АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
(2015 оны жилийн эцэс)
НЭГ. НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:

Гэрээнд тусгагдсан нийт
арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур
үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх
үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт,
хүрэх түвшин

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

Үнэлгээ
(0-30
оноо)
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Нэг. "Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад геологийн салбарын хөгжлийн бодлого
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт
хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах" гэсэн байгууллагын
стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
1.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр геологи, геофизик, геохими, гидрогеологи, геоэкологийн зураглал, судалгаа,
шинжилгээ хийх /АМТХ 11I.1.1/, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол,
минерагений судалгаа хийж, эрдэс баялгийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх; /АМТХ 11I.1.2./
1.2.1.
Улсын болон хувийн хөрөнгөөр Тоо хэмжээ:1 ажил
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй
гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй геологийн үйлчилгээ
геологийн судалгааны ажлын зураглал, эрэл, хайгуул, геохими,
судалгааны ажлын зураглал,
эрэл, Хугацаа:жилдээ,
геофизик, гидрогеологи, геоэкологи, уул, өрөм, геодези,
хайгуул, геохими, геофизик, гидрогеологи, Чанар: Бодитой,
лабораторийн шинжилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, төлөвлөлт,
геоэкологи,
уул,
өрөм,
геодези, үндэслэл бүхий
хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнгийн судалгаа, дүн шинжилгээг
лабораторийн шинжилгээний нэр төрөл,
хийсэн.
тоо хэмжээ, төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар,
Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологи хайгуулын ажлын
хүрсэн үр дүнгийн судалгаа,
дүн
үндсэн болон дагалдах ажлуудын тоо хэмжээг нэр төрлөөр нь
шинжилгээ хийх.
мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах ажил хийгдэж, энэ санд
тулгуурлан төрөл бүрийн диаграмм, хүснэгтийг өмнөх он,
саруудтай харьцуулан боловсруулж, байгууллагын сайт болон
ойн хуралд илтгэл тавигдсан.
1.2.3 Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх Тоо хэмжээ: УТХ-41
УТХ-өөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны төслүүдийн хээрийн
геологийн судалгааны төслүүдийн хээрийн төсөл, 80 тусгай
ажлын явцад шуурхай хяналт хийх төлөвлөгөөг боловсруулан
ажлын явцад шуурхай хяналт хийх, зөвшөөрлийн талбай
УУЯ-д хүргүүлсэн.
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн Хугацаа: I улирал,
Хээрийн шуурхай хяналтын ажлыг: 2 баг гүйцэтгэсэн. Үүнд:
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УУЯны
ХШҮД
АГ-ын
үнэлгэ
э
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жилийн тайланг газар дээр нь
хянан Чанар:Хууль журмын
баталгаажуулах
шуурхай
хяналтын дагуу
төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах

1. 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн
Булган аймгийн Бугат, Сэлэнгэ, Хангал, Орхон аймгийн БаянӨндөр, Жаргалант сумдын нутгийг хамарсан “Эрдэнийн эрэл”
ХХК, “Монэнергео” ХХК-ний хэрэгжүүлж байгаа Улаантолгой-50,
Завхан аймгийн Баянтэс, Асгат, Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул,
Цэцэрлэг, Баянзүрх сумдын нутгийг хамарсан “Хөвсгөл Геологи”
ХК-ний хэрэгжүүлж байгаа Тахилт-50, Баян-Өлгий аймгийн Толбо,
Дэлүүн, Алтанцөгц, Баяннуур, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Ховд
сумдын нутгийг хамарсан “Алтай нэгдэл” ХК-ний хэрэгжүүлж
байгаа Дөрөө нуур-50, Баян-Өлгий аймгийн Булган, Ховд аймгийн
Мөнххайрхан, Мөст, Үенч сумдын нутгийг хамарсан “Алтай
нэгдэл” ХК-ийн хэрэгжүүлж байгаа Булган-50, Ховд аймгийн
Дуут, Мөнххайрхан, Манхан, Зэрэг сумдын нутгийг хамарсан
“Алтай нэгдэл” ХК-ний хэрэгжүүлж байгаа Буурал хайрхан-50,
Баянхонгор аймгийн Баянцагаан, Баян-Өндөр, Шинэжинст
сумдын нутгийг хамарсан “Эрээн чулуу” ХХК, “Дархан мянгадар
уул” ХХК-ний хэрэгжүүлж байгаа Өлийн-Овоот-50, Говь-Алтай
аймгийн Цогт, Эрдэнэ сумдын нутгийг хамарсан “Алтай нэгдэл”
ХК-ний хэрэгжүүлж байгаа Ар чулуут-50, Баянхонгор аймгийн
Баян-Өндөр, Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ сумдын нутгийг
хамарсан “Геомин” ХХК-ний хэрэгжүүлж байгаа бүлэгчилсэн
Суманхад-50, Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр
сумдын нутгийг хамарсан “Судалт мана” ХХК-ний хэрэгжүүлж
байгаа бүлэгчилсэн Чандмань Уул-50, Баянхонгор аймгийн
Шинэжинст, Баян-Өндөр, Баянговь, Өмнөговь аймгийн Гурван
тэс сумдын нутгийг хамарсан “Гурван талст” ХХК- ийн хэрэгжүүлж
байгаа бүлэгчилсэн Хайлааст Уул-50, Баянхонгор аймгийн
Баянлиг, Баянговь, Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумдын нутгийг
хамарсан “Геологийн судалгааны төв" ТӨҮГ-ын хэрэгжүүлж
байгаа Алтай нуруу-50, Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Баянговь,
Өмнөговь
аймгийн Гурван тэс сумдын нутгийг хамарсан
“Геологийн судалгааны төв" ТӨҮГ-ын хэрэгжүүлж байгаа Шивээт
Уул-50 төслүүдийн 2015 оны хээрийн үйлдвэрлэлийн ажилд
шуурхай хяналтыг 2015 оны 8-р сарын 28-ны өдрөөс 9-р сарын
18-ны хооронд хийсэн.
Шуурхай хяналтын илтгэх хуудас: Булган, Хөвсгөл,
Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий аймгуудын нутгаар
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1.2.4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх Тоо хэмжээ: УТХ-17
геологийн судалгааны 17 төслүүдийн төсөл, 15-20 тусгай

улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа 1:50 000-ны ГЗЕЭА
гүйцэтгэж байгаа 12 (Улаантолгой-50, Тахилт-50, Дөрөө нуур-50,
Буурал хайрхан-50, Булган-50, Ар чулуут-50, Суман хад-50,
Чандмань уул-50, Хайлааст уул-50, Өлийн Овоот-50, Алтай
нуруу-50, Шивээт уул-50) төслийн хээрийн ажилд шуурхайн
хяналт хийсэн ажлын үр дүнгийн илтгэх хуудсыг боловсруулж
дуусаад 2% хэвлэж, УУЯ руу хүргүүлсэн. /18 хуудастай, 12
төслийн хурлын тэмдэглэл, танилцуулга, ИТА нарын мэдээ,
хяналтын хуудас, бусад баримтын хамт/
2. 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий
эрлийн “Найман бат” ХХК-ний гүйцэтгэж буй “Бударын чулуу-50”
төсөл, “Хөвсгөл геологи” ХК-ний гүйцэтгэж буй “Хулгарын элс-50”
төсөл, “Литолог” ХХК-ний гүйцэтгэж буй “Тойромын хөндий-50”
төсөл, “Минторес”ХХК-ний гүйцэтгэж буй “Эргэлийн зоо-50” төсөл,
“Хөвсгөл геологи”ХК-ний гүйцэтгэж буй “Хөхөлзөгийн говь-50”
төслүүдийн хээрийн үйлдвэрлэлийн ажил болон завсрын суурин
боловсруулалтын ажилд шуурхай хяналтыг 2015 оны 9-р сарын
16-наас 9-р сарын 25-ны хооронд хийсэн.
Шуурхай хяналтын илтгэх хуудас: Дорноговь, Өмнөговь
аймгуудын нутгаар улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй 1:50
000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн “Найман
бат” ХХК-ний гүйцэтгэж буй “Бударын чулуу-50” төсөл, “Хөвсгөл
геологи”ХК-ний гүйцэтгэж буй “Хулгарын элс-50” төсөл,
“Литолог”ХХК-ний гүйцэтгэж буй “Тойромын хөндий-50” төсөл,
“Минторес”ХХК-ний гүйцэтгэж буй “Эргэлийн зоо-50” төсөл,
“Хөвсгөл геологи”ХК-ний гүйцэтгэж буй “Хөхөлзөгийн говь-50”
төслүүдийн хээрийн үйлдвэрлэлийн ажил болон завсрын суурин
боловсруулалтын ажилд хээрийн шуурхай хяналт хийсэн тухай
илтгэх хуудсыг боловсруулж дуусаад 2% хэвлэж, УУЯ руу
хүргүүлсэн. /18 хуудастай, 5 төслийн хурлын тэмдэглэл,
танилцуулга, ИТА нарын мэдээ, хяналтын хуудас, бусад
баримтын хамт/
2014 онд хийгдсэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн
жилийн тайланг газар дээр нь хянан баталгаажуулах шуурхай
хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны
төслүүдийн хээрийн материалыг хүлээн авах хуваарийг хийж
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хээрийн
материалыг
хүлээн
авах,
Геофизик, геоэкологи, эрлийн маршрут
зэрэг газар дээр нь шалгах боломжгүй
ажил хийсэн тайлан ирүүлсэн тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ажлыг шалган
баталгаажуулах
ажлын
төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулах

зөвшөөрлийн талбай
Хугацаа: I улирал,
Чанар:Хууль журмын
дагуу

1.2.5. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх
геологийн судалгааны төслүүдийн хээрийн
ажлын явцад шуурхай хяналт хийх,
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн
жилийн
тайланг
газар
дээр
нь
баталгаажуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх

Тоо хэмжээ: УТХ-41
төсөл, 80 тусгай
зөвшөөрлийн талбай
Хугацаа: II-III улирал,
Чанар:Хууль журмын
дагуу

УУЯ-д хүргүүлсэн.
Тайлангийн явц болон хээрийн материалыг:
1. “Эмээлцэгийн нуруу-50”, “Цогт-50”, “Хайрхан Уул-50”, “Онц
уул-50” “ Улаанбадрах-50”, “Бурхант толгой-50”, “Тогоо хайрхан50” ГХШЭ, “Тахилт-50”, “Хөх нуур-50”, “Жинст-50” “Дэвсгийн
нуруу-50”, “Баяндалай-50” гэсэн 12 төслүүдийн явцад тайлангийн
боловсруулалтын хяналт болон хээрийн материалыг хүлээн
авсан.
Хээрийн материал хүлээн авсан:
2. Геомэдээллийн сан-2013, Сансрын зураг-2013, Монгол
Алтай-50, Алтай нуруу-50, Шивээт Уул-50, 3D төсөл, Буурал
хайрхан-50, Дөрөө нуур-50, Булган-50, Ар чулуут-50, Хөхөлзөгийн
говь-50, Хулгарын элс-50, Суман хад-50, Төв Монгол-V,
Хайлааст Уул-50, Дорнод Монгол-VII, Чандмань-50, Шивээт-50,
“Дэлгэрхаан-50” Баруун Монголын цул сульфид-2014, Төв
Монгол-VI, Дорнод Монгол-VI, Металлогени-2014, Өлийн овоот50, Улаантолгой-50, Бударын чулуу-50, Эргэлийн зоо-50,
Тойромын хөндий -50, Алтай-1, Алтай-2 гэсэн 30 төслүүдийн
хээрийн материалыг УУЯамны холбогдох мэрэгжилтнүүдтэй
хамтарч хүлээн авч хээрийн материал хүлээн авсан хурлын
тэмдэглэлүүдийг 2% үйлдэж, ААН-д 1%-ийг хүлээлгэн өгсөн.
/Хавсралтаар танилцуулга, ИТА нарын мэдээ, хяналтын хуудас,
бусад баримтын хамт нийт 1480 орчим хуудастай материалуудыг
УУЯ-нд хүргүүлсэн./
Геофизик, геоэкологи, эрлийн маршрут зэрэг газар дээр нь
шалгах боломжгүй ажил хийсэн тайлан ирүүлсэн тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ажлыг шалган баталгаажуулах ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны
төслүүдийн хээрийн ажлын явцад шуурхай хяналт хийх,
мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн.
Шуурхай хяналтын төлөвлөгөөний дагуу Хэнтий-ДорнодСүхбаатар аймгийн нутагт 21 талбайд, Сэлэнгэ-Төв аймагт 18
талбайд, Хөвсгөл-Архангай-Булган аймагт 12 талбайд, ХовдБаян-Өлгий- Увс-Завхан-Говь-Алтай-Баянхонгор аймагт 22
талбайд нийт 73
тусгай зөвшөөрлийн талбайд хийгдсэн
хайгуулын ажлыг газар дээр нь баталгаажуулах ажил хийгдсэн.
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1.2.6. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх
геологийн судалгааны 17 төслүүдийн
хээрийн материалыг авч, газар дээр нь
мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, дүгнэлт гаргах
1.2.7.
Геофизик,
геоэкологи,
эрлийн
маршрут зэрэг
газар дээр нь шалгах
боломжгүй ажил хийсэн тайлан ирүүлсэн
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ажлыг
шалган баталгаажуулах,
1.2.8. Улсын төсвийн болон хувийн
хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ГСА-ын үр дүнгийн
тайланг
ЭБМЗ-ийн
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
дүгнэлтийг
баталгаажуулж,
тушаал
гаргуулах,

Тоо хэмжээ: 17төсөл,
Хугацаа - IY улирал,
Чанар - Хууль журмын
дагуу
Тоо хэмжээ: 15-20 тусгай
зөвшөөрлийн талбай,
Хугацаа: IV улирал,
Чанар -Хууль журмын
дагуу
Тоо хэмжээ – 1 ажил
үйлчилгээ Хугацаа Тухай бүр
Чанар -Хууль журмын
дагуу шуурхай

Мөн маргаантай 3 талбайд буюу Төв аймгийн Баян сумын
нутаг дахь Шинэ мандал өргөө, Алтай хүдэр
компаний
маргаантай асуудлаар газар дээр нь,
Дорноговь аймгийн
Дэлгэрэх, Алтанширээ сум, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд
нутагт
мөн маргаантай асуудлаар
газар дээр нь хяналт
хийгдсэн.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны 17
төслүүдийн хээрийн материалыг хүлээн авах, газар дээр нь
мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, дүгнэлт гаргасан.

