оны 2 дугаар сарын 9-11-ний 
өдрүүдэд Япон Улсад хийсэн ажлын айлчлалын бүрэлдэхүүнд Уул уурхайн сайд 
Р.Жигжид орж ажилласан.  
- Айлчлалын үеэр тавих Монгол, японы хамтын ажиллагааны тухай илтгэлийг 
ТБЗГ-тай хамтран бэлтгэх, 
- Айлчлалын үеэр хийх ярианы сэдэвт тусгах саналыг Гадаад хэргийн сайд 
Л.Пүрэвсүрэнд хүргүүлэх, 
- Тус айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөөгөөний төсөлд 
санал өгөх, 
- Айлчлалтай холбоотой мэдээллийг тухай бүр удирдлагад танилцуулж, 
бэлтгэлийг хангаж ажилласан. 

Биелэлт 100%

40 

 

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:
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45. 

128. 

2.01.1. Газрын 
хэвлийн тухай 
хуулийн 
шинэчилсэн 
найруулгыг 
боловсруулах / 
ЗГҮАХ 40/ 

Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулах өргөтгөсөн 
Ажлын хэсэг байгуулах, 
хуулийн төсөл 
боловсруулах. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төсөл бэлэн 
болсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Газрынхэвлийнтухайхууль”-ийншинэчилсэннайруулгынтөсөл боловсруулах ЕТГ, 
БХБЯ, БОНХАЖЯ-ны төлөөллийг оролцуулсан өргөтгөсөн ажлын хэсгийг сайдын 
2015 оны 03 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. Шинэчлэн байгуулсан Ажлын 
хэсэг уг хуулийн төслийг боловсруулаад байна.  

Хэрэгжилт 90 хувь

36 

 

129. 

2.Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийн үзэл 
баримтлалыг Уул 
уурхайн сайд, Хууль зүйн 
сайдаар батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Үзэл баримтлал 
бэлэн болсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Газрынхэвлийнтухайхууль”-ийншинэчилсэннайруулгынүзэлбаримтлалын төслийг 
боловсруулсан. Ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд Германы хамтын ажиллагааны 
төслийнхэнтэй санал солилцлох уулзалт зохион байгуулсан.  

Хэрэгжилт 90 хувь

36 

 

130. 

3.Хуулийн төсөлд яамд, 
мэргэжлийн холбоодоос 
санал авах, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулах. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Санал авсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Газрын хэвлийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд БХБЯ, ЗТЯ, 
БОНХАЖЯ, МХЕГ-ын саналыг авч тусгасан.  

 

Хэрэгжилт 70 хувь

28 

 

131. 

4.Хуулийн төслийг 
хэлэлцүүлэхээр ЗГ-т 
хүргүүлэх. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: ЗГ-т хүргүүлсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Уул уурхайн сайд, Хууль зүйн сайдаар 
батлуулсаны дараа ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Засгийн газарт хүргүүлнэ. 

Хэрэгжилт 70 хувь

 

28 

 

46. 132. 

2.01.2 Эрдэс 
баялгийн салбарын 
ил тод байдлын 
тухай хуулийг 
боловсруулж 

1.Эрдэс баялгийн 
салбарын ил тод 
байдлын тухай хуулийг 
УИХ-аар хэлэлцүүлэх 
үед УИХ-ын гишүүдэд 

УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хорооны даргын тушаалаар байгуулагдсан УИХ-ын 
Ажлын хэсгийн гишүүдэд ОҮИТБС-ын өнөөгийн байдал, хуулийн талаарх 
танилцуулгыг хийсэн. Цаашид “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай” 
хуулиар холбогдох мэдээллийг дэд ажлын хэсгийн хүрээнд хүргүүлж, мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөөөгч хамтран ажиллаж байна. 

40 
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батлуулах /ЗГҮАМХ 
46/ 

мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллах. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Төсөл бэлэн 
болсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

 
Хэрэгжилт 100 хувь

133. 

2.Хуулийн төслийг УИХ-
аар хэлэлцэж батлахад 
оролцох. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Үзэл баримтлал 
бэлэн болсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх, санал дүгнэлт 
гаргуулах, УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлэхэд оролцоход бэлэн байна. Гэвч 
УИХ-аар хэлэлцүүлэх асуудал хойшлогдож байна. 

Биелэлт 90 хувь

36 

 

47. 

134. 

2.01.3 Олон улсын 
хөдөлмөрийн 
байгууллагын Уул 
уурхайн салбарын 
хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн 176 
дугаар конвенцид 
нэгдэх. 

1.Олон улсын 
хөдөлмөрийн 
байгууллагын Уул 
уурхайн салбарын 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 176 
дугаар конвенцид нэгдэх 
тухай хуулийн төслийг 
ЭББЗ-өөр хэлэлцүүлэх. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хууль УИХ-аар 
хэлэлцсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Уул уурхайн салбарын хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 176 дугаар конвенцид нэгдэх тухай хуулийн төслийг 
Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

135. 

1.Олон улсын 
хөдөлмөрийн 
байгууллагын Уул 
уурхайн салбарын 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 176 
дугаар конвенцид нэгдэх 
тухай хуулийн төслийг 
УИХ-тай зөвшилцөх 
талаар санал 
боловсруулах. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хууль УИХ-аар 
хэлэлцсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “Уурхай дахь аюулгүй аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн” 176 дугаар конвенцид нэгдэх асуудлаар УИХ-ын холбогдох Байнгын 
хороодтой зөвшилцөх тухай Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төслийг 
боловсруулж, яамдаас санал авч, саналыг нэгтгэн Засгийн газрын 2015 оны 02 
дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж 11 дүгээр тэмдэглэл 
гаргасан. Улмаар уг тэмдэглэлийн хүрээнд УИХ-д өргөн мэдүүлж, УИХ-ын Аюулгүй 
байдал, гадаад бодлогын Байнгын хороотой зөвшилцсөн. Аюулгүй байдал, гадаад 
бодлогын Байнгын хороотой зөвшилцөж дэмжсэний дагуу ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж дэмжүүлэн УИХ-д өргөн барихаар ЗГХЭГ-т хандаад байна. Хэрэгжилт 
100 хувь 

40 
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136. 

3.Хуулийн төслийг 
хэлэлцүүлэхээр ЗГ-т 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: ЗГ-т хүргүүлсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

“Уул уурхайн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай олон 
улсын 176 дугаар конвенцид нэгдэх орох хуулийн төслийн үзэл баримлалыг Засгийн 
газрын 2014 оны 9-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн үзэл 
баримтлалыг батлах нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

48. 

137. 

2.01.4 Уул уурхайн 
салбарт мөрддөг 
аюулгүй байдлын 
дүрэм журмыг 
шинэчлэх. 

1.“Ил уурхайн аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм” 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг боловсруулах Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүийг сайдын тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. Дүрмийн төслийг 
боловсруулаад байна. 
 
 
 

Хэрэгжилт 70 хувь

28 

 

138. 

2.“Хүдрийн болон 
хүдрийн бус шороон 
ордыг далд аргаар 
олборлох аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм” 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж 
холбогдох байгууллагуудаас санал авч тусгасан. Уг дүрмийг Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжүүлсэн. Уг дүрмийг Уул уурхайн сайд, Хөдөлмөрийн 
сайдын хамтарсан тушаалаар баталж мөрдүүлэхээр ажиллаж байна.              

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

139. 

3.“Ашигт малтмалыг 
баяжуулах, ялгах бутлах 
ба хүдэр, баяжмалыг 
бөөнцөглөх аюулгүй 
ажиллагааны нэгдсэн 
дүрэм” боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Баяжуулагчдын холбоотой хамтран “Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага” MNS…2013 
стандартыг боловсруулж, Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт батлуулсан.  
“Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх 
аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” боловсруулах Ажлын хэсгийг Сайдын 2015 
оны 9-р сарын 28-ны өдрийн 205 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. 
Шинэчлэн байгуулсан Ажлын хэсгийн хүрээнд дүрмийн төслийг боловсруулж эхлээд 
байна. Сайдын 205 дугаар тушаалд зааснаар уг дүрмийг 2016 оны 1-р улиралд 
багтаан боловсруулж дуусгана. 

Хэрэгжилт 70 хувь

28 

 

140. 

4.“Тэсэлгээний ажлын 
аюулгүй ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм” -ийг 
шинэчлэн боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ

“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” -ийг шинэчлэн 
боловсруулах Ажлын хэсгийг сайдын 2015 оны 6-р сарын 5-ны өдрийн 101 дугаар 
тушаалаар байгуулсан. Дүрмийн төсөлд холбогдох байгууллага, мэргэжлийн 
холбоодын саналыг авч тусгасан. 

Хэрэгжилт 90 хувь

36 
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141. 

5.Геологийн судалгааны 
ажилд баримтлах 
хөдөлмөр хамгаалал, 
аюулгүй ажиллагааны 
зааварыг шинэчлэн 
боловсруулна6 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Геологийн салбарт мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийг шинэчлэн боловсруулах 
бэлтгэл ажлын хүрээнд 1984 онд салбарт мөрдөгдөж байсан “Геологи хайгуулын 
салбарт мөрдөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн эхийг бэлтгэж 
удирдлагад хүргүүлсэн. 
Австралийн Нью Сауз Уэльсийн ГА-нд томилолтоор ажиллахадаа салбарт ашиглаж 
байгаа “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн гарын авлага”-ыг судалж, 
удирдлагад санал хүргүүлсэн. 

Хэрэгжилт 90 хувь

36 

 

142. 

6.Дүрэм, зааврын 
төслүүдийг яамны 
удирдлагуудад 
танилцуулан холбогдох 
шийдвэрийг гаргуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж 
Сайдын зөвлөлийн 2015 оны 5-р сарын 22-ний хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
дэмжүүлсэн. Дүрмийг Уул уурхайн сайдын тушаалаар батлуулсан.  

Хэрэгжилт 50 хувь

20 

 

143. 

7.Аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм, зааврын төсөлд 
яамдуудаас санал авч, 
саналыг нэгтгэнэ. 

“Далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж, 
яамдаас санал авч нэгтгэсэн. 

Хэрэгжилт 90 хувь
36 

 

144. 

8.Аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм, зааврын төслийг 
Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

“Далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж, 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн боловч эрх зүйн үндэслэл 
тодорхойгүй гэсэн шалтгаанаар буцаасан. 

Биелэлт 90 хувь

36 

 

49. 145. 

2.01.5 Экспортод 
гаргаж байгаа уул 
уурхайн 
бүтээгдэхүүний 
стандартыг олон 
улсын жишигт 
нийцүүлэн Ашигт 
малтмалыг 
экспортод 

1.Эрдэс баялгийн 
экспорт, ашигт 
малтмалын жишиг үнийн 
талаар холбогдох 
судалгаа хийж санал 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Санал гарсан 
байна. 

ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгээс байгуулсан Эрдэс баялгийн экспорт, ашигт малтмалын 
жишиг үнийн талаарсанал дүгнэлт гаргах Ажлын хэсэгт ажилласан. Эрдэс баялгийн 
экспорт, ашигт малтмалын жишиг үнийн талаар холбогдох судалгаа хийж 
ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд “Төмрийн хүдэрт ногдуулах ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөрийг худалдааны гэрээний үнэд тулгуурлан тогтоох тухай” 
асуудлыг боловсруулж Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 103 
дугаар тогтоолоор батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 



116 
 

гаргахтай 
холбоотой эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлж, 
эрдэс баялгийн 
экспортыг нэгдсэн 
“Нэг цонх”-ны 
бодлогоор 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авна. 
/ЗГҮАХ 7, 
ЗГҮАХХАХТ-41.1/ 

Хугацаа: Жилдээ 
146. 2.Үндэсний цахим Нэг 

цонхны хороонд орж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хороонд орж 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Үндэсний цахим Нэг цонхны хороонд орж Ажлын хэсгийн хурал, сургалтад 
хамрагдан ажиллаж байна.  
-ГХХЦНЦ-ны санхүүжилтийг АХБ-ны хөнгөлттэй зээлээр санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан ажлын хэсгийн хуралдаанд ГХХЦНЦ-ыг бий болгох, 
хөгжүүлэх зардлын төсвийн төсөлтэй холбогдох саналыг хүргүүлж ажиллав. 
“Эрдэс баялагийн биржийн тухай хуулийн үзэл баримтлалын төсөл”-д Эрдэс 
баялагийн бодлогын зөвлөл, Уул уурхайн сайдын зөвлөл, бусад яамдын саналыг 
тусган яамны удирдлагад танилцуулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
тэмдэглэл гаргуулав. 
2/ Батлагдсан “Эрдэс баялагийн биржийн тухай хуулийн үзэл баримтлал”-д 
үндэслэн боловсруулсан “Эрдэс баялагийн биржийн тухай хуулийн төсөл”-д Эрдэс 
баялагийн бодлогын зөвлөлийн гишүүд болон Экспортын нэг цонхны зарчмаар үйл 
ажиллагаа явуулах хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх  Ажлын хэсгийн гишүүдийн 
саналыг авч тусгав. 
3/ Эрдэс баялгийн биржийн тухай хуулийн төсөлд яамдын саналыг авч Засгийн 
газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр хүргүүлээд байна. 
4/ Төрийн өмчит холдинг компанийн тухай хуулийн үзэл баримтлалд яамдын 
саналыг авч Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэв. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

147. 3.Уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний талаар 
олон улсад мөрддөг 
стандартын судалгаа 
хийнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Судалгаа хийсэн 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний талаар олон улсад мөрддөг стандартын судалгаа 
хийсэн. 

Хэрэгжилт100 хувь

40 

 

148. 4.Олон улсын 
стандартыг Монгол 
улсад нэвтрүүлэх талаар 
санал боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Санал гарсан 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Олон улсын стандартын талаар судалгаа хийсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

20 

 

149.  5.Төсөл, саналыг 
холбогдох газруудад 
танилцуулж 
шийдвэрлүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 

Төсөл, саналыг холбогдох газруудад танилцуулж шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж 
байна. 

20 
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Чанар: Шийдвэр 
гаргуулсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хэрэгжилт 90 хувь

51. 

155. 

2.01.7 Монгол Улсын
ашигт малтмалын 
хайгуулын ажлын 
журам, нөөц баялгий
ангилалыг олон улсы
жишигт нийцүүлэн 
шинэчлэн 
боловсруулж,  батлан
хэрэгжүүлнэ.  
Энэ хүрээнд 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 
баялгийн 
аргачилсан 
зааврууд 
боловсруулж, 
батлан 
хэрэгжүүлнэ. 