Геофизик, геоэкологи, эрлийн маршрут зэрэг газар дээр нь
шалгах боломжгүй ажил хийсэн тайлан ирүүлсэн тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ажлыг шалган баталгаажуулах ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулж, 18 талбайн анхдагч материалыг
шалгасан.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ГСА-ын үр дүнгийн Тогоо
хайрхан, Цогт-50, Эмээлцэгийн нуруу-50 гэсэн 3 тайланг ЭБМЗийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр танилцаж байна.
Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн 125
тайланг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион
байгуулах, дүгнэлт, тэмдэглэлийг баталгаажуулж, тушаал
гаргуулсан.
1.3. Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор
улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа 1:50 000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажилд 2016 онд
нийт нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулах./ЗГҮАХХАХТ 38/
1:50000-ны масштаб-аар геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг эдийн засгийн бүсчлэл, дэд бүтцийг харгалзан
тодорхой тектоник, металлогенийн бүсүүдийн хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХХАХТ.38.1/
1.3.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн Тоо хэмжээ: Нийт
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж байгаа
болон
гүйцэтгэж
байгаа
"1:50000-ын төслүүдийн тоогоор
"1:50 000-ын масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн
масштабын геологийн зураглал, ерөнхий Хугацаа: I-II улирал,
ажил"-ын төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнд судалгаа,
эрлийн ажил"-ын төлөвлөлт, хэрэгжилт, Чанар:Тавигдах
дүн шинжилгээний мэдээллийг нэгтгэсэн.
чанар, хүрсэн үр дүнд судалгаа, дүн шаардлагад нийцсэн
шинжилгээ хийх
байна.
1.3.2. ЗГҮАХ-ийн "1:50 000-ын масштабын Тоо хэмжээ: 1,
ЗГҮАХ-ийн "1:50 000-ын масштабын геологийн зураглал, ерөнхий
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажилд Хугацаа: 1-2 сард,
эрлийн ажилд 2016 онд нийт нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг
2016 онд нийт нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг Чанар:Бодитой,
хамруулах" 38 дахь зорилт, ҮЧ-ийн "......36 хувьд гүйцэтгэх" 9.3
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хамруулах" 38 дахь зорилт, ҮЧ-ийн "......36
хувьд гүйцэтгэх" 9.3 заалтуудад тус тус
өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулан,
холбогдох тооцоо, судалгааны хамт УУЯ-нд
хүргүүлэх
1.3.3. УТХ-өөр шинээр эхлүүлэх 1:50 000ны масштабын ГЗЕЭА-ын төслүүдийн
төлөвлөлтийн санал, геологийн даалгаврын
төслийг
боловсруулан,
танилцуулга,
холбогдох материалын хамт
УУЯ-нд
хүргүүлэх
1.3.4. УТХ-өөр гүйцэтгэсэн Улаан дэл-50,
Цогт-50, Эмээлцэгийн нуруу-50, Бурхант
толгой-50, Сайн цагаан-50, Хамарын
толгод-50,
Жинст-50,
Онц-Уул-50,
Дэвсэгийн нуруу-50, Хөх нуур-50, Тогоо
хайрхан-50, Улаанбадрах-50, Баяндалай50, Хайрхан-Уул-50 төслүүдийн эцсийн үр
дүнгийн тайланг хүлээн авч хянах, ЭБМЗөөр хэлэлцүүлэх,

үндэслэлтэй байх

заалтуудад тус тус өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулан,
холбогдох тооцоо, судалгааны хамт ажлын шугамаар УУЯ-ны
Геологийн бодлогын Хэлтэст хүргүүлсэн.

Тоо хэмжээ: 10 төсөл
Хугацаа: I, IV улирал,
Чанар: Хууль журмын
дагуу

УТХ-өөр 2016 онд гүйцэтгэх болон шинээр эхлүүлэх 1:50 000-ны
масштабын ГЗЕЭА-ын төслүүдийн төлөвлөгөөний төслийн
саналыг нэгтгэж, УУЯ-ны ГБХ-т 2015 оны 12-р сарын 07-ны өдөр
и-мэйлээр явуулсан.

Тоо хэмжээ: 14 төсөл
Хугацаа: Геологийн
даалгаврын хугацаанд,
Чанар: Тавигдах
шаардлагад нийцсэн
байна.

УТХ-өөр гүйцэтгэсэн Рашаант уул-50, Өнгөтийн нуруу-50, Улаан
дэл-50, Сайн цагаан-50, Хамарын толгод-50 төслүүдийн эцсийн
үр дүнгийн тайланг хүлээн авч хянах ажлыг ЭБМЗ-өөр
хэлэлцүүлэх саналыг гаргаж ЭБМЗ-өөр хамгаалагдан гэрээг
дүгнэж, холбогдох журмын дагуу ГМТА-т тушаасан.
Цогт-50, Эмээлцэгийн нуруу-50, Тогоо хайрхан-50 гэсэн 3
тайланг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж саналыг нэгтгэсэн.
Бурхант толгой-50, Жинст-50, Онц-Уул-50, Дэвсэгийн нуруу-50,
Хөх нуур-50, Улаанбадрах-50, Баяндалай-50, Хайрхан-Уул-50
гэсэн төслүүдийн хувьд геологийн даалгаврын хугацааг УУС-ын
2015 оны
8-р
сарын 17-ны өдрийн 185 тоот тушаалаар
сунгагдсан тул 2015 онд хамгаалагдахгүй.
2016-2018 онд дуусах Монгол-Алтай-50, Шивээт-50, Тахилт-50,
Дэлгэрхаан-50, Буурал хайрхан-50, Ар чулуут-50, Өлийн-Овоот50, Шивээт-Уул-50, Алтайн нуруу-50, Хөхөлзөгийн говь-50,
Улаантолгой-50, Тойромын хөндий-50, Бударын чулуу-50, Суман
хад-50, Хулгарын элс-50, Чандмань-Уул-50, Эргэлийн зоо-50,
Хайлааст-Уул-50, Дөрөө нуур-50,
Булган-50 төслүүдийн
хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, мэргэжил арга
зүйн зөвлөмжөөр хангах ажлыг зохион байгуулсан .

1.3.5. 2016-2018 онд дуусах Монгол-Алтай- Тоо хэмжээ – 18 төсөл
50, Шивээт-50, Тахилт-50, Дэлгэрхаан-50, Хугацаа –жилдээ Чанар
Буурал хайрхан-50, Баян-Индэр-50, Ар –Геологийн даалгаварт
чулуут-50, Өлийн-Овоот-50, Шивээт-Уул-50, заасны дагуу
Алтайн нуруу-50, Хөхөлзөгийн говь-50,
Улаантолгой-50,
Тойромын
хөндий-50,
Бударын чулуу-50, Суман хад-50, Хулгарын
элс-50, Чандмань-Уул-50, Эргэлийн зоо-50,
Хайлааст-Уул-50, Дөрөө нуур-50, Булган50,
төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад
хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, мэргэжил арга
зүйн зөвлөмжөөр хангах
1.4. 1:200 000 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,
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Дорнод Монгол-V төсөл, 2013-2016 онд Төв Монгол-V, Дорнод Монгол-VI, VII төсөл, 2014-2016 онд Төв Монгол-VI, VII
төсөл. /ЗГҮАХХАХТ 37.2/
1.4.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн Тоо хэмжээ: 4, Хугацаа:
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж байгаа
болон гүйцэтгэж байгаа "1:200 000 I-II улирал,
"1:200 000-ны масштабын геологийн иж бүрдэл зураг зохиох"
масштабын геологийн иж бүрдэл зураг Чанар:Тавигдах
ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнд судалгаа,
зохиох" ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилт, шаардлагад нийцсэн
дүн шинжилгээний мэдээллийг нэгтгэсэн.
чанар, хүрсэн үр дүнд судалгаа, дүн байна.
шинжилгээ хийх
1.4.2.
2013-2016 онд үргэлжүүлэн Тоо хэмжээ – 4 төсөл,
2013-2016 онд үргэлжүүлэн хэрэгжүүлэх УГЗ-Төв Монгол-V, Төв
хэрэгжүүлэх
УГЗ-Төв
Монгол-V,
Төв Хугацаа - Жилдээ, Чанар Монгол-VI, Дорнод Монгол-VI, Дорнод Монгол-VII төслүүдийн
Монгол-VI, Дорнод Монгол-VI, Дорнод – Холбогдох дүрэм
2015 оны хээрийн материалыг авч хэрэгжилтийн явцад мэргэжил
Монгол-VII төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад журам, геологийн
арга зүйн зөвлөмжөөр хангасан.
Одоо хэрэгжиж байгаа 4
хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, мэргэжил арга даалгаврын дагуу
төслөөс хуваарийн дагуу 1:200000-ны ажлуудаас: “Эс Жи Ай Эс”
зүйн зөвлөмжөөр хангах
ХХК-ний гүйцэтгэж буй УГЗ-200 “Дорнод Монгол-YI” төслийн
хээрийн материал хүлээн авсан
Цагдуултайн Ундарга” ХХК-ний гүйцэтгэж буй УГЗ-200 “Дорнод
Монгол-YII” төслийн хээрийн материал хүлээн авсан. УГЗ-200
төслийн “Дорнод Монгол-YI”, “Дорнод Монгол-YII” төслийн
хээрийн материал хүлээн авсан хурлын тэмдэглэл бичиж байна.
УГЗ-200 төслийн “Дорнод Монгол-YI”, “Дорнод Монгол-YII”
төслийн хээрийн материал хүлээн авсан хурлын тэмдэглэл бичиж
гарын үсэг зурж албажуулсан. “Магма майнз” ХХК-ний гүйцэтгэж
буй УГЗ-200 төслийн “Төв Монгол-YI”, төслийн хээрийн материал
хүлээн хүлээн авсан хурлын тэмдэглэл бичсэн.
1.5. Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг судалж, 1:1 000 000 масштабын хэтийн
төлөвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх, цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах төсөл хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХХАХТ.37.3/,
/ҮАХТ 1.2/,
Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархан байршлын зүй
тогтлын 1:1000000 масштабын зураг зохионо. /ЗГҮАХХАХТ 37.6/, /ҮАХТ 1.4/, Монгол орны бүс нутгийн металлогени,
ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархан байршлын зүй тогтлын 1:1000000 масштабын зураг зохионо. /ЗГҮАХХАХТ
37.6/, /ҮАХТ 1.4/, 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.
/ЗГҮАХХАХТ 37.4/,
1.5.1.
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр Тоо хэмжээ: Хэрэгжсэн
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж байгаа
гүйцэтгэсэн
болон
гүйцэтгэж
байгаа төслүүдийн тоогоор,
сэдэвчилсэн судалгааны ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар,
сэдэвчилсэн
судалгааны
ажлын Хугацаа: I-II улирал,
хүрсэн үр дүнд судалгаа, дүн шинжилгээг нэгтгэсэн.
төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр Чанар:Тавигдах
дүнд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх
шаардлагад нийцсэн
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1.5.2.
УТХ-өөр
шинээр
эхлүүлэх
сэдэвчилсэн
судалгааны
төслүүдийн
төлөвлөлтийн санал, геологийн даалгаврын
төслийг
боловсруулан,
танилцуулга,
холбогдох материалын хамт
УУЯ-нд
хүргүүлэх
1.5.3. УТХ-өөр хэрэгжиж байгаа "Монгол
орны баруун бүсэд цул сульфидын
хүдэржилтийн тархалтыг судалж, 1:1 000
000 масштабын хэтийн төлөвийн зураг
зохиох, үнэлгээ өгөх", Агаарын геофизикийн
цогцолбор судалгааны "Алтай-1", "Алтай-2",
“Монгол орны металлогени, түүний хэтийн
төлвийн судалгаа”, “Монгол орны геологийн
мэдээллийн сан”, “Монгол орны нийт нутаг
дэвсгэрийн хэмжээнд сансрын зургийн
нэгдсэн боловсруулалт хийх” төслүүдийн
хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, дүгнэлт
өгөх, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр
хангах
1.6. Гадаад орнуудтай геологийн салбарт
хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжих
1.6.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн
болон гүйцэтгэж байгаа гадаад хамтын
ажиллагааны
төслүүдийн
төлөвлөлт,
хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнд судалгаа,
дүн шинжилгээ хийх
1.6.2. УТХ-өөр болон гадаад хамтын
ажиллагааны хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа
БНЧех улстай хамтарсан 1:50 000-ны
масштабын геологийн зураглал, ерөнхий
эрлийн “Монгол Алтай-50” Польш улстай
хамтарсан “Хасагт-50” төслүүдийн эцсийн
үр дүнгийн тайланг хүлээн авч хянах,
ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх,

Тоо хэмжээ: ~3
Хугацаа: I, IV улирал,
Чанар: Хууль журмын
дагуу

УТХ-өөр шинээр эхлүүлэх сэдэвчилсэн судалгааны ажлын
төсөөллийг гаргаж УУЯ-ны ГБХ-т 2015 оны 12-р сарын 07-ны
өдөр хүргүүлсэн.