1.Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт хийгдсэн 
геологийн судалгааны 
ажлын тайлан, ашигт 
малтмалын ордыг 
ашиглах болон 
баяжуулах үйлдвэрийн 
техник, эдийн засгийн 
үндэслэлд дүгнэлт өгөх, 
зөвлөмж гаргах үүрэг 
бүхий мэргэшсэн 
мэргэжилтнээс бүрдсэн 
гишүүдтэй Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөл шинэчлэн 
байгуулж, түүний дүрэм, 
шинжээчийн ажлын хөлс 
тооцох аргачлалыг 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх тухай 
хуулийн заалтыг 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг эхлүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Нөөцийн 
ангилалыг 
боловсруулсан байна. 
Хугацаа: 4 дүгээр 
улиралд 

Ашигт малтмалын голлох төрлүүд болох ховор метал, газрын ховор элемент, 
газрын тос, барилгын материал зэрэг төрлүүдээр хайгуулын ажил болон нөөц 
баялгийн аргачилсан заавруудад санал өгч БСШУЯ-наас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх 
төслийг эхлүүлэхээр хүргүүлж 2015.06 дугаар сард хэлэлцүүлэн 2016 онд 
эхлүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн. 
-Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг 
зохицуулах тухай журмын төсөлд 5 сарын 11-нд санал боловсруулж ТБЗГ-т өгөв. 
-Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын 
хөлс тооцох аргачлалыг боловсруулж яамны удирдлагуудад танилцуулсан. УУСЗХ-
аар хэлэлцүүлсэн. 
-Ашигт малтмалыг эрэх хайх ашиглах үйл ажиллагааны журам боловсруулж Сайдын 
2015 оны тушаалаар батлуулсан.  
-Ашигт малтмалын голлох төрлүүд болох ховор метал, газрын ховор элемент, 
газрын тос, барилгын материал зэрэг төрлүүдээр хайгуулын ажил болон нөөц 
баялгийн аргачилсан заавруудад санал өгч БСШУЯ-наас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх 
төслийг эхлүүлэхээр хүргүүлж 2015.06 хэлэлцүүлсэн. 
-Монгол Улсын ШУТ-ийн Үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 10 сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаар төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн. 
-БСШУЯ-наас 11 сард “Тухайн төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын аргачлал, 
нөөцийн ангилал (хайлуур жонш, барилгын материал, шороон орд, уран, вольфрам) 
төсөл” хэрэгжүүлэхээр зарлагдан хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулан ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь

36 

 

156. 

2.Ашигт малтмалын 
голлох төрлүүдээр 
/нүүрс, уран/ аргачилсан 
заавар гаргах ажлын 
төсвийг шийвэрлэх 
боломжийг судалж, 2016 
оны төсвийн хүрээний 
мэдэгдэлд санал өгнө. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Төсвийн хүрээний 
мэдэгдэлд санал өгсөн 

Ашигт малтмалын голлох төрлүүдээр /нүүрс, уран/ аргачилсан заавар гаргах ажлын 
төсвийг шийвэрлэх боломжийг судалж, 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлийн 
төсөлд санал боловсруулан СЯ-нд хүргүүлсэн. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 
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байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

157. 

3.Ашигт малтмалын 
нөөцийн ангиллыг 
шинэчлэн боловсруулж, 
бүртгүүлэх, мөрдүүлэх 
ажлыг эхэлнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шинэчлэн 
боловсруулсан байна. 
Хугацаа: 4 дүгээр 
улиралд 

Ашигт малтмалын нөөцийн ангилалыг шинэчлэн боловсруулж УУС-ын 2015 оны 109 
дүгээр тушаалаар батлуулсан. Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн баримт 
бичгийн Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

158. 

4.Улсын эрдэс баялгийн 
нөөцийн нэгдсэн сангийн 
мэдээллүүдийг 
боловсронгуй болгох 
ажлыг эхлүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Нөөцийн 
хөдөлгөөний асуудал 
шийдэгдсэн байна.  
Хугацаа: 4 дүгээр 
улиралд 

-Европын сэргээн босголт банкинд Ашигт Малтмалын Газрын Геологи мэдээллийн 
төв архивын санг орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглаж цахим хэлбэрт 
шилжүүлэн боловсронгуй болгох ажлыг эхлүүлэх, Үндэсний Геологийн алба 
байгуулах зэрэг тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхээр  дэмжлэг үзүүлэх тухай албан 
хүсэлтийг боловсруулан 2015 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн 3/147 тоотоор 
хүргүүлэхээр цахим хаягаар явуулав. Нөөцийн хөдөлгөөний хөтлөлтийг 
боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулагдаж  байна. АМТХ-д зааснаар 
Үндэсний геологийн алба байгуулагдахтай холбогдож энэ асуудал нэг мөр  
шийдвэрлэгдэх юм. 

Хэрэгжилт 90 хувь

36 

 

159. 

5.Ашигт малмталыг эрэх, 
хайх, ашиглах үйл 
ажиллагааны журмыг 
боловсруулах, 
батлуулах,  бүртгүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Журам 
батлагдсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Ашигт малмталыг эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмыг боловсруулж Ашигт 
малтмалы газрын Геологийн алба, Уул уурхайн хэлтсийн саналыг тусгаад эцсийн 
боловсруулалтыг хийсэн. 
Ашигт малмталыг эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмыг эцэслэн 
боловсруулж Сайдын тушаалаар батлуулсан. Журмыг бүртгүүлэхээр Хууль зүйн 
яаманд хүргүүлсэн. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

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:  

55. 165. 

2.1.Үндэсний 
геологийн алба 
байгуулах төслийг 
боловсруулж, 
Засгийн газрын 
хуралдаанд 
танилцуулна; 
АМТХ 9.1.9 

1.Үндэсний геологийн 
алба байгуулах төслийг 
боловсруулж, Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: ЗГ-ын 
хуралдаанаар 

Үндэсний Геологийн Алба” байгуулах тухай танилцуулга, ЗГ-ын тогтоолын төсөлд 
бүх яамдаас санал авсан. Саналын товъёог боловсруулж Засгийн газрын тогтоолын 
төсөлд холбогдох засварыг хийн, 2015.06.17-нд ЗГХЭГ-т 1/1460 тоотоор хүргүүлсэн. 
Сангийн яамнаас ирүүлсэн эсрэг байр суурь бүхий саналтай холбоотой ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцэх эсэхэд хүлээлт үүссэн. 

Хэрэгжилт 90 хувь

36  
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хэлэлцүүлсэн байна. 
 Хугацаа: Жилдээ  

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: 

70. 

205. 

2.2.1.Оюутолгой 
төслийн эдийн 
засгийн үр ашгийг 
дээшлүүлнэ.  
 
 
 
 

1.Оюутолгойн бүлэг 
ордыг ашиглах ТЭЗҮ-д 
дүгнэлт гаргаж ЭБМЗ-
өөр хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр 
гаргуулсан байна. 
 Хугацаа: Жилдээ 

Оюутолгойн бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ-д дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийг сайдын 
тушаалаар байгуулан дүгнэлт гаргаж Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2015 
оны 6-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

206. 

2.Оюутолгой төслийн 
далд уурхайн 
санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэрлэсэн 
байна.  
 Хугацаа: Жилдээ 

Оюутолгой төслийн далд уурхайн санхүүжилтийн  төлөвлөгөөг Монгол Улсын 
Засгийн газрыг төлөөлж “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал н.Бямбасайхан, 
“Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-ийн захирал Д.Ганболд болон хөрөнгө оруулагчдын 
төлөөлөл баталснаар далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх нөхцөл 
бүрдсэн. Ордын ТЭЗҮ-ийн тодотголд далд уурхайн хөрөнгө оруулалттай холбоотой 
асуудлыг тусгуулж Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2015 оны 9 дүгээр сарын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

207. 

3.Оюутолгой ХХК-ийн 
үйл ажиллагаанд 
мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Зөвлөгөө өгсөн 
байна. 
 Хугацаа: Жилдээ 

Оюутолгой ХХК-ийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран 
ажилласан. Оюутолгойн бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ-д дүгнэлт гаргах Ажлын хэсэгт 
ЭЗХОХ-ийн дарга Н.Энхбаяр, ГБХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Мөнхцэнгэл, УУБХ-ийн 
мэргэжилтэн Г.Тамир нар оролцсон. Оюутолгойн бүлэг ордыг ашиглах ТЭЗҮ-г Эрдэс 
баялгийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж засвартайгаар хүлээн авахаар 
шийдвэрлэсэн.Хэрэгжилт 100 хувь 

40  

71. 208. 

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

1.Тавантолгой төслийг 
хэрэгжүүлэхэд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Судалгаа хийсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Тавантолгой 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 судалж байна. Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах 
олон улсын консорциумтай байгуулах гэрээний төсөл боловсруулах, хэлэлцэх 
ажилд бодлогын дэмжлэг үзүүлж байна. 
Тухайлбал:  Уул уурхайн сайдын 2015 оны 9 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан 
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 үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, холбогдох санал, 

40  
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зөвлөмж өгсөн. 
Хэрэгжилт 100 хувь

209. 

2.Тавантолгой-
Гашуунсухайтын төмөр 
замын ажлыг 
шуурхайлах талаар ЗТЯ-
тай хамтран ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хамтран 
ажилласан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Ерөнхий сайдын 2012 оны 64 дүгээр захирамжаар байгуулсан “Тавантолгойн ордыг 
ашиглах үйл ажиллагааг төмөр замын суурь бүтэц бий болгох арга хэмжээтэй 
уялдуулан зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”-ийн хүрээнд Тавантолгойн 
ордод хамтран ажиллах, хөрөнгө оруулах түншлэгчийг сонгох асуудлаар санал 
солилцсон. “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 Монголын “Эрдэнэс 
Тавантолгой” ХК, “Энержи Ресурс” ХХК, “Тавантолгой” ХК (51 хувь), БНХАУ-ын 
Шиньхуа компани (49 хувь)-ийн оролцоотой хамтарсан компанийг байгуулсан. 
Гашуунсухайт-Ганцмод боомт хооронд нарийн төмөр зам барьж, ашиглах зорилго 
бүхий “Гашуунсухайтын төмөр зам” ХХК-ийг байгуулах, хөрөнгө оруулах эрхийг 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д олгох тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгч 
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Мөн “Шинэ төмөр зам” төслийн хүрээнд Ухаахудаг-
Гашуунсухайтын чиглэлд баригдах төмөр замын зурвас газарт давхацсан иргэн аж 
ахуйн нэгжийн эзэмшил газрыг чөлөөлөх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд 
санал өгч, Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн.  
Зам, тээврийн яаманд Тавантолгой-Гашуунсухайтын төмөр замын төслийн 
хэрэгжилтийн талаар албан тоот явуулж хариуг тус яамны Төмөр зам, далайн 
тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч В.Артураас 07/4707 албан тоотоор хариу авсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

210. 

3.Тавантолгойн ордыг 
түшиглүүлэн баригдах 
450 мВт-ын цахилгаан 
станцын асуудлаар ЭХЯ-
тай хамтран ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хамтран 
ажилласан байна.  
 Хугацаа: Жилдээ 
 

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. Тавантолгойн цахилгаан станцын 
Төслийн нэгжээс зохион байгуулсан уулзалтад оролцож, санал солилцсон. 
Оюутолгой төслийн далд уурхайн санхүүжилтийн  төлөвлөгөөнд Оюутолгой ХХК 
Тавантолгойд баригдах цахилгаан станцаас цахилгаан эрчим хүч авах асуудлыг 
тусгасан. Ингэснээр Тавантолгойн цахилгаан станцын асуудал эрчимжих нөхцөл 
бүрдсэн. 
Эрчим хүчний яаманд Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн хэрэгжилтийн талаар 
албан тоот явуулж хариуг тус яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын орлогч 
дарга Б.Сандуйжаваас 2/3394 албан тоотоор хариу авсан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

211. 

4.Тавантолгойн ордод 
хөрөнгө оруулж хамтран 
ажиллах стратегийн 
хөрөнгө оруулагчийг 
шалгаруулж гэрээ 
байгуулахад оролцоно. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  

Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах стратегийн хөрөнгө 
оруулагчийг шалгаруулж гэрээ байгуулахад оролцож ажилласан. Мөн УИХ-ын 
гишүүн Л.Эрдэнэчимэг нарын  санаачлан боловсруулсан “Тавантолгойн нүүрсний 
ордыг ашиглах тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөлтэй танилцаж, санал өгсөн. 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  
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Чанар: Оролцсон байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

81. 

236. 

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

1.Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
геологийн судалгааны 
ажлыг санхүүжүүлэх, 
гүйцэтгэх, үр дүнг хүлээн 
авах тухай журмыг 
шинэчлэн батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, 
гүйцэтгэх, үр дүнг хүлээн авах тухай журмыг шинэчлэн боловсруулсан. 
 

Хэрэгжилт 70 хувь

28  

237. 

2.Геологи, уул уурхай, 
эрдэс баялгийн 
мэдээллийн санг эрхлэх 
үйл ажиллагааны 
журмыг боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны 
журмыг боловсрууланхолбогдох газруудаас санал авч байна. 

Хэрэгжилт 50 хувь

20  

 

3.Геологи, уул уурхайн 
салбарын мэргэшсэн 
мэргэжилтэн, 
шинжээчийн эрх олгох 
асуудлыг мэргэжлийн 
төрийн бус 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх журмыг 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох 
асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журмыг боловсруулж 
сайдын тушаалаар батлуулан ХЗЯ-нд хүргүүлж Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 
эрх зүйн бичгийг Улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

 

4.Ашигт малтмалын 
баялаг, ордын нөөцийн 
ангилал, зааврын 
батална. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна.  

Ашигт малтмалын нөөцийн ангилалыг шинэчлэн боловсруулж УУС-ын 2015 оны 109 
дүгээр тушаалаар батлуулсан. Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн баримт 
бичгийн Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  
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Хугацаа: Жилдээ 

 

5.Үндэсний болон олон 
улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, геологи, 
уул уурхайн салбарын 
төрийн бус 
байгууллагатай хамтран 
ашигт малтмалын 
баялаг, ордын нөөц, 
хайгуулын ажлын үр дүнг 
нийтэд нээлттэй 
тайлагнах журмыг 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, геологи, уул уурхайн 
салбарын төрийн бус байгууллагатай хамтран ашигт малтмалын баялаг, ордын 
нөөц, хайгуулын ажлын үр дүнг нийтэд нээлттэй тайлагнах журмыг боловсруулсан. 
Холбогдох зарим заалттай холбоотой тайлбар, өөрчлөлтийг оруулахаар хянаж 
байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

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 зорилтыг хүрээнд:  
 

84. 

247. 

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. 

1.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн төсвийн 
тодотголын саналыг  
Улсын төсөвт 
төвлөрүүлэх орлого 
болон урсгал зардал, 
хөрөнгө оруулалт тус 
бүрээр нэгтгэн 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Салбарын 
хөгжлийн урт болон дунд 
хугацааны бодлоготой 
нийцсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

2015 онд улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг бууруулах АМГ-аас ирүүлсэн саналыг хянан 
судалж, тооцон удирдлагад танилцуулж, Сангийн яаманд хүргүүлж, 2015 оны төсвийн тухай 
хуулиар холбогдох тодотголыг батлуулав.  
 

 
Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

248. 

2.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн төсвийн 
тодотголын саналыг 
Сангийн яаманд 
хүргүүлж, холбогдох 
тайлбар, үндэслэл, 
мэдээллээр ханган 

Мөн Тогтвортой бичил уурхай төслийг хэрэгжүүлэгч нэгжийн 2015 оны байрны түрээсийн 
зардал, ГТГ-ын ажилтнуудын 2015 оны цалингийн зардлын тодотголын саналыг хүлээн авч 
хянан тооцож, тодотголын саналыг боловсруулж Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
 40 
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хамгаална. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Салбарын эдийн 
засаг, санхүүгийн 
зорилтод нийцсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Хэрэгжилт 100 хувь

 
 

249. 