Тоо хэмжээ: 8 төсөл
Хугацаа: жилдээ
Чанар –Геологийн
даалгаварт заасны дагуу

УТХ-өөр хэрэгжиж байгаа "Монгол орны баруун бүсэд цул
сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг судалж, 1:1 000 000
масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх", Агаарын
геофизикийн цогцолбор судалгааны "Алтай-1", "Алтай-2", “Монгол
орны металлогени, түүний хэтийн төлвийн судалгаа”, “Монгол
орны геологийн мэдээллийн сан”,“Монгол орны нийт нутаг
дэвсгэрийн хэмжээнд сансрын зургийн нэгдсэн боловсруулалт
хийх” төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, дүгнэлт өгөх,
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах ажлууд хийгдсэн.

хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, хамтарсан, үр ашигтай судалгааны төсөлд
Тоо хэмжээ:Төслүүдийн
тоогоор,
Хугацаа: I-II улирал,
Чанар:Тавигдах
шаардлагад нийцсэн
Тоо хэмжээ: 2 төсөл
Хугацаа: Геологийн
даалгавар, гэрээний
хугацаанд,
Чанар: Тавигдах
шаардлагад нийцсэн
байна.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж байгаа
гадаад хамтын ажиллагааны 5 улсын 3D, Монгол Алтай-50,
Хасагт-50, Цогтцэций-50 төслүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилт,
чанар, хүрсэн үр дүнд судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн.
УТХ-өөр болон гадаад хамтын ажиллагааны хөрөнгөөр хэрэгжиж
байгаа БНЧех улстай хамтарсан 1:50 000-ны масштабын
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн “Монгол Алтай-50”, Польш
улстай хамтарсан “Хасагт-50” төслүүдийн эцсийн үр дүнгийн
тайланг хүлээн авч хянасан.
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1.6.3. УТХ-өөр болон гадаад хамтын Тоо хэмжээ: 1 төсөл,
УТХ-өөр болон гадаад хамтын ажиллагааны хөрөнгөөр хэрэгжиж
ажиллагааны хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Хугацаа: I-II улиралд
байгаа Төв Азийн 5 улсын 3D төслийн хээрийн материалыг авч,
Төв Азийн 5 улсын 3D төслийн 3-р шатны Чанар:Төслийн ажил
тэмдэглэлийг 2% үйлдэж, ААН-д 1%-ийг хүлээлгэн өгсөн.
төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, үргэлжлэн хийгдсэн
/Хавсралтаар танилцуулга, ИТА нарын мэдээ, бусад баримтын
дүгнэлт
өгөх,
мэргэжил
арга
зүйн байна
хамт нийт 100 хуудас материалуудыг УУЯ-нд хүргүүлсэн/
зөвлөмжөөр хангах
1.8. Олон талын зориулалттай тандан судалгааны хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станц байгуулна.
/ЗГҮАХХАХТ.37.8/,
1.8.1. Олон талын зориулалттай, өндөр Тоо хэмжээ: 1, Хугацаа: Олон талын зориулалттай, өндөр нарийвчлал бүхий тандан
нарийвчлал бүхий тандан судалгааны I-II улирал, Чанар:
судалгааны хиймэл дагуулын мэдээлэл хүлээн авах, бага оврын
хиймэл дагуулын мэдээлэл хүлээн авах, Геошинжлэлийн хиймэл
сансрын холбооны хиймэл дагуулын талаар мэдээллийг
бага оврын сансрын холбооны хиймэл дагуулын мэдээлэл
Мэдээлэл Харилцаа Холбооны Технологийн Төвөөс авч уг
дагуулын
талаар
мэдээлэл
бэлтгэн, нэгтгэгдсэн байна.
мэдээллийг геологийн судалгааны ажилд хэрхэн хэрэглэгдэх
танилцуулга, санал боловсруулж, УУЯ-нд
талаар судалгааны ажил хийгдэж байна.
хүргүүлэх
1.9. Ашигт малтмалын тойм судалгаа хийх хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, шийдвэрлэх /АМТХ 11.1.7/
1.9.1. Тойм судалгаа хийх хүсэлтийг хүлээн Тоо хэмжээ: 1-5,
Тойм судалгаа хийх 2 хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.
авч, бүртгэн, геологи судалгааны ажлын Хугацаа: тухай бүр,
Татгалзсан шийдвэр гарсан.
нэгдсэн сан хөтлөх, холбогдох шийдвэрийг Чанар: Хуулийн хүрээнд
гаргуулах
1.10. Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг өсгөн нэмэгдүүлж, хайгуулын ажлыг ерөнхий болон
нарийвчилсан үе шаттайгаар хийж, улсын эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг өсгөн нэмэгдүүлнэ./ЗГҮАХХАХТ 37.1/
1.10.1. Хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийж Тоо хэмжээ: ~1100
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс хуучин болон 2015 онд шинээр
олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүдэд хайгуулын ажил хийхээр 1458ш
байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс төлөвлөгөө, Хугацаа:
ирүүлсэн жилийн төлөвлөгөөг хүлээн авч, 04.25 -ны дотор,
төлөвлөгөө ирүүлсэн. Төлөвлөгөөний үзүүлэлтийг бүртгэж санд
хянаж,
баталгаажуулах,
мэдээллийн Чанар – Хууль журмын
оруулсан.
нэгдсэн санг нэмэлт мэдээллээр баяжуулж дагуу
шинэчлэх.
1.10.2. Хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийж Тоо хэмжээ: Жилийн
Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн ГХА-ын 2014 оны жилийн тайлан
байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс тайлан-800, Хугацаа: I
1345 /хүчин төгөлдөр байсан ТЗ-ийн тоогоор/ ирүүлэх ёстойгоос
ирүүлсэн жилийн тайланг хүлээн авах, улиралд Чанар: Хууль
949ш тайлан хянуулсан, төлөвлөгөө, тайлангийн мэдээллийн
хянах,
баталгаажуулах,
мэдээллийн журмын дагуу
нэгдсэн санд 827ш тайлан бүртгэгдсэн. Геологийн мэдээллийн
нэгдсэн санг нэмэлт мэдээллээр баяжуулж
төв архивт 827ш тайлан тушаасан.
шинэчлэх
1.10.3.
Ашигт
малтмалын
нөөцийн Тоо хэмжээ: 1 ажил
Монгол орны тогтоогдсон нүүрсний 120, Алтны үндсэн 115,
хөдөлгөөнийг хийж, нөөцийн балансыг үйлчилгээ
зэсийн 62, төмрийн 92, хайлуун жоншны 175, болон бусад голлох
гаргах, ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх
Хугацаа: II-III улиралд
ашигт малтмалын 100 гаруй ордуудын анх батлагдсан нөөцийг
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Чанар: алдаагүй, үнэн
бодитой

нөөц баталсан шийдвэр, хурлын тэмдэглэлтэй нь тулган шалгаж,
нөөцийн хөдөлгөөн хийж байгаа бөгөөд зарим томоохон
ордуудын хувьд нөөцийн хөдөлгөөнийг ЭБМЗ-д оруулах, нөөцийн
давхардлийг арилгах бэлтгэл ажил хийж байна. Нийт 664 ордын
протоколыг тулгаж шалгасан.
“Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 33-р зүйлд заасны дагуу
хайгуулын ажлын доод хэмжээ баталгаажсан эсэх, 48.1-р зүйлд
заасан тайлан, төлөвлөгөөг хүлээн авсан эсэх талаар 570ш
тодорхойлолт гаргасан.

1.10.4. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн Тоо хэмжээ –Ирүүлсэн
талбайд хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, хүсэлтийн хэмжээгээр
тайлан ирүүлсэн болон тухайн жилийн Хугацаа - Тогтмол Чанар
зардлаа баталгаажуулсан тухай Геологийн –Хууль журмын дагуу
албаны тодорхойлолт өгөх,
1.11. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын чиглэлээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гүйцэтгэж байгаа бүх
төрлийн геологийн судалгааны ажлуудын үр дүнг нэгтгэж, олон улсын жишигт хүрсэн, стандартын шаардлагад
нийцсэн, үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХХАХТ.43.8/, Гурванбулаг, Дорнод, Хараат, Хайрхан,
Гурвансайхан, Өлзийт, Дулаан-Уул, Зөөвч овоо ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. /ЗГҮАХХАХТ.43.6 /
1.11.1. УТХ-өөр болон хувийн хөрөнгөөр Тоо хэмжээ: 1,
УТХ-өөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй геологи судалгааны
гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй геологи Хугацаа:тухай бүр,
ажлуудын үр дүнгийн талаар мэдээллийг холбогдох чиглэлээрээ
судалгааны ажлуудын үр дүнд тогтоогдсон Чанар:Үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгч байна.
метал, метал бус, шатах, цацраг идэвхт
Монгол орны тогтоогдсон нүүрсний 147, Алтны үндсэн 815,
ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн болон
зэсийн 62, төмрийн 92, нүүрсний 157 болон бусад голлох ашигт
орд, илрэл, эрдэсжсэн цэг, геохими,
малтмалын 100 гаруй ордуудын хүдрийн дүүрэг, сав, бүс, дүүрэг
геофизикийн гажлыг бүртгэн, сан үүсгэх,
болон геологийн структурын хэмжээнд өмнө судлагдсан болон
нэгтгэл, дүн шинжилгээ хийх
одоо судалгааны ажил идэвхитэй явагдаж талбайнуудын хүрээнд
тайлангийн
материал
дээр
тулгуурлан,
тухайн
ашигт
малтмалуудын хэтийн төлөвийг аймаг бүсээр нь урьдчилсан
байдлаар гаргаж, танилцуулга бэлтгэж байна.
1.11.2. Метал, метал бус, шатах, цацраг Тоо хэмжээ: 1,
1. Металл, металл бус, шатах ашигт малтмалын 20 гаруй
идэвхт ашигт малтмалын төрөл бүрээр Хугацаа:тогтмол,
төрлийн ашигт малтмалын нөөцийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 30
хийсэн нөөцийн бүртгэлийн нэгтгэл, ГМТА- Чанар: Хууль журмын
байдлаар нөөцийн нэгдсэн бүртгэлийг шинэчилсэн.
ын үр дүнгийн тайлангаас хийсэн нөөцийн дагуу
2. Ашигт малтмалын ордын нөөцийн нэгдсэн бүртгэлд 2013-2014
бүртгэлийн нэгтгэл, УУХ-ээс ирүүлсэн
онд шинээр нэмэгдэж бүртгэгдсэн ордуудын нөөцийн бүртгэлийг
мэдээнд тулгуурлан, АМ-ын нөөцийн
2015.06.15-ний өдрийн байдлаар нэмж нэгдсэн бүртгэлд тусгасан.
нэгдсэн бүртгэл хөтлөх
Нийт 310 тайлан.
1.11.3. АМ-ын нөөцийн нэгдсэн бүртгэлд Тоо хэмжээ: 1, Хугацаа:
Зэсийн-1, төмрийн 7, нүүрсний 20, алтны шороо 26, үндсэн 4,
тулгуурлан металл ашигт малтмалын жилдээ, Чанар: Нөөцийн ГХЭ-ийн-1, хайлуур жоншны 10, шохойн чулууны -2, гөлтгөнийн
нөөцийн 2010-2013 оны хөдөлгөөн хийх, зааврын дагуу, үнэн зөв
3, гянтболдын 2, Барилгын материал, элс, хайрганы нийт 16
нэгдсэн тайлан мэдээ гаргаж, ЭБМЗ-өөр бэлтгэх
ордын нөөцийн тооцоог хянаж, нөөцийг бүртгэсэн.
хэлэлцүүлэх
Нарийн сухайтын нүүрсны ордын 1992 оны 88,6 сая.тн, 2008
10

оны 71,33сая.тн чулуун нүүрс, Хөшөөтийн чулуун нүүрсний ордын
2008 оны 97,11 сая.тн, Эрээний төмрийн ордын 2009 оны 33,8
сая.тн төмрийн хүдэр, Хайлуур жоншны 363,8 мян/тн хүдэр,
Баянхонгор, Төв, Заамар сумын нутагт орших алтны 20 гаруй
шороон ордоос давхардан бүртгэгдсэн болон нөөцийн
хөдөлгөөнөөр 20,1 тн алтны нөөц, шинээр болон нөөцийн
тодотгол тайлан оруулсан барилгын элс, хайрганы ордуудад
нөөцийн хөдөлгөөн хийж, ЭБМЗ-ийн хуралдаанд оруулж
хэлэлцүүлэн, протоколын дүгнэлтэнд тусгуулсан
Сар болгон гаргадаг байгууллагын сайт, товхимолд хувийн
хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын мэдээ, нөөцийн
мэдээллийг нийт 12 удаа гаргасан.