3.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн төсвийн 
тодотголын саналыг 
Засгийн газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, үүнтэй 
холбогдсон бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Үнэн, зөв, 
үндэслэл, тооцоо сайтай 
байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1/Ашигт малтмалын газрын 2015 оны улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 
биелүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудыг судлан хянаж, АМГ-ын орлогыг нийт 8.33 
тэрбум төгрөгөөр буюу 17.7 хувиар бууруулах саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэн 
холбогдох тайлбар үндэслэлээр ханган Монгол улсын 2015 оны төсвийн тодотголын 
төсөлд тусгуулаад байна. 
2/Швейцарийн хөгжлийн агент-лагаас хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой бичил уурхай” 
төслийн IV үе шатыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газраас санхүүжүүлэхээр 
хоёр талын хэлэлцээрт заасан төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн 2015 оны байрны 
түрээсийн 102.0 сая төгрөг, ашигт малтмалын жишиг үнэ, үнийн одоогийн байдал 
болон цаашдын хандлагын тухай мэдээлэл, олон улсын уур уурхайн төслүүдийн  
болон хайгуулын зардал, металл тус бүрээр цаашдын хандлагыг тодорхойлсон 
тайланг авдаг цахим хуудсуудын нэг жилийн төлбөр болох 13,475.0 ам.доллар буюу 
26.8 сая төгрөг, Ашигт малтмалын газрын чулуун сангийн дээжүүдийг хадгалах 
зориулалтын тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авах 935.5 сая төгрөгийн зардлын эх 
үүсвэрийг 2015 оны төсвийн тодотголоор Уул уурхайн сайдын багцад нэмж 
тусгуулах саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэв. 
3/ 2015 оны 1 сард Улсын төсөвт тодотгол хийхдээ шинэ бүтэц, орон тоог тооцон 
2015 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан Газрын тосны газрын цалингийн 
бүлгийн зардлыг 146.9 сая төгрөгөөр бууруулан баталсан боловч 2015 оны 1 сард 
хуучин бүтэц, орон тоогоор ажиллаж байсан тул энэ эх үүсвэрийг бууруулах 
боломжгүй байдал үүссэн тул тус байгууллагын ажиллагсдын 11, 12 сарын 
цалингийн зардлын эх үүсвэрт дутагдаж буй 148.0 сая төгрөгөөр цалингийн бүлгийн 
зардлыг нэмэгдүүлэх саналыг Сангийн яаманд хүргүүлж, холбогдох тайлбар 
үндэслэлээр ханган ажиллав.                                       
4/ УИХ-ын 2015 оны 10 сарын 30-ны өдрийн чуулганаар Монгол Улсын 2015 оны 
төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2015 оны 11 
дүгээр сарын 9-ний өдрийн “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн сар, улирлын 
хуваарийг батлах тухай” 307 дугаар тушаалаар санхүүжилтийн хуваарийг батлуулж, 
төсвийн санхүүжилтийг батлагдсан сар, улирлын хуваарийн дагуу санхүүжүүлэ, 
төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, нэгдсэн тайланг хуульд заасан хугацаанд гарган 
тайлагнаж ажиллахыг АМГ болон ГТГ-т хүргүүлж ажиллалаа. 
5/   УИХ-ын 2015 оны 10 сарын 30-ны өдрийн чуулганаар Монгол Улсын 2015 оны 
төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, 2015 оны 11 сарын 13-
ны өдрийн чуулганаар Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль тус тус 
батлагдсантай холбогдуулан Уул уурхайн сайдын багцын 2015 оны тодотгол, 2016 
оны батлагдсан төсвийн мэдээлэл, уул уурхайн салбарын гол нэр төрлийн ашигт 
малтмалын олборлолт, экспорт, үнэ, татварын орлогын 2012-2016 оны төлөвлөгөө, 

40 
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гүйцэтгэлийн мэдээллээр яамны удирдлагыг ханган ажиллалаа. 
Хэрэгжилт 100 хувь

85. 

250. 

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. 

Төслийн хүрээнд Монгол 
Улсын Засгийн газраас 
шийдвэрлэх 
санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг тооцоолж, 
холбогдох баримт 
материалын бүрдэлтийг 
хангуулан, Сангийн 
яамаар батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хууль журмын 
дагуу батлуулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой бичил уурхай” 
төслийн IV үе шатыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газраас санхүүжүүлэхээр 
хоёр талын хэлэлцээрт заасан төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн 2015 оны байрны 
түрээсийн 102.0 сая төгрөгийг 2015 оны төсвийн тодотголоор шийдвэрлүүлэх 
саналыг Сангийн яаманд хүргүүлээд байна. 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь 

36 

 

251. 

Монголын талын 
хариуцах хөрөнгө 
оруулалтын тооцоог 
Сангийн яамны Зээл 
тусламжийн бодлого 
зохицуулалтын газарт 
уламжлан олон улсын 
гэрээ, хэлэлцээрт 
тусгагдсан заалтын дагуу 
Улсын төсөвт тусгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хууль журмын 
дагуу шийдвэрлэсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Тогтвортой бичил уурхайг дэмжих төслийн нэгжийн 2016 оны байрны түрээсийн 
зардлыг Уул уурхайн сайдын 2016 оны төсвийн багцын төсвийн төсөлд тусган 
Сангийн яаманд хамгаалаад байна. 
 
 
 
 
 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

252. 

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 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 104 дүгээр 
тогтоолоор “Нүүрс хийжүүлэх технологи нэвтрүүлэх төсөл”-ийн үйл ажиллагааны 
зардлыг Хөгжлийн банкны зээлээр санхүүжүүлэхээр тусгасан бөгөөд төслийн гэрээ, 
холбогдох журмын дагуу Уул уурхайн яам нь зээлдэгч болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн 
үүргийг хүлээж, “Нүүрс хийжүүлэх технологи нэвтрүүлэх төсөл”-ийн нэгжийн 2015 
оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг 611,753,280.0 төгрөгөөр хянан Сангийн 
яаманд батлуулахаар хүргүүлээд байна. 
-“Нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх төсөл”-ийн  ТХН-ийн зардлын 
төсвийг Сангийн яамаар батлуулж, үе шатны гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг 
хянуулахаар тохироод байна. 
-Тус төслийн Арилжааны банк дах дансыг Төв төрийн санд байршуулах шаардлагыг 
тавьж, данс нээх ажлыг зохион байгуулж байна. 
-Тогтвортой бичт уурхайг дэмжих төслийн нэгжийн байрны түрээсийн зардлын 

40 

 



125 
 

шийдвэрлүүлэн 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хууль журмын 
дагуу шийдвэрлэсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

асуудлыг Сангийн яаманд танилцуулж байна. 
Хэрэгжилт 100 хувь

86. 

253. 

2.3.3.Монгол Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй 
төсөл, арга 
хэмжээний 
гүйцэтгэлийн 
явцын мэдээллээр 
удирдлагыг хангаж,  
тулгамдсан 
асуудлыг тухай 
бүрд зохицуулан 
шийдвэрлүүлнэ. 

1.2015онд улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээнүүдийн хүрээнд 
холбогдох тушаалуудыг 
төлөвлөн яамны 
удирдлагуудад 
танилцуулан 
шийдвэрлүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тулгамдсан 
асуудлуудаар холбогдох 
шийдвэрүүдийг 
гаргуулсан байна.  
Хугацаа:Тухай бүр  

Төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 
хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын сар, улирлын санхүүжилтийн хуваарьт 
Замын-Үүд дэх шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламжийн автоматжуулалтын 
ажлын болон Нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх төслийн нэгжийн 
зардлын хуваарийг тусгуулан Сангийн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 28-ны 
өдрийн 10 дугаар тушаалаар батлуулаад байна.  
2015 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 байгаа бөгөөд одоогоор төслийн хэрэгжилтэд удирдлагын 
түвшинд шийдвэрлүүлэх асуудал гараагүй байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40 

 

 

2.Төсөл, арга 
хэмжээнүүдийн барилга 
угсралтын ажлуудын 
гүйцэтгэлийн явцад 
хяналт тавьж 
мэдээллээр яамны 
удирдлагыг ханган 
техникийн болон улсын 
комиссын бүрэлдэхүүнд 
төлөөллийг томилон 
ажиллуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тулгамдсан 
асуудлуудаар холбогдох 
шийдвэрүүдийг 
гаргуулсан байна.  
Хугацаа:Тухай бүр 

Уул уурхайн салбарт 2012 оноос хойш улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон 
Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
мэдээллийг Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлэв. 
2/Замын-Үүдийн Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламжийн өргөтгөлийн 
автоматжуулалтын ажлын гүйцэтгэгч Эм Пи Ай Консалтантс ХХК-тай 2014 оны 10 
дугаар 15-ны өдөр байгуулсан 15 тоот гэрээний дагуу хийж гүйцэтгэсэн нийт 
2.865.240.476,0 төгрөгийн гүйцэтгэлийг хянан, холбогдох материалын хамт 
хүргүүлж, /гүйцэтгэгч компаниас урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа ирүүлсэн тул 2014 
оны төсвийн тухай хуулиар тус төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтэд батлагдсан 1.0 
тэрбум төгрөгийг тухайн төсвийн жилд олгосон/ Эм Пи Ай Консалтантс ХХК-аас 
ирүүлээд байгаа гүйцэтгэлийн зөрүү төлбөр болох 1.865.240.476,0 төгрөгийн 
санхүүжилтийн эрхийг Сангийн сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10 
дугаар тушаалын 10 дугаар хавсралтаар баталсан  “Төсвөөс эргэн төлөгдөх 
нөхцөлтэй санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга 
байгууламжийн жагсаалтын нэмэлтийн сар, улирлын хуваарь”-ийн дагуу нээлгэхээр 
Сангийн яаманд уламжилж санхүүжүүлэв.                              

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

87. 255. 

2.3.4. Гадаад орон, 
олон улсын 
байгууллагын зээл, 
тусламжийн 

1.Гадаад орон,олон 
улсын байгууллагын 
зээл, тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 

1/Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 104 дүгээр 
тогтоолоор “Нүүрс хийжүүлэх технологи нэвтрүүлэх төсөл”-ийн үйл ажиллагааны 
зардлыг Хөгжлийн банкны зээлээр санхүүжүүлэхээр тусгасан бөгөөд төслийн гэрээ, 
холбогдох журмын дагуу Уул уурхайн яам нь зээлдэгч болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн 
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хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй 
төслүүдийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
биелэлтэд хяналт 
тавьж гэрээний 
дагуу санхүүжүүлж 
тулгамдсан 
асуудлуудыг 
шийдвэрлүүлнэ 

төслүүдийн 2015оны үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
биелэлтэд хяналт тавьж 
ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Салбарын эдийн 
засаг, санхүүгийн 
бодлогын зорилтод 
нийцсэн байна. 
Хугацаа:Тухай бүр 

үүргийг хүлээж байгаагийн хувьд “Нүүрс хийжүүлэх технологи нэвтрүүлэх төсөл”-ийн 
нэгжийн 2015 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг  хянан Сангийн яаманд 
хүргүүлж батлуулав. Мөн төслийн нэгжийн дансыг Төв төрийн санд нээлгэх арга 
хэмжээг авч ажиллаж байна. 
2/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. 

Хэрэгжилт 100 хувь

256. 

2.Төслийн удирдах 
хороог улирал тутам, 
шаардлагатай 
тохиолдолд тухай бүр 
хуралдуулан шийдвэр 
гаргуулж асуудлыг 
шийдвэрлүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэсэн 
байна.  
Хугацаа:Улирал бүр 

Төслийн удирдах хороог улирал тутам, шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр 
хуралдуулан шийдвэр гаргуулж асуудлыг шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 
“Нүүрснээс синтетик  байгалийн хий үйлдвэрлэх төсөл"-ийн  ТУХ-г шинэчлэн 
байгуулж, 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2015 оны төлөвлөгөөг хэлэлцэн 
баталж, зардлын төсвийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 
 
 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

257. 

3.Төслүүдийн үе шатны 
санхүүжилтийг холбогдох 
гэрээний дагуу хянан 
хугацаанд  нь 
санхүүжүүлж ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хуваарийн дагуу 
санхүүжүүлсэн байна.  
Хугацаа:Улирал бүр 

“Нүүрс хийжүүлэх технологи нэвтрүүлэх төсөл”-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны 
зардлын  2014 oны тайланг хүлээн авч, Нүүрснээс синтетик байгалийн хий 
боловсруулах төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төсөвтэй 
танилцав. Төслийн хүрээнд нийт 991856100.0 төгрөг авч ашиглахаас 2014 онд 
498614950.0 төгрөгийг Хөгжлийн банкнаас олгосон тул үлдэгдэл 493241150.0 
төгрөгийн төсөвт багтаан зардлын төсвийг батлуулах ажлыг зохион байгуулж, 
Сангийн яамаар батлуулав.  

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

88. 258. 

2.3.6 Сайд (ТЕЗ)-
ын 2015 оны 
төсвийн 
батлагдсан багцад 
тусгагдсан 
санхүүгийн 
нөөцийн 
санхүүжилтийн 
хуваарийг 
байгууллага 
бүрээр, сар, 

1.Сайд (ТЕЗ)-ын 2015 
оны төсвийн батлагдсан 
багцад тусгагдсан 
санхүүгийн нөөцийн 
санхүүжилтийн 
хуваарийг 2014  оны  
гүйцэтгэлийг үндэслэн, 
төсөвт байгууллагуудын 
тасралтгүй, жигд үйл 
ажиллагааг хангах, 
тэдгээрийн үйл 

1/Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тодотгол батлагдсантай холбогдуулан Уул 
уурхайн сайдын багцын төсвийн орлого, зарлагын сар, улирлын дэлгэрэнгүй 
хуваарийг боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлэв. Үүнд: 
-Уул уурхайн сайдын багцын 2014  оны гүйцэтгэлийг үндэслэн, төсөвт 
байгууллагуудын тасралтгүй, жигд үйл ажиллагааг хангаж, тэдгээрийн үйл 
ажиллагааны онцлогийг тусгасан байдлаар тооцон Уул уурхайн яамны аппаратын 
болон Газрын тосны газар, Ашигт малтмал газрын  урсгал зардлын хуваарийг 
боловсруулав.  
-Өмнөх жилүүдийн орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, биелэлтэд үндэслэн Уул 
уурхайн сайдын багцаас 2015 онд улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хуваарийг 
боловсруулав. 
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улирлын 
хуваарьтай 
боловсруулж 
батлуулан төсөл, 
арга хэмжээ, 
барилга 
байгууламжийн 
ажлын графиктай 
уялдуулан 
санхүүжүүлнэ. 
 

ажиллагааны онцлогийг 
тусгасан байдлаар 
төсвийн хуваарилалтыг 
тооцон боловсруулж 
Сангийн яаманд 
хүргүүлэн улсын төсвийн 
сар, улирлын хуваарийг 
батлах нэгдсэн тушаалд 
нэгтгүүлж батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 4 удаа  
Чанар: Гэрээний дагуу, 
батлагдсан 
санхүүжилтийн 
хувиараарсанхүүжүүлсэн 
байна.  
Хугацаа:Тухай бүр 

2/Сангийн сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Төсвийн тодотгосон 
хуваарь батлах тухай” 10 дугаар тушаалаар Уул уурхайн сайдын 2015 оны төсвийн 
орлого, зарлагын хуваарь батлагдсаныг харьяа ГТГ болон АМГ-т хүргүүлж, 
холбогдох удирдамжаар ханган ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 100 хувь

259. 

2.Батлагдсан сар, 
улирлын хуваарийн 
дагуу төсөл, арга 
хэмжээг  барилга 
байгууламжийн ажлын 
графиктай уялдуулан 
санхүүжүүлж ТЕЗ-ийн 
төсвийн сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээг 
Сангийн яаманд 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 6 удаа  
Чанар: Гэрээний дагуу, 
батлагдсан 
санхүүжилтийн 
хувиараарсанхүүжүүлсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

1/ГТГ болон АМГ-ын 2015 оны төсвийн зарлагын хуваарийн задаргааг албан 
тоотоор хүргүүлж, батлагдсан хуваарийн дагуу үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж, 
зардлыг хугацаанд нь санхүүжүүлж ажиллахыг мэдэгдэв.                                        
2/Батлагдсан сар, улирлын хуваарийн дагуу 2015 оны хагас жилийн байдлаар Уул 
уурхайн сайдын багцын зарлагад 7.7 тэрбум төгрөг зарцуулснаас 4.1 тэрбум 
төгрөгийг Геологийн судалгаа, хайгуулын ажилд зарцуулаад байна.   
3/Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан Уул уурхайн сайдын 
2015 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын 
болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийн биелэлтийг хэрхэн хангахтай уялдуулан Сангийн 
яамны 2015 оны 12-1/3575 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зориулалтуудаар 
зарцуулагдах зарлагуудыг эрэмбэлэн заасан хугацаанд хүргүүлж ажиллаа. 
4/2015 онд үр дүнгийн тайлан зохиох 22 төсөл, үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 32 төсөл, 
нийт 54 төслийг хэрэгжүүлэгч 35 компанитай гэрээ байгуулан геологийн судалгаа 
хийлгэж байгаа бөгөөд төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн дутагдлаас шалтгаалан 2015 
оны 3, 4, 5 сарын 1.68 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлийн санхүүжилт саатсан тул 
санхүүжилтийн хуваарийн дагуу санхүүжүүлэх хүсэлтийг Сангийн сайдад хүргүүлж,  
хагас жилийн өссөн дүнгээр 5.6 тэрбум  төгрөгийн санхүүжилтийг авав.                    5/ 
“Монгол Улсын 2015 оны төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” 
тогтоолын 1.1 дүгээр заалтын и-д тусгагдсан “геологи, хайгуул, судалгааны ажлын 
төлбөр”-ийг батлагдсан сар, улирлын хуваарийн дагуу бүрэн санхүүжүүлж, Засгийн 
газрын 2015 оны 230 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүсэдтийг Сангийн 
яаманд хүргүүлж Геологийн судалгааны ажлын 2.51 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг нэмж санхүүжүүлэв. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

260. 
3.Батлагдсан сар 
улирлын хуваарийн 
дагуу төсөвт 

1/Батлагдсан сар улирлын хуваарийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг биелэлтэнд 
хяналт тавьж, орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг сар бүрээр гарган удирдлагыг 
шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 2015 оны эхний хагас жилийн 
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төвлөрүүлэх орлогыг 
биелэлтэнд хяналт 
тавьж холбогдох 
мэдээллээр яамны 
удирдлагуудыг тухай бүр 
ханган ажиллана. 
Тоо хэмжээ: 6 удаа  
Чанар: Гэрээний дагуу, 
батлагдсан 
санхүүжилтийн 
хувиараарсанхүүжүүлсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

байдлаар Улсын төсөвт АМГ-аас 21.5 тэрбум төгрөг, ГТГ-аас 58.4 тэрбум төгрөгийг 
төвлөрүүлээд байна. 
2/Сангийн яамны 2015 оны “Арилжааны банк дах данс тодруулах тухай” 12-2/1976 
тоот албан бичгийн дагуу Уул уурхайн яамны харьяа Газрын тосны газрын 
Улаанбаатар хотын банкинд нээсэн хавсралтаарх дансуудын нээх зөвшөөрөл болон 
зориулалтыг судалж, эдгээр дансыг нээхийг зөвшөөрсөн Сангийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Хариу хүргүүлэх 
тухай” 9-2/6810 тоот албан бичиг, мөн өдөр Улаанбаатар хотын банктай байгуулсан 
“Арилжааны банкинд төсвийн орлогын тэг үлдэгдэлтэй дансдыг нээх, түүний төлбөр 
тооцоог зохицуулах“ 179 дугаар гэрээ”, 2015 оны 01 сарын 08-ны өдөр байгуулсан 
“Байгууллагын тусгай нөхцөлт харилцах данс нээж, төлбөр тооцооны үйлчилгээ 
үзүүлэх” №ТН2601/150108 дугаар ерөнхий гэрээ, мөн Газрын тосны газрын 2015 
оны 04 сарын 21-ний өдрийн “Дансны талаар тайлбар хүргүүлэх тухай” 1-492 тоот 
албан бичгийн хуулбарыг тус тус хүргүүлж холбогдох тайлбараар ханган ажиллаа. 
3/Мөн Ашигт малтмалын газарт дансны асуудлаарх зөрчлийг арилгах үүргийг өгч 
Ашигт малтмалын газрын 2015 оны 05 сарын 14-ний өдрийн 3/3630, 3/3631 тоот 
албан бичгүүдээр Төрийн банк дах 280500027418 дугаар данс болон Хаан банк дах 
5405251664 дугаар дансыг хаах хүсэлтийг хүргүүлэв. 

Хэрэгжилт 100 хувь

90. 264. 

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

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. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: ТБУСТ хууль, 
холбогдох заавар, 
журмын шаардлагыг 
хангасан байна. 

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.  
3/Төсвийн хэмнэлт гаргах зорилгоор өмнөх онуудын хэвлэл захиалгын тооноос 
танаж, Уул уурхайн яамны 2015 оны 3 дугаар улирлын хэвлэл захиалгын төсвийг 
батлуулж, холбогдох газарт хүргүүлж ажиллав. 

 

Хэрэгжилт 100 хувь
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Хугацаа: Жилдээ 

91. 

265. 

2.3.9 Уул уурхайн 
салбарын 2016 оны 
төсвийн төсөл, 
2017-2018 оны 
төсөөллийг 
боловсруулан 
Сангийн яаманд 
оруулж, Засгийн 
газар, УИХ-аар 
хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, 
үүнтэй холбогдсон 
бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр 
хангана 

1.Уул уурхайн  ТЕЗ-ийн 
2016 оны төсвийн төсөл, 
2017-2018 оны 
төсөөллийг батлагдсан 
ТХМ-тэй уялдуулан  
улсын төсөвт 
төвлөрүүлэх орлого, 
урсгал зардал, хөрөнгө 
оруулалт тус бүрээр 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Тооцоо 
үндэслэлтэй, дунд 
хугацааны төлөвлөлттэй 
уялдсан төсөл, арга 
хэмжээг төлөвлөсөн 
байна. 
Хугацаа: 7.1-8.15 

1/Төсвийн тухай хуулийн 8.3.1 дүгээр заалтын дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
дараа жилийн төсвийн хязгаарын саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад жил бүрийн 6 дугаар сарын 10-ны дотор хүргүүлдэг 
бөгөөд Уул уурхайн сайдын багцын 2015 оны урсгал зардлын төсвийн төслийн 
саналыг өмнөх онуудын гүйцэтгэл болон өнөөгийн нөхцөл байдалд үндэслэн, мөн 
ГТГ, АМГ болон Төрийн үйлчилгээ ТӨУҮГ-ын саналыг харгалзан боловсруулж 
Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлж ажиллалаа. Монгол Улсын Төсвийн 
тухай хууль, Монгол Улсын  нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 
2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, Монгол Улсын эдийн засаг, 
нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг баримтлан Уул уурхайн сайдын 2016 
оны төсвийн хязгаарын саналыг боловсруулан дараах байдлаар хүргүүлэв. Үүнд: 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Уул уурхайн сайдын  2016 оны төсвийн багцын 
төсвийн хязгаар, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл байгууллага тус бүрээр, хөтөлбөр 
төслийн санхүүжилтийн төсөв;  
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцын геологи хайгуулын зардлын 2016 оны 
төсвийн төслийн хязгаар, 2017-2018 оны төсөөлөл;  
-Уул уурхайн салбарт Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээ, барилга  байгууламжийн  жагсаалт; -Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 2016 оны төсвийн төслийн хязгаар, 2017-2018 оны 
төсөөлөл;  
2/Уул уурхайн салбарын урт, дунд хугацааны бодлого, 2016 онд хэрэгжүүлэх 
геологийн судалгааны ажлын төлөвлөгөөг харгалзан үзэж Уул уурхайн сайдын 2016 
оны төсвийн “Хөрөнгийн зардал”-ын хязгаарыг 3.79 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 
15.13 тэрбум төгрөгөөр батлуулах хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлэв.   
3/Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 6 сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар 
2016 оны төсвийн хязгаарыг баталсны дагуу 2016 оны төсвийн төслийг 2016 оны 
батлагдсан хязгаарт багтаан Сангийн яамнаас өгсөн удирдамжийн дагуу 
боловсруулан ирүүлэхийг ГТГ болон АМГ-т мэдэгдэв. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

266. 

2.Уул уурхайн салбарын 
2016 оны төсвийн төсөл, 
2017-2018 оны 
төсөөллийг Сангийн 
яаманд хүргүүлэн 
хянуулж, холбогдох 
тайлбар, үндэслэлээр 
ханган хамгаална. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Тооцоо 
үндэслэлтэй, дунд 
хугацааны төлөвлөлттэй 
уялдсан төсөл, арга 

1/Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын  нэгдсэн төсвийн 2016 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, 
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, “Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 оны төсвийн хязгаарыг баримтлан Уул уурхайн 
сайдын 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсөөллийг боловсруулан Сангийн 
яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэв. Үүнд: 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Уул уурхайн сайдын  багцын 2016 оны төсвийн 
төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл байгууллага тус бүрээр; 
-Уул уурхайн сайдын 2016-2018 оны геологи, хайгуулын ажлын зардлын тооцоолол; 
-Уул уурхайн салбарт Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх 
төсөл, арга хэмжээ, барилга  байгууламжийн  жагсаалт;  
-Хөтөлбөр болон төслийн зардал; 
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хэмжээг төлөвлөсөн 
байна. 
Хугацаа: 8.15-9.15 

-Төсвийн зарлагын хязгаараас давсан арга хэмжээний саналын товчоо; 
-Уул уурхайн сайдын 2016 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний 
төлөвлөгөөний төсөл;   
-Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн судалгаа; 
-Тэтгэвэрт гарах албан хаагчийн мэдээлэл; 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 2016 оны төсвийн 
төсөл, 2017-2018 оны төсөөлөл;  
2/Уул уурхайн салбарын голлох ашигт малтмалын олборлолтын 2015-2017 оны 
төсөөлөл, бүтээгдэхүүн экспортлогч компаниудын 2016 оны төлөвлөгөөг үндэслэн 
Уул уурхайн салбарын 2016 оны бүтээгдэхүүний экспортын орлогын төсөөллийг 
Сангийн яаманд хүргүүлэв. 

Хэрэгжилт 100 хувь

267. 

3.Уул уурхайн  салбарын 
2016  оны төсвийн 
төслийг, Засгийн газар, 
УИХ-аар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх, үүнтэй 
холбогдсон бүх тооцоо, 
үндэслэлийг гаргаж 
яамны удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Тооцоо 
үндэслэлтэй, дунд 
хугацааны төлөвлөлттэй 
уялдсан төсөл, арга 
хэмжээг төлөвлөсөн 
байна. 
Хугацаа: 9.15-11.15 

1/ Уул уурхайн  салбарын 2015  оны төсвийн төслийг Сангийн яаманд хамгаалав.  
2/ 2016 онд төсвийн санхүүжилтээр 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, 
ерөнхий эрлийн ажлын 15 төсөл, Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын иж 
бүрдэл зургийн нэгтгэлийн 1 төсөл, сэдэвчилсэн болон гадаад хамтын ажиллагааны 
5 төсөл, нийт 21 төслийг шинээр эхлүүлэх, хэрэгжиж буй 32 төслийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэхэд нийт 15.13 тэрбум төгрөгийг төлөвлөж, 4.8 тэрбум төгрөгийг шинээр 
хэрэгжүүлэх төсөлд, 10.3 тэрбум төгрөгийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх төсөлд 
зарцуулахаар төлөвлөсөн.   “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 оны төсвийн 
хязгаарыг батлах тухай”  Засгийн газрын 2015 оны 262 дугаар тогтоолоор Уул 
уурхайн сайдын 2016 оны Геологи хайгуул,  судалгааны ажлын төсвийг 11.3 тэрбум 
төгрөгөөр баталж, Сангийн яамнаас Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар 
хүргүүлсэн 2016 оны төсвийн хязгаарын төсөлд 11.3 тэрбум төгрөгөөр тусгагдсан. 
2016 оны төсвийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барихдаа батлагдсан төсвийн 
хязгаарыг 7.0 тэрбум төгрөгөөр бууруулж геологи хайгуул, судалгааны зардлыг 4.3 
тэрбум төгрөгөөр тусгасан тул Уул уурхайн салбарын урт, дунд хугацааны бодлого, 
2016 онд хэрэгжүүлэх геологийн судалгааны ажлын төлөвлөгөөг харгалзан үзэж Уул 
уурхайн сайдын 2016 оны батлагдсан төсвийн хязгаарт багтаан “Хөрөнгийн зардал”-
ыг 11.3 тэрбум төгрөгөөр батлуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авсны дүнд 9.3 
тэрбум төгрөгөөр батлууллаа. 

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

92. 268. 

2.3.10 Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх  
төсөл, арга 
хэмжээний тендер 
зарлах, дүгнэх, 
шалгаруулах, гэрээ 
байгуулах 
хуваарийг 
боловсруулан 

1.2015 онд Уул уурхайн 
сайдын багцад 
батлагдсан бараа, ажил 
үйлчилгээний худалдан 
авах ажиллагааны 
ерөнхий төлөвлөгөөг 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчаар батлуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Батлагдсан 

/2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 
батлагдсантай холбогдуулан Уул уурхайн сайдын 2015 оны 02 сарын 02-ны өдрийн 
“Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай” 21 дүгээр тушаалаар Уул 
уурхайн сайдын багцад 2015 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 ажилласан. 
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион 
байгуулж, холбогдох журмын дагуу тайлагнаж ажиллах албан тоотыг ГТГ болон 
АМГ-т хүргүүлэв. 

2/   Уул уурхайн сайдын 2015 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Худалдан авах 
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батлуулж,  
худалдан авах үйл 
ажиллагааг 
зөвлөмжөөр 
ханган, зохион 
байгуулж, 
гүйцэтгэгчтэй гэрээ 
байгуулан, тендер 
шалгаруулалтын үр 
дүнг хугацаанд нь 
тайлагнана 

төлөвлөгөөний дагуу 
худалдан авах 
ажиллагаа зохион 
байгуулагдаж төсөл, арга 
хэмжээг хугацаанд нь 
эхлүүсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай” 27 дугаар тушаалаар дээрх 
төлөвлөгөөнд Газрын тосны газрын Төлөөлөгчийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр 
худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээг нэмж батлуулав. 