1.11.4. Монгол орны ашигт малтмалын Тоо хэмжээ: 1,
нөөцийн талаарх ерөнхий мэдээллийг Хугацаа: улирал бүр,
гаргаж олон нийтэд байгууллагын сайт Чанар: Үнэн бодитой
болон хэвлэлээр мэдээлэх
мэдээллээр хангасан
1.11.5. УТХ-өөр гүйцэтгэсэн ГСА-ын үр Тоо хэмжээ: УТХ-14, ХХУТХ-өөр гүйцэтгэсэн ГСА-ын үр дүнгийн тайланг хүлээн авах,
дүнгийн тайлан болон хувийн хөрөнгөөр 70 тайлан
шинжээч томилуулах саналыг цохолт хийлгэн ЭБМЗ-ийн нарийн
хайгуул хийж ашигт малтмалын ордын Хугацаа - Тухай бүрт
бичигт хүлээлгэн өгсөн.
нөөцийг тогтоосон ордуудын үр дүнгийн Чанар – Тавигдах
Хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийж ашигт малтмалын ордын нөөцийг
тайланг хүлээн авах, шинжээч томилуулах, шаардлагад нийцсэн
тогтоосон ордуудын үр дүнгийн 125 тайланг хүлээн авч 105
ЭБМЗ-ийн
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэх байна
тайланд шинжээч томилуулсан, 16 хурлыг зохион байгуулж, 116
ажлыг
зохион
байгуулах,
дүгнэлт,
тусгай зөвшөөрлийн талбайн дүгнэлт, 16 хурлын тэмдэглэлийг
тэмдэглэлийг
баталгаажуулж,
тушаал
баталгаажуулж, 116 ордын нөөц бүртгэх тушаал гаргуулсан
гаргуулах
1.13. Нутаг дэвсгэрийн геологийн зураглал, эрэл, хайгуулын ажилд зарцуулж байгаа улсын төсвийн хөрөнгө
оруулалтыг жил бүр нэмэгдүүлж, геомэдээллийн санг баяжуулах, эрдэс баялгийн нөөцийг өсгөн нэмэгдүүлэх замаар
уул уурхайн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлогыг дэмжих./ЗГҮАХХАХТ 37/
1.13.1.Улсын
төсвийн
болон
хувийн Тоо 1,
Улсын төсвийн болон хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа
хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн Хугацаа: I-II улирал,
геологийн судалгааны ажлуудын үндсэн болон дагалдах
судалгааны ажлуудын
үндсэн болон Чанар: Ажлын тоо
ажлуудын тоо хэмжээ, цаг зарцуулалт, хөдөлмөр зарцуулалт,
дагалдах ажлуудын тоо хэмжээ, цаг хэмжээ бодитой байх
нэгжийн өртөг, төсөвт өртөг зэрэгт эдийн засаг, санхүүгийн
зарцуулалт, хөдөлмөр зарцуулалт, нэгжийн
нэгтгэл, дүн шинжилгээ болон холбогдох мэдээ мэдээллийг
өртөг, төсөвт өртөг зэрэгт эдийн засаг,
нэгтгэсэн.
санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх
Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн жилийн хайгуулын ажлын
тайлангийн өгөгдөлд тулгуурлан төлөвлөгөө тайлангийн нэгдсэн
санд геологийн судалгааны ажлуудын тоо хэмжээ, нэгжийн
өртөг, төрлөөрөө бүртгэгдэн орсон. Энэ санд тулгуурлан 20072014 онд хийсэн хайгуулын ажилд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт,
өрөмдлөгийн ажлын зардлыг харьцуулан шинжилгээ дүн хийж
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1.13.2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр
эхлүүлэх төслүүдийн талбайн геологийн
тогтоц, нэвтрэлтийн зэрэг, агаар сансрын
зургийн тайлалт зэргийг харгалзан ТЭЗ
тооцоолол хийж, төсөвт өртгийг тооцон
гаргаж, холбогдох байгуулагад хүргүүлэх
1.13.3.
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх "1:50000 масштабын геологийн
зураглал, ерөнхий эрлийн ажил", "1:200 000
масштабын геологийн иж бүрдэл зураг
зохиох" , сэдэвчилсэн судалгаа, гадаад
хамтын ажиллагааны төслүүдийн төсвийн
тодотголын үндсэн болон дагалдах ажлын
төсөв, нэгжийн өртөг, нийт өртгийг "Ажил
гүйцэтгэх гэрээ"-ний 2015 оны төсөвтэй
тулган хянах, ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх

Тоо 1,
Хугацаа: IV улирал,
Чанар: Ажлын тоо
хэмжээ бодитой байх
Тоо хэмжээ –48 төсөл
Хугацаа: I-II улиралд
Чанар: Ажил гүйцэтгэх
гэрээний төсөвтэй
уялдсан байх

1.13.4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж Тоо хэмжээ:11 удаа,
байгаа
геологийн судалгааны ажлын Хугацаа: сар бүр, Чанар:
гүйцэтгэгч байгууллагаас сар бүр ирүүлсэн Тайлан үнэн зөв байна
гүйцэтгэлийг хянан, нэгтгэж, дараа сарын 5ны дотор УУЯ-нд, /улирал бүр Үндэсний
Стастистикийн Хороонд/ хүргүүлэх

1.13.5. Хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийж
байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн
хайгуулын ажилд зарцуулсан зардлын
хэмжээг АМТХ-ийн дагуу баталгаажуулах,
санхүүгийн Е-баланстай тулган хянах.

Тоо хэмжээ –800 ширхэг
Хугацаа – I-III улиралд
Чанар –Хууль журмын
дагуу

ойн хуралд илтгэлээр олон нийтэд танилцуулсан.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр эхлүүлэх төслүүдийн талбайн
геологийн тогтоц, нэвтрэлтийн зэрэг, агаар сансрын зургийн
тайлалт зэргийг харгалзан ТЭЗ тооцоолол хийж, төсөвт өртгийг
тооцон гаргасан.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Ихэрийн хяр-50, Хавтгай
уул-50, Хавирга уул-50, Бардам уул-50, Өнгөт нуруу-50, Рашаант
уул-50,Сэрвэн уул-50, Замлинбогд-50, Улаан дэл-50, Хамрын
толгод-50, Сайнцагаан-50 "1:50000-ны масштабын геологийн
зураглал, ерөнхий эрлийн ажлууд, Баруун Монгол-V 1:200 000ны масштабын геологийн иж бүрдэл зураг зохиох, Өмнөд говийн
сэдэвчилсэн судалгааны ажлын төсвийн тодотголын үндсэн
болон дагалдах ажлын төсөв, нэгжийн өртөг, нийт өртгийг "Ажил
гүйцэтгэх гэрээ"-ний 2015 оны төсөвтэй тулгаж, ЭБМЗ-өөр нийт
41 төслийн төсвийн тодотголыг бэлэн болгож хэлэлцүүлэн
хээрийн судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. Тухайн асуудлаар УУЯ-ны
СБТГ-ын ЭЗХОГ-т 4/494, 4/2447, 4/2420, 4/1684, 4/5307, 4/6488
албан тоот тус тус хүргүүлсэн.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа
геологийн
судалгааны ажлыг
41 төслийн хэмжээнд гүйцэтгэгч
байгууллагаас сар бүр ирүүлсэн гүйцэтгэлийг хүлээн авч, хянаж,
нэгтгэсэн ба хянуулан бэлэн болсон тайлан, мэдээг сар бүрийн 5ны дотор хүргүүлсэн. Аж ахуй нэгжүүдээс ирүүлсэн гүйцэтгэсэн
ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянан, нэгтгэж, УУЯ-ны ТНБ-ийн
дарга Д.Артагт 1/691,1/1292, 1/2184, 1/3282 4/3239, 1/5180,
4/6488, 1/6828, 1/7606, 1/8888, 1/9594 албан тоотоор тус тус ,
улирал
бүр
Үндэсний
Стастистикийн
Хороонд
4/663,
4/1291,4/2183, 4/3278, 4/6177,4/6829, 4/7607,
4/9593 албан
тоотоор тус тус хүргүүлсэн.
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 2014 оны зардлын доод хэмжээ
хянагдаж баталгаажуулсан 949 тайлан байна.
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1.13.6. Ашигт малтмалын хайгуулын болон
ашиглалтын
тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн хайгуулын ажлын үр дүнгийн
тайлангийн
ГХА-ын
зардлыг
баталгаажуулах
1.13.7.
Мэдээллийн
сангийн
ажлыг
сайжруулах, бүтэц, зохион байгуулалтын
асуудлыг шийдвэрлэх

Тоо хэмжээ –70 тайлан
Хугацаа - Тухай бүр
Чанар- Хууль журам,
зааврын дагуу

Хайгуулын ажлын нөөц бүхий үр дүнгийн 109 тайлангийн зардал
хянаж баталгаажуулсан.

Тоо хэмжээ –1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа - Тухай бүр
Чанар- Хууль журмын
дагуу

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн геологийн мэдээллийн санг
бүрдүүлэн баяжуулж Яам, агентлагийн удирдлага, төрийн
байгууллагыг мэдээллээр хангах, төрийн нууцад хамаарснаас
бусад мэдээллээр сонирхсон этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх, зорилт,
төлөвлөгөөт ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай
геомэдээллийн нэгжийн 9 ажлын байрыг 19 нэр төрлийн
нэгтгэл,
судалгаа,
дүн
шинжилгээнд
тулгуурлан
тодорхойлсон. Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34 дүгээр
тогтоолоор баталсан загвар, зааврын дагуу боловсруулсан
ажлын байр тус бүрийн зорилго, үндсэн зорилт, шалгуур
үзүүлэлт, гол үйл ажиллагаа, ажлын байранд тавигдах
шаардлага зэрэгт үндэслэн ажлын байрны тодорхойлолт/,
танилцуулгыг боловсруулан, ГА-ны даргад танилцуулан,
агентлагийн АБТ боловсруулах ажлын хэсгийн дарга, гишүүдэд 5
дугаар сарын 14, 19, 20-ны өдрүүдэд хэвлэмэл болон цахим
хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн.