3/Газрын тосны газрын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1-599 тоот албан 
бичгээр Уул уурхайн сайдын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд төсөл, арга 
хэмжээ нэмж тусгуулах саналыг ирүүлсэнг хянан судалж, Газрын тосны газрын 
Төлөөлөгчийг дэмжих сангийн 122.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, 
ажил, үйлчилгээг нэмж Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний 
өдрийн “Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай” 98 
дугаар тушаалаар батлуулав.Батлагдсан тушаалуудыг тухай бүрд харьяа 
байгууллагуудад албаг тоотоор хүргүүлж, удирдамжаар ханган ажилласан. 

Хэрэгжилт 100 хувь

269. 

2.Тендерийн үнэлгээний 
хороодыг байгуулах 
шийдвэрийг гаргуулж 
худалдан авах 
ажиллагааг Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
батласан "Худалдан 
авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө"-ний дагуу 
зохион байгуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 
худалдан авах 
ажиллагаа зохион 
байгуулагдаж төсөл, арга 
хэмжээг хугацаанд нь 
эхлүүсэн байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

1/Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар Уул уурхайн сайдын багцын 
урсгал зардалд Улсын нөөц хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтын зардал батлагдсан 
тул 2015 онд бүрдүүлэх газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийг хадгалах 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлах бэлтгэл ажлыг хангаж, 
тендерийн баримт бичгийн бүрдэл болох ажлын даалгаврыг яаравчлан 
боловсруулж ирүүлэх мэдэгдлийг ГТГ-т хүргүүлэв.  
2/ Мөн Уул уурхайн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 20 дугаар 
тушаалаар Улсын нөөцийн шатахуун хадгалах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулан, нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж, НИК ХХК-тай гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлсэн боловч, тус компанийн 
газрын тосны бүтээгдэхүүний савны засвар үйлчилгээтэй холбогдуулан гэрээг 
хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тул гэрээг цуцлан дахин шинээр үнэлгээний хороог 
байгуулаад байна. Шинээр байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь тендерийн баримт 
бичгийг боловсруулсан. 
3/ Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв/ҮЦТТТХТ/ ТӨХХК-ийн 
Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар сарын ээлжит хурлаар “Засгийн 
газрын өрийн хэрэгслийг тусгаарлан бүртгэх журам” баталсныг Сангийн яамнаас 
ирүүлсэнтэй танилцаж Уул уурхайн яамны вейб сайтад байршуулан олон нийтэд 
сурталчлав. 
4/Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны “Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай” 103 дугаар тогтоолоор төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахдаа тэргүүн 
ээлжинд дотоодын үйлдвэрүүдээс худалдан авах 38 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний 
жагсаалтыг баталсан бөгөөд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан давуу эрх 
олгох заалтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, дотооддоо үйлдвэрлэсэн бараа, ажил 
үйлчилгээг худалдан авах тухай төлөвлөгөө, худалдан авсан тухай тайлан мэдээг 
улирал бүр гаргаж худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний биелэлтийн 
хамт Уул уурхайн яаманд ирүүлэхийг харьяа агентлагуудад албан ёсоор мэдэгдэж 
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ажиллалаа. 
5/Сангийн яамны 2015 оны 05 сарын 18-ны өдрийн 6/2977 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн судалгааны асуулгыг хүлээн авч өөрийн байгууллагад хамааралтай 
асуулгын хариуг  хүргүүлж, мэдээллээр ханган ажиллаа. 
6/Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 5 джгаар сарын 22-ны өдрийн “Тендер 
шалгаруулалтын тухай” ЗГ-2/218 тоот албан бичигтэй танилцаж, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2015 оны 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан  Хөгжлийн банкаар 
дамжин санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад Уул 
уурхайн яамнаас 2015 онд шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ тусгагдаагүй 
болохыг ХААГ-т албан ёсоор мэдэгдэв. 

Хэрэгжилт 100 хувь

270. 

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. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Тайланг 
хугацаанд нь хүргүүлсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

1/ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.5 дах хэсэгт “Тухайн жилд худалдан авсан 
бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг захиалагч тухайн жилийн 12 дугаар сарын 01-
ний дотор төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, ерөнхийлөн захирагч нь дараа оны 01 
дүгээр сарын 15-ны дотор төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад тайлагнана.” гэж заасны дагуу Уул уурхайн сайдын багцын 2014 оны 
худалдан авах ажиллагааны тайланг санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрээр Сангийн 
сайдын 2012 оны 264 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын МАЯГТ 2, 3-ын дагуу 
боловсруулан хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд тайлагнаж “Хангалттай” үнэлгээг 
авлаа. 
2/ Уул уурхайн сайдын багцад 2015 онд Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан 
авах бараа, ажил үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2015 оны 1 
дүгээр улирлын байдлаар нэгтгэн хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд тайлагнав. 
3/Уул уурхайн сайдын 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын 
ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2015 оны 2 дугаар улирлын байдлаар нэгтгэн 
Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэв. 

Хэрэгжилт 100 хувь
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93. 271. 

2.3.11 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. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  

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 тэмдэглэл хийж ажиллаж байна.  
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
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Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн 
байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

272. 

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 тэмдэгийг 
тухайн өдрийн нябо 
журналтай тулгаж 
хянана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн 
байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

1/ Уул уурхайн яамны болон Ашигт малтмалын газрын жижиг мөнгөн сангийн 
тайланг баримттай тулгаж хянан, 20 удаа жижиг мөнгөн кассын зузаатгал хийсэн. 
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 
ажиллалаа. Нийт 745ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 11,651,445,205.03 төгрөгийн 
гүйлгээ хийж, үүнээс Уул уурхайн яамны 900018001 данснаас 164 ширхэг төлбөрийн 
хүсэлтээр 807,833,582.98 төгрөг, Уул уурхайн яамны геологи судалгааны 
санхүүжилтийн 900018006 данснаас 72 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 
4,138,281,989.00 төгрөг, Газрын тосны газрын 900018002 данснаас 240 ширхэг 
төлбөрийн хүсэлтээр 1,443,964,471.26төгрөг, Ашигт малтмалын газрын 900018003 
дансанаас 252 ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 4,473,327,232.29 төгрөгийн гүйлгээг тус 
тус хийлээ. Эдийн засгийн ангилал андуурах болон бусад техник алдаа гаргаагүй 
ажиллав. 

Хэрэгжилт 100 хувь
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273. 

3.Мемориалын баримт 
үүсгэж 250 хуудаст 
багтаан архивын нэгжийг 
үүсгэж үднэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн 
байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

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 
тэмдэгийг тухайн өдрийн нябо журналтай тулгаж хянаад 1-4 сарын баримтуудыг 
нэгтгэн 1 боть  архивын барамт болгоод байна.  

Хэрэгжилт 100 хувь

40  

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:
 

97. 281. 

3.1.14 Ашигт 
малтмалын тухай 
хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлт 

1.Хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлттэй холбоотой 
дагаж мөрдөх журам, 
гэрээний загварыг 

2014 оны 7 сарын 01-ний өдөр Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
дагаж мөрдөх журмын төслүүдийг боловсруулах, батлуулах үүрэг Ажлын хэсгийг 
Сайдын 2014.07.30-ны өдрийн 180 дугаар тушаалаар байгуулсан.  
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батлагдсантай 
холбогдуулан 
дагаж мөрдөх 
журам, гэрээний 
загварыг 
батлуулна. 

эцэслэн боловсруулж 
батлуулах ажлын хэсгийг 
байгуулах. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Ажлын хэсэг 
байгуулагдсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

/Биелэлт-100%/

282. 

2.Ашигт малтмалын 
баяжуулах, 
боловсруулах 
үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх журам 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

“Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам”-ын төслийг 
боловсруулсан. Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.  

/Хэрэгжих шатанд-90%/

28  

283. 

3.Уурхай, уулын болон 
баяжуулах үйлдвэрийн 
нөхөн сэргээлт, хаалтын 
журмыг боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

“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  

284. 

4.Орд ашиглах гэрээ 
байгуулах журмыг 
шинэчлэн боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Ордыг ашиглах гэрээний загвар батлах хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүй. 

/Үнэлэх боломжгүй//

/-/  

285. 

5.Тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч нутгийн 
захиргааны 
байгууллагатай 
байгуулах гэрээний 
загварыг батлах тухай 
ЗГ-ын тогтоолын төсөл 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 

Гэрээний загварын төсөлд газар, хэлтсүүдээс санал авч нэгтгэсэн хэдий ч Дэлхийн 
банкны санхүүжилтээр Хаген Лаус хуулийн байгууллагаар төсөл боловсруулахаар 
болсон.  

/-/  
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байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

/Үнэлэх боломжгүй/

286. 

6.Стратегийн ач 
холбогдол бүхий ордын 
талбайн хил заагийг 
тогтоох тухай ЗГ-ын 
тогтоолын төсөл 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шийдвэр гарсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Сайдаас хуучин байгуулагдсан ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж ажиллах 
чиглэлийг өгсөн.  

/Үнэлэх боломжгүй/

/-/  

287. 

7. Уурхай, уулын болон 
баяжуулах үйлдвэрийг 
хүлээн авах журмыг 
шинэчилнэ.  
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Журам боловсруулсан. 
 
 

/Биелэлт-100%/

40  

3.2. 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: 

98. 

288. 

2.2.4.Гацууртын 
алтны ордыг 
ашиглалтад 
оруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ.  
 

1.Гацууртын алтны 
ордыг ашиглах “Орд 
ашиглах гэрээ” 
байгуулах тохиолдолд 
гэрээний төсөл 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Гэрээ 
боловсруулагдсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Ерөнхий сайдын 2015 оны 56-р захирамж Ажлын хэсэг, Уул уурхайн сайдын 2015 
оны 52-р тушаалаар байгуулагдсан дэд ажлын хэсэг Гацууртын ордын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчтэй төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох, орд ашиглах гэрээний 
төслийг боловсруулах, шийдвэрлэх Ажлын хэсэг ажиллаж, санал дүгнэлт 
боловсруулан УИХ-д өргөн барьсан. УИХ 2015.06.18-ны өдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцэх шаардлагагүй гэж үзсэн. 3 удаа УИХ-д өргөн бариад байна. Холбогдох 
гэрээний төслүүдийг боловсруулж байна.  

/Биелсэн -100%/

36  

289. 

2.Гацууртын ордыг 
ашиглах бэлтгэл ажлыг 
хангахад мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч 
хамтран ажиллах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Орд ашиглалтанд 
орсон байх. 
Хугацаа: Тухай бүр 
 

Гацууртын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох, 
орд ашиглах гэрээний төслийг боловсруулах, шийдвэрлэх Ажлын хэсэгт ажиллаж, 
санал дүгнэлт боловсруулан гаргахад  шаардлагатай мэдээлэл, материалаар 
хангаж ажилласан. 

/Биелсэн- 100%/

40  
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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:
 

99. 

290. 

3.1.1. Засгийн 
газраас баталсан 
хил хязгаарын 
дагуу хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангуулж 
ажиллана. /ҮАХ-
47.1/ 

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 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: мэдээлэл бодит, 
үндэслэлтэй байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

“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  

291. 

1.Хилийн заагт хамаарах 
тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн 
дэлгэрэнгүй судалгаа 
нэгтгэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: мэдээлэл бодит, 
үндэслэлтэй байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Судалгаа бүрэн хийгдсэн.  

/Биелсэн-100%/

40  

103. 

300. 

3.1.5. Ашигт 
малтмалын тухай 
хуулийн 35.4 
дүгээрт заасны 
дагуу үйл 
ажиллагаагаа 
эхлүүлэхэд бэлэн 
болсон уурхай, 
уулын 
үйлдвэрүүдийг 
ашиглалтад хүлээн 
авна. 

1.Уурхай, уулын үйлдвэр 
хүлээлгэн өгөх хүсэлт 
ирүүлсэн аж ахуйн 
нэгжүүдийн хүсэлтийг 
судлан үзэж хариу өгөх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хүсэлтийг судалж 
хариу өгсөн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг улсын комисс ажиллуулан ашиглалтанд хүлээлгэж 
өгөхөөр 2015 онд нийт 56 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлсэн. Комисс ажилууллахаар 
хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоо тогтоож бичиг баримтын бүрдэл 
хангасан 27 уурхайд Улсын комисс ажилласан, бичиг баримтын бүрдэл хангалттай-
6, бичиг бармтын бүрдэл хангаагүй-1, бичиг баримтын бүрдэлээ ирүүлээгүй-22 аж 
ахуйн нэгж байна. 

40  

301. 

2.Баримт бичгийн бүрдэл 
хангасан аж ахуйн 
нэгжүүдийн уурхай, 
уулын үйлдвэрт 
Техникийн болон Улсын 

2014-2015 онд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 43 уурхай, уулын үйлдвэр, баяжуулах 
үйлдвэрт Улсын комисс ажиллуулсан. Уурхай, уулын үйлдвэр, баяжуулах үйлдвэр 
байнгын үйл ажиаллгаанд хүлээн авах Улсын комисс 31 уурхайг цаашид үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийг өгч, хүлээн авсан. Харин 9 
уурхайд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хугацаатай албан даалгавар өгч, 3 уурхайд 

40  
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комисс ажиллуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Улсын комисс 
ажилласан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

албан даалгавар өгч хүлээн авах боломжгүй болох тус тус шийдвэрийг гаргасан. 
  /Биелсэн-100%/ 

104. 

302. 

3.1.6. Тэсэрч 
дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний 
хэрэгслийн 
эргэлтэд хяналт 
тавих тухай 
хуулийг 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгсэл импортлох, 
үйлдвэрлэх, худалдах, 
ажил үйлчилгээ явуулах 
тусгай зөвшөөрөл хүссэн 
аж ахуйн нэгжүүдээс 
ирүүлсэн материалыг 
судалж санал 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн  
Хугацаа: Тухай бүр 
 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, 
ажил үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөл хүссэн 30 аж ахуйн нэгжүүдэд тусгай 
зөвшөөрөл олгосон. 
 

/Биелсэн-100%/

40  

303. 

2.Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн үйлдвэр, 
агуулахын аюулгүйн бүс 
тогтоолгох хүсэлт 
ирүүлсэн аж ахуйн 
нэгжүүдийн хүсэлтийг 
судалж санал 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн  
Хугацаа: Тухай бүр 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэр, агуулахын аюулгүйн бүс 
тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн 35 аж ахуйн нэгжүүдэд аюулгүйн бүс тогтоох комисс 
ажилласан. 

/Биелсэн-100%/

40  

304. 

3.Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн импортын 
тусгай зөвшөөрөл хүссэн 
аж ахуйн нэгжүүдээс 
ирүүлсэн материалыг 
судалж санал 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн  
Хугацаа: Тухай бүр 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импортын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 
аж ахуйн нэгжид32 импортын лиценз шинээр олгож, 4 тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 
сунгасан.  

/Биелсэн-100%/

40  
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305. 

4.Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд 
ажиллах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн  
Хугацаа: Тухай бүр 

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  

306. 

5.Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих 
Мэргэжлийн зөвлөлийн 
хуралдааныг зохион 
байгуулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн  
Хугацаа: Тухай бүр 
 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих Мэргэжлийн 
зөвлөлийн 8 удаагийн хуралдааныг зохион байгуулж, 30 аж ахуйн нэгжийн асуудлыг 
шийдвэрлэсэн. 

  
/Биелсэн-100%/

40  

105. 

307. 

3.1.7. Цацраг 
идэвхт ашигт 
малтмал болон 
цөмийн энергийн 
салбарт төрөөс 
баримтлах 
бодлого, Цөмийн 
энергийн тухай 
хуулийг 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын орд газрын 
олборлолт, 
боловсруулалт хийх 
техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг хүлээн авч, 
шинжээчийн дүгнэлт 
гаргах ажлын хэсэг 
байгуулан ажиллуулж 
дүгнэлтийг Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: ЭБМЗ хуралдаж 
шийдвэр гаргасан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 
 

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутагт орших Дулаан уул ордын үргэлжлэл 
болох Дулааны хэсгийн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоо, 
Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт орших Нэмэр Мардай гол ордуудын 
хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоог хүлээн авч ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж нөөцийг улсын нэгдсэн нөөцийн санд бүртгэж авсан.  

 
 
 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/ 

40  

308. 
2.Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын баяжуулах 
үйлдвэр байгуулах үйл 

Баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон асуудлуудлууд 
чиг үүргийн дагуу Аж үйлдвэрийн яаманд шилжсэн.  

-  
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ажиллагааны 
хөтөлбөрийг холбогдох 
байгууллагуудын 
хамтаар боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр боловсруулсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 
 

/Үнэлэх боломжгүй/

309. 

3.Монгол Улсад цацраг 
идэвхт ашигт малтмалыг 
боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах асуудлаар 
ҮАБЗ-д зөвлөмж 
гаргуулахаар хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: ҮАБЗ-с зөвлөмж 
гаргуулахаар хүргүүлсэн 
байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 77 дугаар зарлигаар ҮАБЗ-ийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэж байхаар 
зохицуулсан зарлиг гарснаар ҮАБЗ-ийн хуралдаанд хэлэлцүүлэх шаардлагагүй 
болсон. Энэ асуудлыг Засгийн газарт танилцуулсан.  

/Биелсэн-100%/

-  

310. 

4.Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын хайгуул 
болон ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл хүссэн 
өргөдлүүдийг дээд 
шатны байгууллага 
болох Засгийн газар, 
Улсын Их Хурал, 
Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлд 
хүргүүлэх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: дээд шатны 
байгууллагын тодорхой 
чиглэл гаргуулахаар 
хүргүүлсэн байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 
 

1. Монгол Улсын Уул уурхайн сайдын 2015.01.29-ний өдрийн 19 тоот тушаалын 
дагуу Монгол Улсын хэмжээнд цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх хайх, олборлох 
боловсруулах үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт гаргаж, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх асуудлаар санал боловсруулж Монгол улсын Засгийн газрын 
2015.05.11-ний өдрийн 26 дугаар хуралдаанд танилцуулсан.  

2. “Газрын ховор элемент буюу цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
хүссэн өргөдлийн талаарх танилцуулгыг Засгийн газрын 2015.08.10-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. 

  /Биелсэн-100%/ 

40  

311. 

5.Цацраг идэвхт ашигт 
малтмал эрэх хайх, 
ашиглах, боловсруулах, 
баяжуулахтай холбоотой 

“Газар доор хүхрийн хүчлээр уусган уран олборлоход мөрдөх техникийн 
зохицуулалт”, Техникийн хүхрийн хүчил MNS 0442:1987 стандарт, Ураны хүдрийн 
баяжмалд тавих техникийн ерөнхий шаардлага ASTM C 967:2013 стандартууд 
зэргийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулсан. 

40  
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дүрэм журмыг холбогдох 
байгууллагуудтай 
хамтран боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
дүрэм журмууд гарсан 
байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗГХЭГ-аас Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн “Цөмийн аюулгүй 
ажиллагааны тухай конвенц”, “Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай 
конвенцийн нэмэлт, өөрчлөлт”, “Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын 
менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай нэгдсэн конвенц”, “Бага хэмжээний 
цөмийн материалын шинэчилсэн протокол”-д нэгдэн орох тухай материалд санал 
өгч ажилласан.  
Цөмийн Энергийн Комиссын Ажлын Албаны боловсруулсан “Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын хайгуул судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Хүдрийн 
олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх хаягдлын менежментийн дүрэм”-ийн төсөлд 
санал өгч ажилласан.  
Цөмийн Энергийн Комиссын Ажлын Албаны боловсруулсан  “Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын хайгуул судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Хүдрийн 
олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх хаягдлын менежментийн дүрэм”-ийн төсөлд 
санал өгч ажилласан. 
/Биелсэн-100%/ 

/Биелсэн-100%/

312. 

6.Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын нөөцийн 
ангиллын заавар 
боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
заавар гарсан байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 
 
 
 
 

БСШУЯ-наас 2015 онд хэрэгжүүлж эхлэх ШУТ-ийн төсөлд Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын нөөцийн ангиллын зааврыг 2015.05.27-нд хамруулсан. 
Монгол Улсын ШУТ-ийн Үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 10 сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаар төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн. 
БСШУЯ-наас 11 сард “Тухайн төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын аргачлал, 
нөөцийн ангилал (хайлуур жонш, барилгын материал, шороон орд, уран, 
вольфрам)төсөл” хэрэгжүүлэхээр зарлагдан хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулан ажиллаж 
байна. 

/Биелсэн-100/

36  

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: 
 

107. 314. 

3.2.2. Стратегийн 
орд газарт үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа аж ахуйн 
нэгжүүдтэй төрийн 

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

2015.01.23-нд УИХ-ын 11-р тогтоолоор Гацууртын ордыг Стратегийн ач холбогдол 
бүхий ордод хамааруулсан.  
УИХ-ын 2015.02.17-ны өдрийн хуралдаанаар Гацууртын ордын “Төрийн эзэмшлийн 
хувь тогтоох тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцүүлэн 37-р тогтоолоор 
хэлэлцэх шаардлаггүй гэж үзэн хууль санаачлагчид буцаасан. 
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эзэмшлийн хувийг 
тогтоох хэлэлцээ 
хийж, улмаар 
ордыг ашиглах 
гэрээний төслийг 
хууль тогтоомжид 
заасны дагуу 
бэлтгэх арга 
хэмжээ авна. /ҮАХ-
43.3/ 
 

боловсруулах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хуульд нийцсэн 
байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Ерөнхий сайдын 2015 оны 56-р захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг, Уул 
уурхайн сайдын 2015 оны 52-р тушаалаар байгуулагдсан дэд ажлын хэсэг 
Гацууртын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох, 
орд ашиглах гэрээний төслийг боловсруулах, шийдвэрлэх Ажлын хэсэг ажиллаж, 
санал дүгнэлт боловсруулан УИХ-д өргөн барьсан. УИХ 2015.06.18-ны өдрийн 57-р 
тогтоолоор   хэлэлцэх шаардлаггүй гэж үзэн хууль санаачлагчид буцаасан.  
Гацууртын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох, 
орд ашиглах гэрээний төслийг боловсруулах, шийдвэрлэх Ажлын хэсэгт ажиллаж, 
Гацууртын ордын “Төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай” УИХ-ын тогтоолын 
төслийг  боловсруулан УИХ-д өргөн бариад байна. 

/Биелсэн-100%/

315. 

2.Төрийн эзэмшлийн 
хувь хэмжээ нь 
тодорхойгүй ордуудын 
судалгааг гаргах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Судалгаа 
гаргасан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ нь тодорхойгүй байгаа ордууд судалгааг дараах 
байдлаар гаргасан. Үүнд: 
1. Бүрэнхааны фосфорит   
2. Төмөртийн овооны цайр  
3. Бороогийн алт 
4. Гацууртын алт  

/ Биелсэн-100%/

40  

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

108. 316. 

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/ 

1. 2013-2016 онд 
хэрэгжүүлэх Төв Монгол-
VI, VII, Дорнод Монгол-
VI, VII төслүүдийн 2015 
оны төлөвлөгөө, төсвийн 
дагуу төслийн ажилд 
шуурхай хяналт хийх, 
хээрийн материал 
хүлээн авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хүлээн авсан 
байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн 
хуралдаанаар хэлэлцсэн. 

/Биелсэн-100%/

40  

110. 320. 

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

1.Төслийн 2015 оны 
судалгааны ажлын 
төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: шуурхай хяналт 

Төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцсэн хуралдаанд суусан. Төсөл төсвийн тодотголыг баталсан Уул уурхайн 
сайдын 209 тоот тушаалыг гаргасан. 
 

 
/Биелсэн-100%/
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/ЗГҮАХ – 37.7/ 
 

хийсэн байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

321. 

2.Төслийн 2015 онд 
гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлын үр дүн болон 
анхдагч баримт 
материалыг хүлээн авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хүлээн авсан 
байна. 
Хугацаа: 3-4-р улирал

Төслийн 2015 оны хээрийн судалгааны анхдагч баримт материалыг хүлээн авсан 
 
 
 
 

/Биелсэн-100%/

40  

111. 

322. 

3.3.3.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. 
 

1.Төслийн 2015 оны 
судалгааны ажлын 
төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шуурхай байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцсэн хуралдаанд суусан. Төсөл төсвийн тодотголыг баталсан Уул уурхайн 
сайдын 164 тоот тушаалыг гаргасан. 

/Биелсэн-100%/

 

40  

323. 

2.Төслийн 2015 онд 
гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлын үр дүн болон 
анхдагч баримт 
материалыг хүлээн авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шуурхай байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслийн 2015 оны хээрийн ажлын үр дүн болон хээрийн судалгааны ажлын анхдагч 
баримт материалыг хүлээн авсан. 
 
 
 
 
                                                                            /Биелсэн-100%/ 

40  

112.  324. 

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

1. Төслийн 2015 оны 
судалгааны ажлын 
төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шуурхай байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцсэн хуралдаанд суусан. Төсөл, төсвийн тодотголыг баталсан Уул уурхайн 
сайдын 2015 оны 159 тоот тушаалыг гаргасан. 

/Биелсэн-100%/
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325. 

зохионо. /ЗГҮАМХ 
– 37.3/ 

2.Төслийн 2015 онд 
гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлын үр дүн болон 
анхдагч баримт 
материалыг хүлээн авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хээрийн 
материал хүлээн авсан 
байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслийн 2015 оны хээрийн ажлын үр дүн болон хээрийн судалгааны ажлын анхдагч 
баримт материалыг хүлээн авсан. 

/Биелсэн-100%/

40  

113. 

326. 

3.3.6. Баянхонгор, 
Говь-Алтай, Ховд 
аймгуудын нутгийг 
хамарсан Алтай1,2 
талбайд 1:200000-
ны масштабтай 
агаарын 
геофизикийн 
цогцолбор 
судалгааны ажлыг 
хийх. 

1. Төслүүдийн 2015 оны 
судалгааны ажлын 
төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шуурхай байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцсэн хуралдаанд суусан. Төсөл, төсвийн тодотголыг баталсан Уул уурхайн 
сайдын 2015 оны 163, 166 тоот тушаалуудыг гаргасан. 

/Биелсэн-100%/

40  

327. 

2.Төслүүдийн хээрийн 
ажлын үр дүн болон 
хээрийн судалгааны 
анхдагч баримт 
материалыг хүлээн авах 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Хээрийн 
материал хүлээн авсан 
байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслүүдийн 2015 оны хээрийн судалгааны анхдагч баримт материалыг хүлээн 
авсан. 

/Биелсэн-100%/

40  

114. 

328. 

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

1.Төслийн 2015 оны 
судалгааны ажлын 
төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шуурхай хяналт 
хийсэн байна.  
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцсэн хуралдаанд суусан. Төсөл, төсвийн тодотголыг баталсан Уул уурхайн 
сайдын 2015 оны 165 тоот тушаалыг гаргасан. 

/Биелсэн-100%/

40  

329. 
2.Төслийн 2015 онд 
гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлын үр дүн болон 

Төслүүдийн 2015 оны хээрийн судалгааны анхдагч баримт материалыг хүлээн 
авсан. 
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анхдагч баримт 
материалыг хүлээн 
авахад оролцох 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Бүрэн хүлээн 
авсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

/Биелсэн-100%/

115. 

330. 

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/ 
 

Төслийн 2015 оны 
судалгааны ажлын 
төсөл, төсвийн 
тодотголыг хянах, 
хээрийн ажлын явцад 
шуурхай хяналт хийх 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Шуурхай хяналт 
хийсэн байна.  
Хугацаа: Тухай бүр

Төслийн 2015 оны төсөл, төсвийн тодотголыг хянаж, тодотголыг ЭБМЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцсэн хуралдаанд суусан. Төсөл, төсвийн тодотголыг баталсан Уул уурхайн 
сайдын 2015 оны 135 тоот тушаалыг гаргасан. 

/Биелсэн-100%/

40  

331. 

2.Төслийн 2015 онд 
гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлын үр дүн болон 
анхдагч баримт 
материалыг хүлээн 
авахад оролцох 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар: Бүрэн хүлээн 
авсан байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Төслүүдийн 2015 оны хээрийн судалгааны анхдагч баримт материалыг хүлээн 
авсан. 

/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, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах гол 
зорилтын хүрээнд: 

123. 343. 

4.1.2. Мянганы 
хөгжлийн зорилтод 
суурилсан 
Үндэсний хөгжлийн 
цогц бодлогын 
хэрэгжилтийн 
явцад хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний дүнг 
удирдлагуудад 

4.1.2.1.МХЗ-д суурилсан 
ҮХЦБ-ын хэрэгжилтийг 
холбогдох газрууд болон 
харьяа агентлагуудаас 
жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч салбар тус 
бүрээр үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  

Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын 
Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод 
тусгагдсан зорилтуудын хэрэгжилтийн явц, үр дүнг тайлагнахдаа  Засгийн газрын 
2010 оны 95 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн 
зорилтод 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 хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Тус яамны эрхлэх асуудалд хамаарах 
геологи, уул уурхай, түлшний салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой 46 зорилтот 
арга хэмжээнээс 45 зорилт, арга хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 1 арга 
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танилцуулан, 
холбогдох 
газруудад 
хүргүүлнэ. 
/ЗГ-2013-322-ийн 
17/ 
 

Чанар:Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 
 

хэмжээг дүгнээгүй. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын 2015 он хүртэлх эхний үе 
шатанд тус яамны  хэрэгжүүлсэн 45 зорилт, арга хэмжээ хэрэгжих шатандаа, 
биелэлт ерөнхий дүнгээр 58,2 хувийн биелэлттэй дүгнэгдсэн. 

344. 

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 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/253 тоотоор СЯ-нд хүргүүлж, 
сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн зохих шийдвэрийг гаргуулж 
ажилласан. 

40  

124. 

345. 

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 

Уул уурхайн яамны 2014 онд хэрэгжүүлсэн нийт 127 арга хэмжээнээс дангаар 
хэрэгжүүлсэн 19 арга хэмжээний биелэлт 75.0%, толгойлон хэрэгжүүлсэн 30 арга 
хэмжээний биелэлт 82.7%, хамтран хэрэгжүүлсэн 79 арга хэмжээний биелэлт 
78,1%, нийт арга хэмжээний биелэлт 78,7%-ийн биелэлттэй тус тус үнэлэгдсэн.  
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Уул уурхайн яамны 2015 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжүүлсэн нийт 127 арга хэмжээний биелэлтэд 
хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийж,  тайланг сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 
2015/07/10-ны өдрийн 1/1667 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүллээ. Ерөнхий үнэлгээ 77.2 
хувийн биелэлттэй. 