1.14. Эрдэс баялгийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох./ЗГҮАХХАХТ 40/,
1.14.1. УТХ-өөр болон хувийн хөрөнгөөр Тоо хэмжээ: 3-5
гүйцэтгэж
буй ГСА-ын төлөвлөлт, Хугацаа:Жилдээ, Чанар:
хэрэгжилт, үр дүн, чанарын нэгтгэл, дүн Хууль журмын дагуу
шинжилгээнд тулгуурлан, холбогдох эрх
зүйн баримт бичгүүдэд өөрчлөлт оруулах
санал
боловсруулах,
шинээр
төсөл
боловсруулах, удирдлагад танилцуулах,
УУЯ-нд хүргүүлэх

УТХ-өөр гүйцэтгэж буй ГСА-ын төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүн,
чанарын нэгтгэл, дүн шинжилгээнд тулгуурлан, холбогдох эрх
зүйн баримт бичгүүдэд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулахад
холбогдох чиглэлээр санал өгсөн.
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой
холбогдуулан тус хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.6-д заасан
“Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох” журмыг Уул уурхайн
сайдын 2015 оны 108 дугаар тушаалаар баталж, Уул уурхайн
сайдын 2013 оны 6-р сарын 05-ны өдрийн “Журам батлах тухай”
121 дүгээр тушаалыг хүчингүй болгосон. Шинэчилсэн журмыг
2015 оны 8-р сарын 03-ны өдрөөс мөрдөж ажиллаж байна.
УТХ-өөр хийсэн геологийн төрөл бүрийн ажлын нөхөн төлбөрийн
журам боловсруулах ажлын хэсгийн хуралд оролцож санал өгсөн.
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1.14.2.
Эрдэс
баялгийн
салбарыг
хөгжүүлэх талаар УУЯ, ЗГ-аас авч
хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр боловсруулах,
салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах
чиглэлээр байгуулагдсан ажлын хэсэгт
ажиллах, санал боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1-3,
Хугацаа: Тухай бүр
Чанар - Хууль журмын
дагуу

1.14.3. УТХ-өөр гүйцэтгэж буй геологийн
судалгааны ажлуудын нэр төрөл, тоо
хэмжээ, үр дүн, чанарт хийсэн судалгаа,
дүн шинжилгээнд тулгуурлан, дотоод,
гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгөөр
гүйцэтгүүлэх, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
талаар санал боловсруулан, УУЯ-нд
хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1,
Хугацаа: жилдээ,
Чанар: Хэрэгжихүйц
бодитой байна

УТХ-өөр
хийж
байгаа
геологийн
судалгааны ажлын
санхүүжилтийн журам шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийн
хуралд оролцсон..
Эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэх талаар УУЯ, ЗГ-аас авч
хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, салбарын эрх зүйн
орчинг сайжруулах чиглэлээр байгуулагдсан ажлын хэсэгт
ажиллах, санал боловсруулах:
Монгол улсын Уул уурхайн
сайдын 2015 оны 1-р сарын 10-ны Дугаар-07 тушаалаар "Улсын
төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журмыг шинэчлэн
боловсруулж батлуулах" ажлын хэсэгт орж ажилласан.
Сонгон шалгаруулалтын гэрээ, маягт боловсруулах ажлын
хэсгийн хуралд оролцсон
Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнд байгууллагын ажлын төлөвлөлт
хийх талаарх ярилцлагад оролцсон.
Германы төслийн ажлаар хийгдэж байгаа цахимын талаарх
танилцуулгад оролцож санал солилцсон.
УУЯ, БХЯ-ны хооронд хилийн бүс, ДЦ болон ТХ-тай газар нутаг
дахь алтны ордуудад хайгуул хийх, цаашид эдийн засгийн
эргэлтэнд оруулах талаарх
санал солилцох уулзалтанд
оролцсон.
-УУСайдын 2013 оны 9-р сарын 02-ний өдрийн 174 тоот
тушаалаар Хайлуур жоншны хөтөлбөр боловсруулах ажлын
хэсэгт орж ажиллаж, 163 ордын нөөц, 545 илрэлийн мэдээлэл
болон тойм нөөцийн талаархи мэдээлэл бэлтгэж, Монгол улсын
хайлуур жоншны батлагдсан нийт нөөц, аймгуудын байршлаар
2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны байдлаар 8 аймгийн эзлэх
хувиар гаргаж УУХэлтэст бэлтгэ:ж өгсөн.
УТХ-өөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны ажлуудын нэр
төрөл, тоо хэмжээ, үр дүн, чанарт хийсэн судалгаа, дүн
шинжилгээнд тулгуурлан, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын
хөрөнгөөр гүйцэтгүүлэх, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх талаар санал
боловсруулахад санал өгсөн.
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1.14.4. Улсын болон хувийн хөрөнгөөр
гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны
ажлуудын геологи, гүний чулуулаг, ашигт
малтмал, геоэкологи бүлэгт тусгагдсан үр
дүнгийн нэгтгэл судалгаанд тулгуурлан
Үндэсний геопарк байгуулах, эрх зүйн
орчныг
бүрдүүлэх
талаар
санал
боловсруулан, УУЯ-нд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1,
Хугацаа: жилдээ,
Чанар: Хэрэгжихүйц
бодитой байна

Улсын хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны ажлуудын
геологи, гүний чулуулаг, ашигт малтмал, геоэкологи бүлэгт
тусгагдсан үр дүнгийн нэгтгэл судалгаанд тулгуурлан Үндэсний
геопарк байгуулах, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх талаар санал
боловсруулсан.
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Тост уул, Тосонбумбын
нуруу орчмын газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авах ажлын
хүрээнд, хувийн хөрөнгөөр 2007-2014 онуудад хийгдсэн дотоод,
гадаадын
хөрөнгө
оруулалттай
8
тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн мэдээллийг УУЯам-д хүргүүлсэн.

1.14.5. ЭБМЗ-ийн хурлаар орох тайлангийн Тоо хэмжээ: 1,
ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэгдэх тайлангийн хяналтын хуудсанд
тойрох хуудас олон хүн дамжиж хүндрэл Хугацаа: жилдээ,
нөөц бүхий тайланд 7 мэргэжилтэн, УТХ-ийн үр дүнгийн тайланд
үүсгэж байгаад анхаарч ажиллах
6 мэргэжилтэн хянадаг болгож цөөрүүлсэн.
Чанар: Хэрэгжихүйц
бодитой байна
1.15. Геологи, эрдэс баялгийн бүх төрлийн мэдээллийг сонирхсон этгээдэд хүргэх, геологи, эрдэс баялгийн
мэдээллийн санг хөтөлж баяжуулах, геологийн мэдээлийн архивийн үйлчилгээг үзүүлэх, архивийн материалыг
сэргээн засварлах
1.15.1. Төрийн захиргааны байгууллагын Тоо хэмжээ –300 тайлан
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн Ихэрийн хяр, Рашаант
даргын тушаал, шийдвэрийг үндэслэн Хугацаа – I-IY улиралд
уул, Хавтгай уул, Хавирга уул, Бардам уул, Өнгөтийн нуруу,
улсын төсвийн болон хувийн хөрөнгөөр Чанар - Тавигдах
Сэрвэн уул, Улаан дэл, Замилан Богд, Хамрын толгод, Өмнөд
гүйцэтгэгдсэн геологийн судалгааны ажлын шаардлагад нийцсэн
говийн талбайн гидрогеологи, геоэкологийн 1:200 000-ны
үр дүнгийн тайланг хээрийн судалгааны байна.
масштабын зураг, геоэкологийн үнэлгээ зэрэг Улсын төсвийн
ажлын анхдагч баримтын хамт хянаж
хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн 12 төслийн ажлын тайлан, хээрийн
хүлээн авах, улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд
судалгааны анхдагч баримт, бичвэр диск, чулуун дээж, тунгалаг
бүртгэх
шлиф, аншлифийн хамт хянаж хүлээн авлаа.
-Хувийн хөрөнгөөр геологийн хайгуулын ажил хийж, ЭБМЗ-ийн
хурлаар үр дүнгийн тайлангаа хэлэлцүүлж, нөөц батлуулсан 115
ордын хайгуулын тайлан, 119 ордын ТЭЗҮ, нөөцийн хөдөлгөөний
8 тайлан, 98 анхдагч баримт, бусад судалгааны ажлын тайлан,
орд төлөөлөх эталон дээжийг тус тус дагалдах бичиг
баримтуудын хамт заавар, журмын дагуу хүлээн авч, улсын
нэгдсэн тоо бүртгэлд хамрууллаа. Мөн 2013-2014 оны батлагдсан
1206 төлөвлөгөө, 2013 оны 476 ширхэг тайланг хүлээн авч,
бүртгэлжүүлэх ажил хийгдлээ. Нийт 282 тайлан.
1.Данс хөтлөлт: Геологийн архивын баримтуудыг эмхлэн
1.15.2. Архивын үндсэн данс хөтлөх, Тоо хэмжээ –2 арга
батлагдсан геологи хайгуулын болон уулын хэмжээ 1200 тайлан,
цэгцэлж, тоо бүртгэлийг сайжруулах зорилгоор данс бүртгэл
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ажлын тайлан төлөвлөгөөг
архивт бүртгэх, архивлах,
үзүүлэх, мэдээлэл бэлтгэх.

Геологийн 500 төлөвлөгөө, 300
үйлчилгээ данс хөтлөх Хугацаа – IIY улиралд Чанар –
Тавигдах шаардлагад
нийцсэн байна

1.15.3.
Төрийн
болон
төрийн
бус
байгууллага, аж ахуй нэгж, хувь хүнд хууль,
журамд заасны дагуу геологийн судалгааны
ажлын тайлан, анхдагч, агаарын зураг,
мэргэжлийн ном болон бусад мэдээллээр
үйлчилгээ үзүүлэх, улсын төсөвт орлого
төвлөрүүлэх

Тоо хэмжээ – 1 арга
хэмжээ Хугацаа – I-IV-р
улиралд Жилдээ 4000
хүнд 7000 тайлан, 14000
ном 1000 сканнердсан
мэдээлэл, 70 000 хуудас
хувилах, 500 лавлагаа
гаргах, Орлого 110
сая/төг
Чанар – Хууль журам,
зааврын дагуу
1.15.4. Геологийн архивд байгаа нэг хувь Тоо
хэмжээ–1
арга
тайланд
ашиглалтын хөмрөг
үүсгэж, хэмжээ /60 ном, 500
хавтаслах, техник боловсруулалт хийх.
зураг/ Хугацаа – I-IV-р
улиралд
,
ЧанарТавигдах
шаардлагад
нийцсэн байна.

хөтөлж байна. 2015 онд үндсэн данс 461 хөмрөгт хөтөлж, цахим
баримтын 250 тайлангийн бүртгэл, скайнердсан 1713 зургийн
бүртгэл,
хуулбар
хийсэн
баримтын
бүртгэл,
Төрийн
байгууллагуудад гаргасан мэдээний бүртгэл, архивын үйл
ажиллагааны статистик мэдээ зэрэг бүртгэлүүд хөтлөгдөж байна.
2. Тоо бүртгэл хөтлөх ажил: Архивт хадгалагдаж буй баримтын
бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, эрэл хайлтын ажиллагааг
шуурхай болгох зорилгоор тоо бүртгэлийн ажил хийгдэж байна.
Үүнд: нөөц хөмрөгийн, ашиглалтын, нөхөн бүрдүүлэлтийн,
заалаар үйлчилгээ үзүүлсэн байгууллагуудын бүртгэл, нууц
баримттай танилцсан хүмүүсийн бүртгэл, хуулбар баримтын
бүртгэл, гадагш баримт олгох үед бичигдсэн актууд, дугааргүй
орхигдсон хуудас, зургийн бүртгэлүүд, сэлбэн засч, сэргээн
шинэтгэсэн баримтын бүртгэл зэрэг тоо баримтууд тогтмол
хөтлөгдөж байна. 2015 онд ЭБМЗ-ийн дүгнэлт, АМГ-ын даргын
тушаалын дагуу геологийн судалгааны ажлын нөөц батлагдсан
үр дүнгийн 115 тайлан, 119 ордын ТЭЗҮ, 2013-2014 оны
батлагдсан 950 төлөвлөгөө, 2013 оны 784 ширхэг тайланд тоо
бүртгэл хөтөлж, техник боловсруулалтын ажил хийгдлээ.
Геологийн архивын уншлагын танхимаар үйлчлүүлэхийг хүссэн
судлаач, эрдэмтэн, албан тушаалтан, их, дээд сургуулийн
оюутан, сонсогч нар болон төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудын хүсэлтээр 2015 онд 1206 хүнд, 3995 тайлан,
6680 ном, 12779 зураг өнгөтөөр скайнердаж, каноны
үйлчилгээгээр А4 хэмжээгээр 43226 хуудас баримт хувилж, А3
хэмжээгээр 14005 зураг хувилж, 25 удаа лавлагаа мэдээлэл
бэлтгэж, 45 албан бичигт хариу өгсөн. АМГ-ын дотоод ажлын
хэрэгцээнд зориулан 45 удаа мэдээ тайлан бэлтгэлээ.
Төрийн архивт хадгалагдаж байгаа 1 хувь тайлангуудыг нийтийн
үйлчилгээнээс чөлөөлөх, баримтын ашиглалтыг сайжруулах
зорилгоор энэ ажил хийгдэж байна. 2015 онд геологийн архивд
байгаа 2452-2592 дугаартай нэг хувь тайлангаас ашиглалтын
хөмрөг 60 ном, 4 дэвтэр, 569 зурагт ашиглалтын хөмрөг үүсгэлээ.
Мөн сэлбэн засах, сэргээн шинэчлэх зорилгоор 298 ном, 340
зураг, 13 хавтас шинээр хийж, 8394 зурагт нэгдсэн дугаар тавьж,
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1.15.5. Ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэсэн
төрийн захиргааны байгууллагын даргын
тушаал, шийдвэрийг үндэслэн мэдээллийн
сангийн нөөцийн дэд санд бүртгэх, 20102013 оны металл ашигт малтмалын
нөөцийн баланс гаргах, нөөцтэй холбоотой
мэдээ тайлан гаргах.

Тоо хэмжээ – 3 ажил
үйлчилгээ
130 орд
бүртгэх, металл а/м-ын
14 төрөл. Хугацаа –
жилдээ,
Чанар –Нөөцийн
зааврын дагуу, үнэн зөв
бэлтгэх

1.15.6. Чулууны дээжний хадгалалтыг Тоо хэмжээ:1
сайжруулах, цэгцлэх өмнө өгч байсан танилцуулга,
үүргийн хүрээнд 2014 онд хийсэн ажлын Хугацаа: I улирал,
тайланг Уул уурхайн яаманд танилцуулах
Чанар: Үнэн бодитой,
хэрэгжихүйц
1.15.7. Цуцлагдсан тусгай зөвшөөрлүүдийн Тоо хэмжээ:1 санал,
тайлан, төлөвлөгөөг ил болгох боломжийг Хугацаа: I–II улирал,
судлах
Чанар: Үнэн бодитой,
хэрэгжихүйц

урагдаж муудсан 690 ном, дэвтрийг сэргээж, 814 жилийн ажлын
тайланд архивын зааврын дагуу техник боловсруулалт хийж, тоо
бүртгэл хийгдлээ.
1.
Мэдээллийн сангийн нөөцийн дэд санд 135 ордын
нөөцийн мэдээллийг 25 асуултаар шинээр бүртгэв. (тайлан
дугаар 7550-7798).
2. Даргын тушаал шийдвэрийг үндэслэн 1990-2009 онуудад
олборлосон 102 ордын нөөцийн хөдөлгөөнийг мэдээллийн
сангийн нөөцийн дэд санд бүртгэв. Үүнд:
Төмөр-16, алтны үндсэн-10, мөнгө-2, зэс-молибден-1, цайр-2,
хар тугалга-2, кадми-2, вольфрам, цагаан тугалга-7, хайлуур
жонш 32, гөлтгөнө-2, цементын түүхий эд-6, элс-хайрга-15,
шохойн чулуу-9, өнгөлгөөний чулуу-1, тоосгоны шавар-9,
балластын түүхий эд-1, барилгын чулуу-6, давс-2, цеолит-1
3.2005-2009 онуудад олборлосон Au, Ag, Cu, Mo, Fe, Pb, Zn, Cd,
Sr, W, Sn-зэрэг ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөний
балансын тайлбар, дүгнэлтийг хийж, хянуулах, улмаар Геологи
мэдээллийн төв архивт тушаах ажил үргэлжилж байна.
4. Нүүрсний 12 ордын 1962-2013 онуудад олборлосон нөөцийн
хөдөлгөөнийг нөөцийн улсын нэгдсэн санд оруулав.
5. Нөөцийн бүртгэлийн таамаг нөөцийн дэд санд шинээр 9 орд,
192 илрэл, дагалдах ашигт малтмалын 158, нийтдээ 250
илрэлийн нөөцийн мэдээллийг шинээр бүртгэв.
Чулууны дээжний хадгалалтыг сайжруулах зорилгоор сангийн
байрыг цэгцлэж, 2014 онд хийсэн ажлын тайлан, цаашид хийх
ажлын төлөвлөгөөний хамт Уул уурхайн яаманд танилцуулан,
хүргүүлсэн болно.

Цуцлагдсан тусгай зөвшөөрлүүдийн тайлан, төлөвлөгөөг ил
болгох боломжийг судлах ажлыг хуулийн хэлтэстэй хамтран
санал боловсруулсан. АМТХ, Хувь хүний нууцын тухай хууль,
Компаний тухай хууль, Архивын тухай хууль болон батлагдсан
дүрэм, журам тогтоомжийн хүрээнд ажиллах зөвлөмж өгсөн.
1.16. Геологийн судалгааг мэргэшсэн инженер, техникийн ажилтнаас бүрдсэн багийн мэдлэг, туршлагад түшиглэж,
нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоцын онцлогт тохирсон оновчтой арга, аргачлал, дэвшилтэт техник, технологиор
гүйцэтгүүлж, геологийн судалгаа, эрэл, хайгуулын ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх

17

1.16.1. Геологийн салбарын боловсон Тоо хэмжээ:1 судалгаа,
хүчний
судалгааг мэргэжил тус бүрээр Хугацаа: жилдээ,
болон зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүдийн Чанар: Үнэн бодитой,
нарийвчилсан
судалгааг
гаргах,
дүн шуурхай
шинжилгээ хийж эхлэх

1.16.2. УТХ-өөр болон хувийн хөрөнгөөр Тоо хэмжээ:1 судалгаа,
геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэгч Хугацаа: жилдээ,
байгууллагууд, тэдгээрийн боловсон хүчний Чанар: Үнэн бодитой,
судалгааг гаргах, дүн шинжилгээ хийж шуурхай
эхлэх

1.16.3. Геофизик, өрөмдлөгийн багаж, тоног Тоо хэмжээ:1 судалгаа,
төхөөрөмж, геологийн програм хангамж Хугацаа: жилдээ,
зэргийн судалгааг гаргах, дүн шинжилгээ Чанар: Үнэн бодитой,
хийж эхлэх
шуурхай

Геологийн салбарын боловсон хүчний судалгааг мэргэжил тус
бүрээр болон зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүдийн нарийвчилсан
судалгааг гаргаж нэгтгэн УУЯ-ны ХШҮДАГ-Т 2015.01.22-ны 4/306
албан тоотоор явуулсан.
УТХ-өөр хийсэн геологийн судалгааны ажлын болон хувийн
хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын тайлан, мэдээ, ШУТИС-аас
авсан мэдээнд тулгуурлан Монгол улсад геологийн салбарын
чиглэлээр зөвлөх, мэргэшсэн геологчдийн судалгааг гаргасан.
Зөвлөх-52, мэргэшсэн инженер-139 байна.
УТХ-өөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэгч байгууллагууд,
тэдгээрийн боловсон хүчний судалгааг гаргах, дүн шинжилгээ
хийх ажлыг нэгтгэсэн. Өнөөдрийн байдлаар 726 орчим хүн
улсын төсвийн хөрөнгийн гүйцэтгэж байгаа ажилд ажиллаж
байна.
Хувийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын жил болгоны
төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ, КХ-ийн бүртгэлд тулгуурлан судалгаа
гаргасан. Хувийн хөрөнгөөр хайгуулын ажлыг 1000 орчим ААН
хийж түүнд нийт 13400 орчим хүн ажилладгаас 6700 байнгын
орон тоонд ажилладаг, бусад нь улирлын чанартай ажил
эрхэлдэг байна.
Геофизик өрөмдлөгийн багаж, тоног төхөөрөмж, геологийн
программ хангамж зэргийн судалгааг гаргасан. 40 ААН
геофизикийн чиглэлээр багаж төхөөрөмжтэй ба улирлын
чанартай ажиллагсдыг оролцуулаад 500 орчим ажиллаж байна.
Өрөмдлөгийн ажлын тоног төхөөрөмжийн талаарх судалгаагаар
өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэдэг дотоод гадаадын 20 гаруй
компани, олон тооны хувь хүмүүс үйл ажиллагаа явуулж,
өрөмдлөгийн
100
орчим
төхөөрөмж
ажиллаж
байна.
Өрөмдлөгийн төхөөрөмжүүдийг зориулалтаар геологи-хайгуулын
баганат өрөмдлөгийн төхөөрөмж - 47%, усны эрэл хайгуул,
ашиглалтын өрөмдлөгийх 37%, газрын тосны гүний өрөмдлөгийн
5%, инженер хайгуулын, тэсэлгээний зэрэг техникийн
зориулалттай өрөмдлөгийх 11% тус тус ажиллаж байна
Үйлдвэрлэсэн улс орноор нь ангилж үзвэл ОХУ-ын 40%,
Солонгосын 9%, Австрали, Канад, Япон - 22%, бусад орных –
29% тус тус байна.

18

1.16.4. УТХ-өөр гүйцэтгэж буй төслүүдийн
геологич нарт геологичдыг мэдлэг чадварыг
дээшлүүлэх,
тэднийг
чадваржуулах
зорилгоор
сургалтыг
геологийн
мэргэжлийн
байгууллагатай
хамтран
зохион байгуулах