40  

346. 

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

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг 2015 оны 01 дугээр сарын 28-ны өдрийн 
1/213 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлж сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж зохих 
шийдвэрийг гаргаж ажилласан. Засгийнгазрын 2012-2016 
оныүйлажиллагааныхөтөлбөрийгхэрэгжүүлэхаргахэмжээнийтөлөвлөгөөндтусгагдсан 
геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарынзорилтуудынхэрэгжилт, 
түүндхийсэнүнэлгээнийдүнгЗасгийнгазрынХяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээниймэдээллийннэгдсэнсистем www.unelgee.gov.mn сайтадбайршуулж 
ажилласан. 

40  

125. 347. 4.1.4. Монгол 
Улсын эдийн засаг, 

4.1.4.1.Үндсэн чиглэлийн 
биелэлтийг яамны 

МонголУлсынИхХурлын 2013 оны 05 сарын 24-ны өдрийн 39дугаартогтоолоор 
баталсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийг 
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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. 

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 
 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний Макро эдийнзасгийн тэнцвэртэй байдлыг хангаж, 
эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэх 1 дүгээр зорилтын 1.2, 1.6 дахь 2 арга хэмжээ, 
Аймгийн төвүүдийг нийслэл хоттой хатуу хучилттай замаар холбож, авто тээврийн 
салбарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх 4 дүгээр зорилтын 4.4 дэх 1 арга хэмжээ, Эрдэс 
баялгийн салбарыг хөгжүүлэх 5 дугаар зорилтын 5.1-ээс 5.9 хүртэлх 9 арга хэмжээ, 
нийт 12 зорилт, арга хэмжээ нь УУС-ын эрхлэх асуудалд хамаарч байснаас хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 12 зорилт, арга хэмжээнээс 4 зорилт арга хэмжээ бүрэн 
биелсэн, 11 зорилт арга хэмжээ хэрэгжих шатандаа 30-аас 90 хувийн биелэлттэй 
буюу тус яамны  хэрэгжүүлсэн зорилт арга хэмжээний биелэлт 2014 оны жилийн 
эцсийн байдлаар 68,3%-тай дүгнэсэн. 
Эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн хагас жилийн 
биелэлтэд х/ш/ү хийж, сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 2015/07/10-ны 
өдрийн 1/1665 тоотоор Сангийн яаманд хүргүүллээ. Ерөнхий үнэлгээ 56.6 хувьтай 
байна. 

348. 

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, үнэлгээний тайланг 2015 
оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/254 тоотоор ЗГХЭГ, СЯ-нд тус тус хүргүүлж 
сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн зохих шийдвэрийг гаргуулж ажилласан. 
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126. 

349. 

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 сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний УИХ, Засгийн газрын шийдвэрийн 
нийт 203 шийдвэрийн 304 заалтыг хяналтад авснаас 2014 оны жилийн эцсийн 
байдлаар УИХ-ын 5 тогтоолын 23 заалт, УИХ-ын байнгын хорооны 5 тогтоолын 9 
заалт, Засгийн газрын 68 тогтоолын 119 заалт, Ерөнхий сайдын 25 захирамжийн 25 
заалт, Засгийн газрын 100 хуралдааны  тэмдэглэлийн 126 заалтын хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ерөнхий дүнгээрээ 88,5 хувийн биелэлттэй. 
УУС-ын эрхлэх асуудлаар гарсан УИХ-ын тогтоол, Байнгын хороодын тогтоол, ЗГ-
ын тогтоол, ЕС-ын захирамж, ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн шийдвэрийг 
геологи, эрдэс баялгийн бодлого, газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн болон 
түүний нөөцийн талаарх бодлого, олборлох үйлдвэрийн техник, технологийн 
асуудал, ил тод хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх бодлого, нийтлэг асуудал 
гэсэн 5 ангиллаар 2015 оны хагас жилийн байдлаар хяналтад авч 203 шийдвэрийн 
301 зүйл, заалтад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж сайдын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж 2015/07/10-ны өдрийн 1/1669 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлж ажилласан. 
Ерөнхий үнэлгээ 92.0%-ийн биелэлттэй. 

40  

350. 
4.1.5.2.Нэгдсэн дүгнэлт, 
санал зөвлөмж 
боловсруулж, 

Тайланг 2015 оны 01 дугаар сарын 14 өдрийн 1/102 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлж, 
сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн зохих шийдвэрийг гаргуулж 
үнэлгээнийдүнгЗасгийнгазрынХяналт-шинжилгээ, 

40  
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удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 
 

үнэлгээниймэдээллийннэгдсэнсистем www.unelgee.gov.mn сайтадбайршуулж 
ажилласан. 

127. 

351. 

4.1.6. Өргөдөл, 
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. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

Уул уурхайн яаманд 2014 оны 4дүгээр улирлын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн байдалд  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ 
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай“ Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 67 
дугаар тогтоолоор баталсан “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй 
холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 
322 дүгээр тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,ерөнхий 
үнэлгээ 99.8 хувьтай дүгнэсэн. 

40  

352. 

4.1.6.2.Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн тайлан 
мэдээг ТЗУГ-аас сар бүр 
хүлээн авч хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилтийн үр 
дүнд ахиц гарсан байна. 
Хугацаа: Жилдээ 

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар х/ш/ү хийж яамны нэгдсэн тайлангийн хамт 
сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулсан.  
Яамны албан бичиг бүртгэх системийн хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан албан 
бичиг шийдвэрлэлтэд сар бүх х/ш/ү хийх ажил тасарч байна. 

40  

353. 

4.1.6.3. Дүгнэлт, санал 
зөвлөмжийг 
удирдлагуудад 
танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлнэ. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Салбарын үр ашиг 
дээшилсэн байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хийсэн х/ш/ү-ний 2014 оны жилийн эцсийн 
тайланг1/123 тоотоор, 2015 оны 1-р улирлын үнэлгээний тайланг 04/22-ны 1/952 
тоотоор тус тус ЗГ-ын ХЭГ-т хүргүүлсэн. 
Уул уурхайн яам болон салбарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол 
шийдвэрлэлтийн байдалд 2015 оны 2-р улирлын байдлаар хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, тайланг 2015/07/10-ны өдрийн 1/1668 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлж 
ажилласан ба ерөнхий үнэлгээ 86,3 хувьтай байсан. 

40  

130. 359. 
4.1.9. 
Байгууллагын ил 
тод байдлын 

4.1.9.1.Ил тод байдлын 
шалгуур үзүүлэлтийн 
биелэлтийг  яамны 

"Ил тодбайдлыгилтгэхшалгуурүзүүлэлтбатлахтухай" Засгийн Газрын 2009 оны 143 
дүгээр тогтоолын хавсралтад үйл ажиллагааны ил тод байдлыг илтгэх 10 шалгуур, 
хүний нөөцийн ил тод байдлыг илтгэх 7 шалгуур үзүүлэлтийг баталсан. Хяналт-

40  



148 
 

үнэлгээний 
тайланд  
үнэлгээний дүнг 
удирдлагуудад 
танилцуулан, 
ЗГХЭГ-т хүргүүлэх 
яамны үйл 
ажиллагааны 
тайланд 
хавсаргана.  
/ЗГ-2013-322-ийн 
22, 56, ЗГ-2009-14 
 

газар, хэлтсүүдээс 
жилийн эцсийн байдлаар 
хүлээн авч, салбар тус 
бүрээр  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт, санал 
зөвлөмж боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Хэрэгжилт үр 
дүндтэй байна. 
Хугацаа:Жилдээ 
 

шинжилгээ, үнэлгээг Засгийн Газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан 
"Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам"-ыг 
үндэслэсэн ба нийт арга хэмжээний биелэлт 90-ээс 100 хувийн биелэлттэй, дундаж 
нь 95,8 хувьтай дүгнэсэн. 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Засгийн Газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор 
баталсан "Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам"-
ыг үндэслэсэн ба 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт арга хэмжээний 
биелэлт 90-ээс 100 хувийн биелэлттэй, дундаж нь 96,2 хувьтай дүгнэсэн. 

360. 

4.1.9.2.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 
 

Санал дүгнэлт боловсруулж яамны нэгдсэн тайланд хавсаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлж 
ажилласан. 

40  

172. 

434. 

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 

Санхүүгийн дотоод аудитын ажил хийгдэж байна. 20  

435. 

4.5.2.2.Санхүүгийн 
хяналт, дотоод аудитын 
дүгнэлт, санал 
зөвлөмжийг боловсруулж 
удирдлагуудад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 

Санхүүгийн дотоод аудитын ажил хийгдэж байна. 20  
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хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

173. 

436. 

4.5.3.1.Урт дунд 
богино хугацааны 
бодлогын баримт 
бичгүүд, хөтөлбөр 
төсөл зэрэгт 
тусгагдсан эдийн 
засаг, санхүү, 
хөрөнгө 
оруулалтууд, 
улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 
гүйцэтгэж байгаа 
болон хэрэгжиж 
дууссан геологийн 
судалгааны 
ажлуудын төсвийн 
гүйцэтгэл, 
санхүүжилт болон 
зарцуулалтанд 
шалгалт хийх 
удирдамж 
/төлөвлөгөө/ 
боловсруулна. 

4.5.3.1.Урт дунд богино 
хугацааны бодлогын 
баримт бичгүүд, 
хөтөлбөр төсөл зэрэгт 
тусгагдсан эдийн засаг, 
санхүү, хөрөнгө 
оруулалтууд, улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэж байгаа болон 
хэрэгжиж дууссан 
геологийн судалгааны 
ажлуудын төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүжилт 
болон зарцуулалтанд 
шалгалт хийх удирдамж 
/төлөвлөгөө/ 
боловсруулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

Улсын төсвийн санхүүжилтээр  “Геомагнат ресурс” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн геологийн 
судалгааны “Жинст-50” төслийн гүйцэтгэлд дотоод аудит хийх ажлын хэсэгт орж 
ажиллан, дүгнэлт гарган удирдлагад танилцуулав. 

40  

 

4.5.3.2.  Санхүүгийн 
хяналт дотоод аудитад 
холбогдох материалыг 
цуглуулах, нягтлан 
шалгана. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

Санхүүгийнхяналтдотоодаудитадхолбогдохматериалыгцуглуулж, нягтланшалгав 40  

 

4.5.3.3.Санхүүгийн 
хяналт, дотоод аудитын 
дүгнэлт, санал 
зөвлөмжийг боловсруулж 
удирдлагуудад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 

Санхүүгийнхяналтдотоодаудитадхолбогдохматериалыгцуглуулж, нягтланшалгав 40  
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хангасан байна.   
Хугацаа: Жилдээ 

174. 

439. 

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 

Газрын тосны газрын үйл ажиллагаанд санхүүгийн дотоод аудит хийж удирдамжийг 
Уул уурхайн сайдын 2015 оны 09-р сарын 03-ны өдрийн 194 тоот тушаалаар 
батлуулан дотоод аудитыг газар дээр нь очиж хийн дүгнэлт санал зөвлөмж 
боловсруулан удирдлагад танилцуулав. 

40  

440. 

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 

Санхүүгийнхяналтдотоодаудитадхолбогдохматериалыгцуглуулж, нягтланшалгав. 40  

441.  

4.5.2.3.Санхүүгийн 
хяналт, дотоод аудитын 
дүгнэлт, санал 
зөвлөмжийг боловсруулж 
удирдлагуудад 
танилцуулна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа  
Чанар:Удирдлагуудыг 
эрсдлийн удирдлагаар 
хангасан байна.   

Санхүүгийн хяналт дотоод аудитад холбогдох материалыг цуглуулан, нягтлан 
шалгаж санал зөвлөмж боловсруулав. 

40  



151 
 

Хугацаа: Жилдээ 
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:
 

181. 

454. 

5.1.4 Эрдэс баялаг-
2025 уулзалтыг 
зохион байгуулна. 

1.Эрдэс баялгийн 
салбарын хөрөнгө 
оруулагчдын уулзалтыг 
зохион байгуулна.  
 

“Эрдэс баялаг 2025” хэлэлцүүлгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр амжилттай 
зохион байгуулсан. 

40  

455. 

2.Эрх зүйн орчны 
шинэчлэл, тулгамдсан 
асуудал, цаашид авах 
арга хэмжээний талаар 
танилцуулга хийж, 
сурталчилна. 

182. 

456. 

5.1.5 Уламжлалт 
бус газрын тосны 
хайгуул, 
ашиглалттай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулах тухай 
журмыг 
боловсруулж, 
Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

1. Журмын төслийг 
боловсруулан, 
мэргэжлийн холбоод, 
шинжлэх ухааны 
байгууллагуудаас санал 
авч тусган, Сайдын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг 
зохицуулах тухай журмыг боловсруулж Уул уурхайн сайдын зөвлөлийн 2015 оны 5 
дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд 2015 оны 6 дугаар сарын 
05-ны өдрийн 1/1373 тоотоор яамдаас санал авч, Засгийн газрын 2015 оны 7 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 295 тоот тогтоолоор батлуулсан. 
Энэхүү журам хэрэгжиж эхэлснээр газрын тосны салбарт шинээр хөрөнгө оруулалт, 
ажлын байр нэмэгдэж, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэртэй болох боломж нээгдэж 
байгаа юм. 

40  

457. 

2. Яамдаас саналыг авч 
нэгтгэн, Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

 

184. 459. 

5.1.7 Газрын тос, 
уламжлалт бус 
газрын тосны эрэл, 
хайгуул, 
ашиглалтын 
анхдагч болон үр 
дүнгийн тайланд 
тавих шаардлагыг 

1.Журмын төслийг 
боловсруулж, 
мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох байгууллагаас 
санал авч нэгтгэн 
саналыг журмын төсөлд 
тусгана. 

Журмын төслийг эцэслэн боловсруулж, мэргэжлийн холбоод, холбогдох 
байгууллагаас санал авч тусган 2015 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.                  2. Журмыг Уул уурхайн сайдын 
2015.03.10-ны 49 тоот тушаалаар батлуулсан. Хууль зүйн яамаар бүртгүүлж, Уул 
уурхайн яамны цахим хуудсанд www.mm.gov.mnбайршуулсан. 

40  



152 
 

460. 

боловсруулж, 
батлуулах арга 
хэмжээ авна. 

2.Журмын төслийг  
Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулах  арга хэмжээ 
авч ажиллана. 

185. 

461. 

5.1.8 Газрын тосны 
орд ашиглах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд 
тавих шаардлагыг 
боловсруулж, 
батлуулах арга 
хэмжээ авна 

1. Журмын төслийг 
боловсруулж, 
мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох байгууллагаас 
санал авч нэгтгэн 
саналыг журмын төсөлд 
тусгана. 

1.Журмын төслийг эцэслэн боловсруулж, мэргэжлийн холбоод, холбогдох 
байгууллагаас санал авч тусган 2015 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  
2. Журмын төслийг Уул уурхайн сайдын 9-р сарын 04-ны өдрийн 197 дугаар 
тушаалаар батлуулсан. 

40  

462. 