Тоо хэмжээ –1 арга
хэмжээ Хугацаа - жилдээ
Чанар – Зохих мэдлэг
олгосон байна

УТХ-өөр гүйцэтгэж буй төслүүдийн геологич нарт геологичдын
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг чадваржуулах зорилгоор
сургалтыг
“Улаанбаатар дүүргийн геологийн сонгомол
бүтцүүдийн тогтоц” сэдэвт экскурс, геологийн ажил мэргэжлийн
уралдааныг 2015 оны 10-р сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион
байгуулав. Хээрийн судалгааны экскурсд багш Д.Чулуун,
С.Хишигсүрэн, Г.Ээнжин, Т.Оюунчимэг нар оролцож залуу
геологич нарт лекц хийв. Ажил мэргэжлийн уралдааныг Төв
аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Тогостойн ам гэдэг газар зохион
байгуулсан бөгөөд уг уралдаанд нийт 11 баг оролцсон.
1.17. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын чиглэлээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гүйцэтгэж байгаа бүх
төрлийн геологийн судалгааны ажлуудын үр дүнг нэгтгэж, олон улсын жишигт хүрсэн, стандартын шаардлагад
нийцсэн, үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.
/ЗГҮАХХТ-43.8-р заалт/
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын чиглэлээр Тоо хэмжээ –1 ажил
Цацраг
идэвхт ашигт малтмалын
чиглэлээр
хийгдсэн
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлчилгээ
материалуудыг
ЦЭГ-аас
хүлээн авч Монгол Улсын нутаг
гүйцэтгэж байгаа бүх төрлийн геологийн Хугацаа - жилдээ
дэвсгэрийн хэмжээнд гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны
судалгааны ажлуудын үр дүнг нэгтгэж, олон Чанар – Шаардлагатай
ажлуудаар санд үүсгэж бүрдүүлсэн.
улсын
жишигт
хүрсэн,
стандартын мэдээллийг бүрэн
ЦЭГ-аас 257 хавтастай тайлан, төлөвлөгөөг хүлээн авч акт
шаардлагад нийцсэн, үндэсний мэдээллийн хамарсан байна
үйлдсэн
санг бүрдүүлэх чиглэлээр МУИС, ШУТИСЦөмийн Энергийн Газраас шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл тус
тай хамтран ажиллана.
бүрээр 2012 оны 38, 2013 онд нийт 39 жилийн тайлан дээр
үндэслэн гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын талаар дэлгэрэнгүйгээр
санд бүртгэсэн.
Уул уурхайн яамны сайдын 214-р тушаалын дагуу Дорнод
аймгийн Дашбалбар сумын Дорнодын ураны ордын судалгааны
ажлын тайлан холбогдох материалыг хүлээн авч ГМТА-н санд
бүртгэсэн.
Цацраг идэвхит ашигт малтмалын ордууд, нөөц, сүүлийн 3
жилийн хугацаанд хийсэн хайгуулын ажлын талаар ажлын төрөл,
зардлаар төрөлжсөн судалгаа хийж Цөмийн Энергийн Комисс
1/2696 тоотоор мөн 1/2697 тоотоор УУЯ-нд хүргүүлсэн
Цөмийн Энергийн Комиссоос мэдээлэл хүсэх тухай 1/52 тоот
албан тоотын дагуу сар бүр Цацраг идэвхит ашигт малтмалын
нийт нөөцийн мэдээг шинэчлэн гаргаж өгч байна.
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Хоёр. "Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтын орчинд
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн
хөтөлбөр, арга хэмжээ:
2.1.Татварын зохицуулалт хийх замаар түүхийгээр гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын
түвшинг нэмэгдүүлнэ /ЗГҮАМХ – 40.7-р заалт/
Тоо - 1 санал, 2 арга
Боловсруулах үйлдвэрлэлийг татварын зохицуулалтаар дэмжих
хэмжээ
бодлогын хүрээнд шаардлагатай материал цуглуулан татварын
2.1.1. Судалгаанд үндэслэн татварын
орчны судалгаа хийж, санал боловсруулсан. УУЯ болон
Чанар - Үндэслэл
зохицуулалтын
санал
боловсруулан
холбогдох байгууллагад хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
сайтай, хэрэгжихүйц
холбогдох байгууллагад хүргүүлэх
бодитой
Хугацаа: 1-2 улиралд
2.2. Уул уурхайн олборлох үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнээр тэргүүн ээлжинд дотоодын боловсруулах
үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг болно. / ЗГҮАХХАХТ -40.8-р/
Импортын бүтээгдэхүүнийг орлох дотоодын уурхайнуудын
2.2.1. Импортын бүтээгдэхүүнийг орлох
бүтээгдэхүүнийг судлан Гаалийн Ерөнхий газрын экспорт
дотоодын
уурхайнуудын
бүтээгдэхүүн Тоо- 1 судалгаа, 1 санал
имтортын мэдээлэл дээр суурьлан
импортыг орлох
нийлүүлэлтийн боломжийн судалгаа хийх. Чанар- Үндэслэл сайтай,
бүтээгдэхүүний жагсаалт гаргасан, үүнд үндэслэн нөөц болон
санал
боловсруулан
холбогдох Хугацаа: 1-4 улиралд
түүхий эдийн зориулалтаар нь ялган, нийлүүлэлтийн судалгааг
байгууллагад хүргүүлэх.
хийж гүйцэтгэлээ.
2.3. Байгаль орчны аудитаар дамжуулж уул уурхайн үйлдвэрлэлд байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл ихтэй технологийг
ашиглуулахгүй байх арга хэмжээг авна. /ЗГҮАМХ-40.10-р заалт/
1.
Техник, технологи, эдийн засгийн тооцоонд өөрчлөлт
орсны улмаас ТЭЗҮ-д нэмэлт тодотгол хийсэн 22 аж ахуйн
нэгжийн БОНБНҮ-г шинэчлэн батлуулах тухай мэдээллийг
БОНХАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын
мэргэжилтэн Б.Бүнчинжавт цахимаар хүргүүлсэн. Дээрх аж ахуйн
нэгжүүдээс байгаль орчны аудит хийлгэх шаардлагатай аж ахуйн
Тоо- Шаардлагатай тоо
2.3.1. Байгаль орчны аудит хийж байгаа
нэгжийн эвдрэлд орсон болон нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн
хэмжээгээр Чанарбайгууллагуудтай
хамтран
ажиллаж,
мэдээллийг цаг тухай бүр хүргүүлэн ажиллав.
Үндэслэл сайтай
холбогдох мэдээллээр хангах.
Хугацаа: 1-4 улиралд
2.
Үндэсний аудитын газар “Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн
хөрөнгийн төвлөрүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн”-д аудит хийхэд
түүнд шаардлагатай 2013-2015 онуудад уулын ажлын төлөвлөгөө
тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн уулын ажилд хамрагдсан
талбайн хэмжээ, нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ, түүнд
зарцуулсан зардал, орхигдсон газрын тооллого зэрэг мэдээллийг
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2015 оны 9 дүгээр сарын 23-ны 2/7386 тоотоор хүргүүлэв.
2.4. Ашигт малтмалын төрөл, олборлох, боловсруулах технологийн онцлогийг тусгасан байгаль орчныг хамгаалах,
нөхөн сэргээх Европын Холбооны стандартыг нутагшуулж мөрдүүлнэ.
/ЗГҮАМХ-40.12-р заалт/
1.
Германы
хамтын
ажиллагааны
байгууллагын
санхүүжилтээр зохион байгуулсан “Байгаль орчинд учруулсан
хохирол тооцох аргачлалын шинэчлэсэн төсөл батлуулах” ажлын
хэсгийн 4 удаагийн хуралд оролцон дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.
Үүнд:
Тоо - Шаардлагатай тоо
• Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлангаас эвдрэлд орсон
хэмжээгээр
болон нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн мэдээллийг гаргаж
2.4.1. Холбогдох стандарт, аргачлал,
Чанар - Үр дүнд
өгөв.
журмын төслийг боловсруулах ажлын
суурилсан үндэслэл
хэсэгт орж саналаа өгч ажиллах,
• “Уул уурхайн салбарын байгаль орчны эрх зүйн өнөөгийн
сайтай
байдал” сэдвээр илтгэл бэлтгэн ажлын хэсгийн хурлаар
Хугацаа: 1-2 улиралд
хэлэлцүүллээ.
2.
Байгаль орчинд учруулсан хохирол тооцох аргачлалын
шинэчилсэн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллан уг
төсөлд санал хүргүүлсэн. Аргачлал батлагдсан бөгөөд тушаал
гараагүй байна.
2.5. Нэгдмэл тогтоцтой ордыг иж бүрэн ашиглах, байгальд ээлтэй технологийг судалж нэвтрүүлэхийг дэмжинэ.
/ЗГҮАМХ-40.15-р заалт/
1.
Дархан, Сэлэнгэ аймгуудын нутагт байрлах төмрийн
хүдрийн ордуудыг түшиглэн орчин үеийн техник, технологи бүхий
иж бүрэн технологийн цогцолбор бий болгох төслийн цар
хүрээний ерөнхий судалгааг хийв. Үүнд:
• Судалгааны ажилд шаардлагатай мэдээллийг хүссэн
1/8887 тоот албан бичгийг Эрчим хүчний яам, Зам тээврийн яам,
Тоо - шаардлагатай тоо
Монголын төмөр зам ТӨХК-нд хүргүүлэн холбогдох мэдээллийг
хэмжээгээр, 1 санал
2.5.1. Холбогдох судалгаануудыг нэгтгэх,
авч нэгтгэв.
Чанар - Бодитой,
ажлын хэсгүүдэд орж ажиллах, мэдээллээр
үндэслэл сайтай, хууль,
• Дархан, Сэлэнгийн бүс нутгийн төмрийн хүдрийн ордын
хангах.
журмын дагуу
нэгдсэн судалгааг гаргаж дуусаад байна. Мөн улсын хэмжээнд
Хугацаа: 1-4 улиралд
төмрийн хүдрийн ордуудын талаарх судалгааг нэгтгэж бэлтгэв.
• Дархан, Сэлэнгийн бүс нутгийн төмрийн хүдрийн ордын
цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын хүрээнд хийгдсэн
төслүүдийн талаарх мэдээллийг нэгтгэж судалгаа хийв. /Хуудас
5/
• Төмөртолгой болон Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ордыг
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ашиглах ТЭЗҮ-тэй танилцаж, уурхай, баяжуулах, боловсруулах
үйлдвэр, дэд бүтцийн талаарх судалгааг гаргасан.
• Дархан, Сэлэнгийн бүс нутгийн төмрийн хүдрийн ордыг
ашиглах ТЭЗҮ, тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцаж ашиглалт,
баяжуулалтын технологи, дэд бүтэц, эдийн засгийн тоон
үзүүлэлт, хэтийн төлвийн холбогдох суурь судалгааг авсан.
2.
Нэгдмэл тогтоцтой ордуудын технологийн шийдэл, дэд
бүтцийн асуудал, Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлцэл, хэтийн
төлвийн талаар нэгтгэсэн судалгааг хийв. /Хуудас 14/.
2.6. Ашигт малтмалыг экспортод гаргахтай холбоотой эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, эрдэс баялгийн экспортыг нэгдсэн
“Нэг цонх”-ны бодлогоор хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна.
/ЗГҮАМХ-41-р заалт/
- Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх газрын дарга,
Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын хамтран баталсан
2007 оны 471/816 дугаар тушаалын дагуу ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчид болон баяжуулах, боловсруулах
үйлдвэрүүдээс ирүүлсэн 2015 оны уулын ажлын төлөвлөгөөнд
үндэслэн улсын хилээр бүтээгдэхүүн экспортлох ААН-үүдийн
мэдээллийг боловсруулан Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн.
- Улсын хилээр гадаргуун болон гүний усны шинжилгээ,
Тоо - шаардлагатай тоо
баяжуулалт, хагас үйлдвэрлэл, технологийн туршилтын
зориулалтаар дээж нэвтрүүлэх тухай 174-н тодорхойлолтыг
2.6.1.
Ашигт
малтмалыг
экспортод хэмжээгээр
журмын дагуу ААН-ийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, орд
гаргахтай
холбоотой
мэдээлэлээр Чанар - Бодитой,
газрын шинжилгээ, судалгаа хийлгэх шаардлага зэргийг судлаад
холбогдох ажлын хэсэг, байгууллагыг үндэслэл сайтай, хууль,
журмын дагуу
холбогдох харъяа гаалийн хороо, газарт хүргүүлэн ажиллав.
хангаж ажиллана.
Хугацаа: 1-4 улиралд
- 2015 оны ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон
баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн батлагдсан уулын
ажлын төлөвлөгөөний дагуу уул уурхайн гаралтай экспортлох
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний судалгааг хийв.
- Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын дарга,
Монгол улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын хамтран баталсан
2007 оны 471/816 дугаар тушаалын дагуу бэлтгэсэн мэдээллийг
2015.05.19-ний өдрийн 5/3786 тоот албан бичгээр Гаалийн
ерөнхий газарт хүргүүлэв..
2.7. 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. /ЗГҮАМХ – 43.1 заалт/
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1.
Үндсэн хуулийн цэцээс 2015 оны 2 дугаар сарын 10-нд
ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу “Цагаан суваргын ордын төрийн
эзэмшлийн тухай” УИХ-ын 2014 оны 54 дүгээр тогтоолыг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай судалгаа хийж санал боловсруулан
УУЯ-аас байгуулсан ажлын хэсэгт хүргүүлсэн.
2.
Гацууртын алтны үндсэн ордыг стратегийн ордод
хамруулах асуудал УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороогоор
дэмжигдэн УИХ-аар хэлэлцэгдэх болсонтой холбоотой эдийн
засгийн нэмэлт тооцоо, судалгаа хийж, мэдээлэл бэлтгэн Уул
уурхайн яаманд ажлын шугамаар өгөв.
Тоо - шаардлагатай тоо
3.
Стратеийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын
хэмжээгээр, 1 санал
талбайн хил заагийг тогтоох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах,
2.7.1.
Шаардлагатай
судалгаа
хийж,
Чанар - Бодитой,
талбайн хил заагийг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох үүрэг
холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр
үндэслэл сайтай, хууль,
бүхий ажлын хэсэгт хил зааг тогтоох аргачлалын төслийг
хангах.
журмын дагуу
хүргүүлэв.
Хугацаа: 1-4 улиралд
4.
Дээрх асуудлаар Ашигт малтмалын газраас хүргүүлсэн
албан бичгүүдийн хуулбарыг ажлын хэсгийн хуралд зориулан
ажлын хэсгийн гишүүн С.Энх-Очирт өгөв.
5.
Монгол улсын Их Хурлын 2015 оны 1 сарын 23-ны өдрийн
11 дугаар тогтоолоор 2007 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн
“Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт
малтмалын ордод хамааруулах тухай” 27 дугаар тогтоолын
нэгдүгээр хавсралтын 16 дахь заалтанд Гацууртын ордын хил
хязгаарыг нарийвчлан тогтоож, ордыг иж бүрнээр нь ашиглахаар
нэмэлт оруулснаар стратегийн ордын жагсаалт нэгээр нэмэгдсэн.
2.8. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын төрийн эзэмшлийг нэгтгэн, корпорацийн зохион байгуулалтад оруулна.
/ЗГҮАМХ – 43.2-р заалт/

2.8.1. Корпорацийн зохион байгуулалтад
оруулахтай холбоотойгоор Стратегийн ач
холбогдол
бүхий
ашигт
малтмалын
ордуудын судалгааг баяжуулах. Холбогдох
байгууллагуудыг мэдээллээр хангах

Тоо- шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Чанар- Бодитой,
үндэслэл сайтай, хууль,
журмын дагуу
Хугацаа: 1-4 улиралд