2. Журмын төслийг 
Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулах  арга хэмжээ 
авч ажиллана. 

186. 

463. 

5.1.9 Газрын тос, 
уламжлалт бус 
газрын тосны эрэл, 
хайгуул, 
ашиглалтын 
талбайг буцаан 
өгөх, хүлээн авах 
журмыг 
боловсруулж, 
батлуулах арга 
хэмжээ авна    

1. Журмын төслийг 
боловсруулж, 
мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох байгууллагаас 
санал авч нэгтгэн 
саналыг журмын төсөлд 
тусгана. 

1.Журмын төслийг эцэслэн боловсруулж, мэргэжлийн холбоод, холбогдох 
байгууллагаас санал авч тусган 2015 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Хуралдаанаас гарсан саналыг төсөлд 
тусгасан. 
2. Журмыг Уул уурхайн сайдын 9 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 196 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 

40  

464. 

2. Журмын төслийг  
Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулах  арга хэмжээ 
авч ажиллана. 

187. 
465. 

5.1.10 Газрын тос, 
уламжлалт бус 
газрын тосны 
чиглэлээр 
мэргэжлийн зэрэг 
олгох журмыг 
боловсруулж, 
батлуулах арга 

1 Журмын төслийг 
боловсруулж, 
мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох байгууллагаас 
санал авч нэгтгэн 
саналыг журмын төсөлд 
тусгана. 

1.Журмын төслийг эцэслэн боловсруулж, мэргэжлийн холбоод, холбогдох 
байгууллагаас санал авч тусган 2015 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
2. Журмыг Уул уурхайн сайдын 2015.03.12-ны 53 тоот тушаалаар батлуулж, Хууль 
зүйн яамаар бүртгүүлэн Уул уурхайн яамны цахим хуудсанд www.mm.gov.mn 
байршуулсан. 
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хэмжээ авна 
 

Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулах  арга хэмжээ 
авч ажиллана. 

188. 

467. 

5.1.11 Газрын тос, 
уламжлалт бус 
газрын тосны 
Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний 
загварыг 
боловсруулж, 
Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

1.Гэрээний загвар  
төслийг боловсруулж,  
гэрээний загварт 
мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох байгууллага, 
яамдаас саналыг авч 
нэгтгэн, саналыг журмын 
төсөлд тусгана. 

1. Гэрээний загвар төслийг боловсруулж,  гэрээний загварт мэргэжлийн холбоод, 
холбогдох байгууллага, яамдаас саналыг авч нэгтгэн, саналыг журмын төсөлд 
тусгасан. 
2.Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загварын төслийг газрын тосны тухай хуультай 
нийцүүлэн боловсруулж,  2015.03.16-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн 104 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. БХГ-ний загварыг Уул уурхайн 
яамны цахим хуудсанд www.mm.gov.mn байршуулсан. 

40  

468. 

2.Гэрээний загварын 
төслийг ЗГ-ын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж батлуулна. 

5.2 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд:
 

189. 469. 

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 дэмжиж ажиллаж байна.  
2015 оны 3 дугаар сард ОХУ-ын Москва хотнооРоснефть компанийн удирдлагатай 
уулзалт зохион байгуулж, тус компаниас нийлүүлэх үнэ болон хэмжээг тохиролцон 
2015 оны 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. 2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 985,935.5 
тонн бүтээгдэхүүн импортлосон ба сүүлийн 4 жилийн дунджаас харахад газрын 
тосны бүтээгдэхүүний импорт (2011 онтой харьцуулахад) 16,67 хувийн өсөлттэй 
байна.  Төрлийн хувьд авч үзвэл 2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 
импортын:  

 90-ээс доош октантай автобензин 6 хувь; 
 90-ээс дээш  октантай автобензин 30 хувь; 
 Дизелийн түлш 54 хувь; 
 ТС-1 1 хувь; 
 Бусад хий, тос, мазут 9 хувь эзэлж байна.  

Түүнчлэн Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Шингэн түлш шилжүүлэн ачих 
байгууламжийн өргөтгөл 2015.11.01-ний өдөр ашиглалтад орсон бөгөөд тус 
байгууламжийг өргөтгөснөөр Монгол Улсад импортлогдож байгаа шатахууны 40 
орчим хувийг Замын-Үүдийн боомтоор импортлож нэг орноос хараат байдлыг 
бууруулах таатай нөхцөл бүрдэж байна.  
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг хариуцан тусгай 
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зөвшөөрөлтэй холбоотой судалгаа, мэдээ тайланг МХЕГ, ТЕГ, ГЕГ зэрэг холбогдох 
төрийн байгууллагуудад хүсэлтийн дагуу тухай бүр албан тоотоор хүргүүлсэн. 2015 
онд тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нийт 69 албан бичиг, материал хүлээн 
авснаас хууль, журмын дагуу шаардлага хангасан нийт 28 ААН-д Уул уурхайн 
сайдын тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.  Өнөөгийн байдлаар ШШХ-ийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй 16 ААН, бүх төрлийн шатахууны импорт, бөөн, жижиглэнгийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй нийт 70 ААН байна. 

190. 

470. 

5.2.2 Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн 
импортлогч 
компаниудтай 
хамтран 30-90 
хоногийн нөөц 
бүрдүүлэх арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. 
ЗГҮАХ 100.1, 
ЗГҮАХ 5.4 
 

1. Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2014 оны 303 
дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг ханган  
ажиллана.  

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу улсын 
болон компанийн нөөцийг тогтмол бүрдүүлэн ажиллаж байна. 2015 оны Газрын 
тосны бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн 
газрын тогтоолын  төслийг холбогдох танилцуулгын хамт боловсруулж, яамдуудаас 
санал авч нэгтгэн Засгийн газрын 2015 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 412 тоот тогтоолоор батлуулсан. 2015 онд компаниуд 
нийт 83350 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг улсын хэмжээнд 30 хоног, компанийн 
нөөц 30 хоног, нийт 60 хоногийн нөөц бүрдүүлсэн бол 2016 онд 84720 тонн газрын 
тосны бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлнэ. 

40  

471. 

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

40  

191. 472. 

5.2.3 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 үнэ  
тогтворжуулах 
хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Шатахууны жижиглэнгийн үнийг тогтвортой зорилгоор УУЯ, Монгол банктай хамтран 
хэрэгжүүлж буй “Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах” (SIFS) 
дэд хөтөлбөрийг 2015 оны 2 дугаар улирлыг дуустал хэрэгжүүлж, хөтөлбөрийн 
биелэлтийг Монгол банктай хамтран дүгнэж, баталгаажуулсан. Хөтөлбөрийн 
хүрээнд зарим компаниуд хугацаанаасаа өмнө эргэн төлөлт хийснээр 
санхүүжилтийн үлдэгдэл 92.2 тэрбум төгрөг болж, газрын тосны бүтээгдэхүүний 
нөөц дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн үетэй харьцуулахад 3.6 дахин нэмэгдэн 
нийлүүлэлтийн тасралтгүй байдал хангагдсан.   
-Түүнчлэн дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ буурсантай холбогдуулан 2015 
оны 2 дугаар сараас эхлэн автобензин, дизель түлшний гаалийн албан татвар 1 
хувь байсныг 5 хувь болгон нэмэгдүүлсэн.  Мөн 2015 оны 11 дүгээр сараас эхлэн 
Засгийн газраас автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварыг тонн тутамд 
Сүхбаатар, Замын-Үүд, Алтанбулаг боомтуудаар А-80 болон Аи-92 автобензинд  
400,000 төгрөг, дизель түлшинд 520,000 төгрөг, Эрээнцав боомтоор А-80 болон Аи-
92 автобензинд  270,000 төгрөг, дизель түлшинд 290,000 төгрөгт хүргэн ногдуулсан. 
-Үүнтэй холбоотойгоор алслагдсан аймаг, сумдын шатахууны жижиглэнгийн үнийг 
төвийн бүсийн үнэтэй ижил төвшинд хүргэх зорилтыг хэрэгжүүлэхээр холбогдох 
тооцоо, судалгааг шинэчлэн боловсруулж, Сангийн яам, Монгол банк, ГТГ, бусад 
төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч 
аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзалт, хэлцлийг тогтмол зохион байгуулж байна. Шатахууны 
ОАТ-ийг ийнхүү нэмэгдүүлснээр 280 тэрбум төгрөг улсын төсөвт шинээр төвлөрөх 
юм. 
-Шатахууны хангамжтай холбоотой асуудлын хүрээнд Газрын тосны бүтээгдэхүүний 
үнийн асуудлаар УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт, Ж.Энхбаяр нарын тавьсан асуулгын 
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хариуг холбогдох танилцуулга, судалгааны хамт боловсруулж 2015 оны 09 дүгээр 
сарын 29-ны өдрийн 1/279 тоотоор, Монголын үйлдвэрчний эвлэлээс ирүүлсэн 
шаардлагын хариу албан тоотыг холбогдох танилцуулга, судалгааны хамт 2015 оны 
09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн  8/2030 албан тоотоор тус тус  хүргүүлсэн.

192. 

473. 

5.2.4 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. 
 

2015 оны 3 дугаар сард ОХУ-ын Москва хотноо Роснефть компанийн удирдлагатай 
уулзалт зохион байгуулж, тус компаниас нийлүүлэх үнэ болон хэмжээг тохиролцон 
2015 оны гэрээг шинэчлэн байгуулсан. БНХАУ-ын UNIPEC-тэй хамтран ажиллах 
асуудлаар Санамж бичгийн төсөл боловсруулсан ба  драфтыг Юнипек группт 
хүргүүлсэн. Одоогоор хариу ирүүлээгүй байна. 
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474. 

2. БНХАУ-ын UNIPEC-
тэй газрын тосны 
салбарт хамтран 
ажиллах асуудлаар 
санамж бичиг байгуулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

475.  

3. БНХАУ-ын UNIPEC-
тэй газрын тосны 
бүтээгдэхүүн худалдан 
авах гэрээ байгуулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

5.4 Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:
 

196. 

483. 

5.4.1 Төрөөс 
нүүрсний салбарт 
баримтлах 
бодлогыг 
боловсруулж 
батлуулна. ЗГҮАХ 
102.1 

1.“Нүүрс” хөтөлбөрийн 
төслийг боловсруулж, 
Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлнэ.  

Нүүрс хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах 2013 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 
Уул уурхайн сайдын 174 тушаалаар байгуулагдсан  Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 
өөрчлөлт оруулж, 2015 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 93 тоот  тушаалыг  
гаргуулсан. Ажлын хэсэг 8 удаа хуралдаж, төрийн байгууллагууд болон нүүрсний 
салбарын эрдэмтэд, зөвлөхүүд, аж ахуйн нэгжүүдээс санал авч, Япон Улсын Жайка 
байгууллагын хийсэн Мастер төлөвлөгөөний суурь судалгаан дээр үндэслэн  
хөтөлбөрийн төслийг дахин боловсруулсан. Төслийг 2015 оны 10 дугаар сарын 15 –
ны өдөр Уул уурхайн Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн өгсөн 
чиглэлийн дагуу холбогдох засварыг хийсэн. Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлсний дараа ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.  
-Тус хөтөлбөрийг баталснаар нүүрсний салбарын хөгжлийн зорилтыг тодорхойлж 
хайгуул, олборлолтыг нэмэгдүүлэх, цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэлийг нүүрсээр 
найдвартай хангах, нүүрсний боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлэх, экспортыг 
нэмэгдүүлэх, төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого, чиглэлүүдийг 
хэрэгжүүлэх юм. 

36  

484. 

2.“Нүүрс” хөтөлбөрийн 
төсөлд яамдаас санал 
авч нэгтгэн,  Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 

485. 

3.“Нүүрс” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулна. 

198. 487. 
5.4.3 Экспортын 
нүүрснээс Ашигт 
малтмалын нөөц 

1.Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласаны төлбөрийг 
тооцон авах механизмыг 

Монгол Улс түүхий, угаан баяжуулсан, коксжих, сул коксжих,  эрчим хүчний чулуун, 
хүрэн нүүрс зэрэг ангиллаар нүүрс экспортолж байгаа боловч ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр тооцохдоо тухайн нүүрсний төрөл болон ангиллаас үл 

40  
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ашигласны төлбөр 
тооцож авах тухай 
асуудлыг 
боловсронгуй 
болгох талаар 
санал 
боловсруулна. 

боловсронгуй болгох 
чиглэлээр санал 
боловсруулж ЗГ-ын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлнэ. 
 
 
 
 

хамааруулан илчлэгийг голлох  үзүүлэлт болгон авч байсан. Иймд энэхүү 
аргачлалыг боловсронгуй болгох үүднээс Засгийн газрын 2011 оны 193 дугаар 
тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, нүүрсний боловсруулалтын 
түвшинд тавигдах шаардлага, ангилал, тооцох үндсэн зарчмын тухай тогтоолын 
төслийг боловсруулан яамдуудаас санал авч нэгтгэн 2015 оны 3 дугаар сарын 22 –
ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 102 тоот тогтоол гаргуулсан.  
-Ингэснээр  экспортод гарч буй нүүрснээс нөөц ашигласны төлбөр тооцох аргачлал 
тодорхой болж, “Нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний ангилал MNS 6457-2014” 
стандартыг үндэслэн олон улсын жишигт нийцсэн нэр томъёоллоор нүүрс, нүүрсэн 
бүтээгдэхүүний жишиг  үнийг зарлах ба бүс нутгийн стандартад нийцсэн ангиллаар 
бүтээгдэхүүнээ экспортлодог болсон. 

ТУСГАЙ ЗАХИАЛГАТ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ 38,0  
 

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 3 

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

Мэдлэгчадвараадээшлүүлэхзорилт-1-ийг 
хэрэгжүүлэххүрээнд: 
Хууль, эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх: 
 

1.Хууль эрхзүйн мэдлэг дээшлүүлэх зорилгоор хууль зүйн 
магистрын сургалтанд хамрагдаж сурч байна. 
 30 

Мэдлэгчадвараадээшлүүлэхзорилт-2-ыг  
хэрэгжүүлэххүрээнд: 
Уул уурхайн салбарын мэргэжлийн англи хэлний 
мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх.  

Мэргэжлийн англи хэлний цахим сургалтад хамрагдаж 
байна. 

30 

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО 30 
  

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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. ....................................................................................................................................................................................... 
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 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 дөрвөлжний аль тохироход  гэж          тэмдэглэнэ. 

 
 
 
           Бага                          Дунд зэрэг                                      Их     

 
 

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: 
         

√

√ 

√

√ 
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Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих дундаж оноо Өгсөн дундаж оноо
1 2 3

1.Нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт 0-30 27,8 
2.Тусгай ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт 0-40 38,0 
3.Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлт 0-30 30,0 

Н и й т   о н о о 0-100 95,8 
  
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 
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)                                 

“А” буюу “Маш 
сайн” 

“В” буюу “Сайн”
 

“С” буюу “Хангалттай”
 

“D” буюу “Дутагдалтай” “F” буюу “Хангалтгүй”

 
 
 
 

 

√

“ ” буюу “ ”
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Тэмдэг 
…………………………. 

(огноо) 
 

 
 

 
 

7.2.Үнэлгээтэй танилцсан:                        Төсвийн шууд захирагч  
 

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА          ……………………...   /Д.АРТАГ / 
       (гарын үсэг) 

………………………. 
(огноо) 

 
 