1.
Уул уурхайн сайдын 2014 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн
1 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Уул уурхайн яам, Ашигт
малтмалын газар, Сангийн яам, Эдийн засгийн хөгжлийн яамны
төлөөлөл бүхий “Стратегийн ач холбогдолтой ашигт малтмалын
зарим ордын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох” ажлын
хэсэгт орж ажиллан, Цагаан суврагын ордын 23%-ийг төр үнэгүй
эзэмших, ашигт малтмалын нөөц ашигласны татварын нэмэлт
хувь тогтоох санал боловсруулан Засгийн газарт өргөн барьсан.
2.
Төмөртийн овооны орд, тогтвортой байдлын гэрээний
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биелэлтийн талаарх мэдээллийг шинэчлэв.
3.
Монгол улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Цагаан суваргын
ордын талаарх 2015.2.10-ны өдрийн 3/54 тоот албан бичгийн
хариуг боловсруулан 2015.2.27-ны өдрийн 1/1154 тоотоор хариу
явуулав.
4.
Гацууртын алтны үндсэн ордын эдийн засгийн болон
өөрийн өртгийн тооцоог адил төстэй Олон овоот, Баян-айраг,
Бороогийн алтны үндсэн ордуудтай харьцуулан өнөөгийн ханшид
шилжүүлэн тооцсон судалгаа хийж ажлын хэсэгт танилцуулав.
5.
Гацуурт, Бороогийн ТЭЗҮ-тэй танилцан, холбогдох
мэдээллүүдийг нэгтгэн судалгаа хийв.
6.
Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын
ордуудын судалгааг баяжуулах ажлын хүрээнд:
• Гацуурт, Бороо, Асгат, Бүрэнхаан, Цагаан суварга,
Эрдэнэтийн овоо, Төмөртэй, Төмөртийн овооны ордын
мэдээллийг шаардлагатай тоо хэмжээгээр шинэчлэв.
• Стратегийн 3 нүүрсний ордын хувь эзэмшил, хувьцааны
талаарх мэдээллээр баяжуулав.
• Стратегийн 16 ордын шаардлагатай болон татсан хөрөнгө
оруулалтын мэдээллийг нэгтгэв.
• Гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржид гаргасан хувьцааны
мэдээллийг шинэчлэв.
7.
Бороогоулд ХХК-ийн Бороогийн ордын танилцуулгад
шинээр бүртгэсэн болон үлдэгдэл нөөц, 2013, 2014 онуудын
тайлангийн өгөгдлүүд болон компанитай холбогдон улс, орон
нутгийн төсөвт оруулсан төлбөр, татвар, шимтгэл, олборлосон
хүдэр, бүтээгдэхүүн, экспортолсон бүтээгдэхүүний мэдээллийг
цахимаар авч мэдээллийг шинэчлэв. Компаниас авсан мэдээлэл
манайд байгаа тайлангийн мэдээллүүд зөрж байгаа учир
харьцуулалт хийв.
2.9. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулах журмын хэрэгжилтийг хангах, дүрэм,
заавар, зааварчилгааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.
/ҮХЦБ – 2.1.1; ЗГҮАМХ-45.1-р заалт/
2.9.1.
Бичил
уурхайн
гаралтай Тоо хэмжээ –
Судалгааны ажил хийгдэж, бичил уурхай эрхлэгчдийн үйл
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг ил тод Судалгааны ажлын 1
ажиллагааны болон талбайн талаархи мэдээллийг УУЯ-ны
болгох механизмыг бүрдүүлэхэд чиглэсэн дүгнэлт
мэргэжилтэн
н.Наран-Эрдэнэд
6
дугаар
сарын
23-нд
судалгааг баяжуулж, цаашид авах арга Хугацаа – жилдээ
naranerdene@mm.gov.mn хаягаар хүргүүлсэн.
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хэмжээний санал боловсруулан холбогдох Чанар -Үнэн зөв,
байгууллагад хүргүүлэх.
үндэслэл сайтай

2.9.2. Хууль, журамд нийцүүлэн холбогдох
алба, хэлтсийн саналыг авч Бичил
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох
талбайн
дүгнэлт
гаргах,
талбайн
мэдээллийг
нэгдсэн
санд
бүртгэх,
холбогдох
байгууллагыг
мэдээллээр
хангах.

Тоо хэмжээ – Ирүүлэх
хүсэлтийн тоогоор
Хугацаа – Тухай бүр
Чанар – Хууль журмын
дагуу үнэн бодитой,
тавигдах шаардлагад
нийцсэн байна

1.
Бичил уурхайн талбайн дүгнэлт гаргуулахаар хүсэлт
ирүүлсэн 7 аймгийн 23 сумын Засаг дарга нарт хариу албан
бичиг төлөвлөн хүргүүлэв.
2.
ШХА-ын Тогтвортой бичил уурхай төсөлтэй хамтран
ArcGIS программд суурилсан Монгол улсын газрын зураг дээр
бичил уурхайн зориулалтаар дүгнэлт гарсан 16 аймаг, 32 сум, 84
талбай, 1546.36 га талбайн булангийн цэгийн солбилцол, ашигт
малтмалын төрөл, нөхөрлөлийн тоо байршил, болон бусад
тэмдэг тэмдэглэгээг байр зүйн тойм зураг хэлбэрээр оруулав.
3.
Бичил уурхайн талбайн дүгнэлтийн тойрох хуудсыг Ашигт
малтмалын тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулж АМГ-ын даргын
2015 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн а-81 тоот тушаалаар
батлуулав.
Уг тушаалын хавсралтыг дараах сумдад хүргүүлсэн. Үүнд:
• Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сум
• Баянхонгор аймгийн Өлзийт сум
• Хэнтий аймгийн Дархан сум
• Төв аймгийн Борнуур сум
• Төв аймгийн Заамар сум
• Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сум
• Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сум
4.
Бичил уурхайн талбайн талаархи мэдээллийг санд нэгтгэв.
Үүнд:
• 2015.5.16-23-ны өдрүүдэд Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус
суманд албан томилолтоор ажиллаж тус суманд үйл ажиллагаа
явуулж буй бичил уурхайн талбай.
•
2015.10.30-11.15-ны өдрүүдэд Бичил уурхайг хэрхэн
зохион байгуулан ажиллаж байгаа талаар мэдээлэл авах, санал
солилцох, хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Төв аймгийн
Сэргэлэн суманд 2, Эрдэнэ суманд 1, Улаанбаатар хотын
Багахангай дүүрэгт 1, Хэнтий аймгийн Батноров суманд 9, БаянАдарга суманд 4, Дархан суманд 5, Норовлин суманд 1,
Дорноговь аймгийн Айраг суманд 6, Иххэт суманд 3, Дорнод
аймгийн Баянтүмэн суманд 1, Дундговь аймгийн Баянжаргалан
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суманд 6, Гурвансайхан суманд 1, Өлзийт суманд 1, Хулд суманд
1, Дэлгэрхангай суманд 1, Луус суманд 3 талбай нийт 47 нэгж
талбай.
ШХА-ын Тогтвортой бичил уурхай төсөлтэй хамтран байр зүйн
тойм зураг боловсруулах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын
Багануур дүүрэг, Ховд аймаг, Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сум,
Тоо хэмжээ – 1 ажил
Төв аймгийн 2 сум, Хэнтий аймгийн 5 сум, Дорноговь аймгийн 2
2.9.3. Бичил уурхай, ХАМО-ын байрзүйн үйлчилгээ
сум, Дорнод аймгийн 1 сум, Дундговь аймгийн 6 суманд нийт 18
Хугацаа – жилдээ
тойм зураг, боловсруулан гаргах.
суманд албан томилолтоор ажиллаж бичил уурхайн үйл
Чанар –тавигдах
ажиллагааны болон талбайн мэдээ, мэдээллийг авсан.
шаардлагын дагуу
Мэдээллийг нэгтгэх ажлыг ШХА-ын тогтвортой бичил уурхай
төслийн багтай хамтран боловсруулж зурган хэлбэрт
шилжүүлэхээр ажиллаж байна.
2.10. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журамд орон нутгийн удирдлагын хүлээх хариуцлагыг тодорхой
тусгаж, хэрэгжилтэд нь тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулна.
/ЗГҮАМХ – 45.1-р заалт/
1.
АНУ-ын Азийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа
“Байгаль орчныг нэмэгдүүлэхэд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх
нь-II” төсөлтэй хамтран “Орон нутгийн түвшинд хариуцлагатай
бичил уурхайг хэрэгжүүлэх хөшүүрэг, эсрэг тохиолдолд таслан
зогсоох, хариуцлага тооцох арга замууд”
сэдэвт бүсийн
семинарыг 2015.4.8-11-ны өдрүүдэд хамтран зохион байгуулж
оролцсон
2.
Увс аймгийн Тариалан, Өмнөговь сумдад 2015.05.12-17
Тоо- шаардлагатай тоо
өдрүүдэд албан томилолтоор ажиллаж АНУ-ын Азийн сантай
2.10.1. Хууль дүрэм, зааврыг мөрдөж
хэмжээгээр
хамтран нөхөн сэргээх талбай сонгох, сум орон нутгийн
ажиллах
талаарх
сургалт
явуулах,
Чанар- хууль, журмын
удирдлагуудад хууль, эрх зүйн мэдээллээр ханган ажиллав.
сурталчилах, хэрэгжилтийг хангуулах арга
дагуу, хүртээмжтэй
3.
Уул уурхайн сайдын ажлын хэсгийн бүрэлдхүүнд
хэмжээ авах.
Хугацаа: 1, 2-р улиралд
2015.9.10-11-нд ажиллаж Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум Дууч
мандал ТББ-ын баяжуулах цех, Гацууртын ордтой газар дээр нь
танилцаж ажлын хэсгийг холбогдох мэдээллээр хангаж ажиллав.
4.
Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо ТББ-аас
Дорноговь аймгийн Айраг суманд 2015.9.18-19-ны өдрүүдэд
зохион байгуулсан “Бичил уурхайн сайн туршлага – Хөгжлийн
гарц” туршлага солилцох өдөрлөгт “Бичил уурхайн зохиулалт
бүхий газрын асуудал” сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо.
5.
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Хэнтий аймгийн Чингис
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2.10.2. “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал
олборлох
журам”-ыг
шинэчлэн
боловсруулан батлуулах, бичил уурхайн
нөхөн сэргээлтийн зааварчилгааг төсөл
хөтөлбөрүүдтэй хамтран боловсруулна.

Тоо- 1 журам, 1
зааварчилгаа
Чанар- хууль, журмын
дагуу, хүртээмжтэй
Хугацаа: 1, 2-р улиралд

2.10.3. Бичил уурхайгаар олборлосон Тоо- 1 ажил үйлчилгээ
хүдрийг
баяжуулахад
ашиглаж
буй Чанар- хууль, журмын
“Баяжуулах цехэд тавигдах техникийн дагуу, хүртээмжтэй

хотод 2015.9.21-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Санхүүгийн
үйлчилгээний хүртээмж ба орон нутгийн хөгжил” сэдэвт чуулга
уулзалтад “Бичил уурхайн нөхөрлөлийн өнөөгийн байдал
хөгжлийн цаашдын хандлага” сэдвээр илтгэл тавьж оролцов.
6.
Ховд, Баян-Өлгий аймагт албан томилолтоор ажиллаж
хууль, журмын хэрэгжилтийн талаар болон бичил уурхайн үйл
ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулсан.
7.
Бичил уурхайн төсөлтэй хамтран “Бичил уурхайг
албажуулах замаар бичил уурхайчдын нийгмийн хамгааллыг
сайжруулах нь” сэдэвт Үндэсний чуулганыг 2015.12.03-ны өдөр
хамтран зохион байгуулав.
- “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ыг
шинэчлэн боловсруулах ажлын хүрээнд Уул уурхайн сайдын
2015.02.25-ны өдрийн 34-р тушаалаар ажлын хэсэг
байгуулагдан 3 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж оролцон
саналыг нэгтгэн уул уурхайн яамны мэргэжилтэн н.НаранЭрдэнэд цахим хэлбэрээр хүргүүлэн ажилласан.
- АНУ-ын Азийн сангийн “Байгаль орчныг хамгаалахад
талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” II төслийн багтай
хамтран “Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг
боловсруулж дууссан.
- Бичил уурхайг орон нутагт хэрхэн зохион байгуулж байгаа
талаар мэдээлэл авах, санал солилцох, хууль, журмын
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Төв аймгийн Сэргэлэн
суманд 2, Эрдэнэ суманд 1, Улаанбаатар хотын Багахангай
дүүрэгт 1, Хэнтий аймгийн Батноров суманд 9, Баян-Адарга
суманд 4, Дархан суманд 5, Норовлин суманд 1, Дорноговь
аймгийн Айраг суманд 6, Иххэт суманд 3, Дорнод аймгийн
Баянтүмэн суманд 1, Дундговь аймгийн Баянжаргалан суманд
6, Гурвансайхан суманд 1, Өлзийт суманд 1, Хулд суманд 1,
Дэлгэрхангай суманд 1, Луус суманд 3 нийт 46 нэгж талбай
дээр 2015.10.30-11.15-ны өдрүүдэд албан томилолтоор
ажиллаж хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ
авав.
- Монгол Улсын Засгийн Газрын 2010 оны 308 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал
олборлох журам”-ын 12.2, 12.3-д заасан “Баяжуулах цехэд
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нөхцөл”-ийн
төслийг
боловсруулах, Хугацаа: 1, 2-р улиралд
батлуулах арга хэмжээ авах.

тавигдах техникийн нөхцөл”-ийг судлах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэвэл зохих ажлын хуваарь,
дараалал, бүрэлдэхүүн, томилолтын удирдамж зэргийг
боловсруулав.
2.12. “Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх санаачилга”-ын зарчим, стандартыг төрийн бус байгууллага, олон улсын
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАМХ – 46.2-р заалт/
Холбогдох байгууллагуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж
байна. Энэ ажлын хүрээнд:
- Эрдэс баялгийн салбарын талаарх орон нутгийн иргэдийн
мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг
бэхжүүлэх зорилгоор Зуунмод хотод зохион байгуулсан
ОҮИТБС-ын өдөрлөгт оролцон, Төв аймгийн нэр бүхий 5 сумдын
тусгай зөвшөөрөл, тайлан өгсөн байдал болон хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл олгох зааврын талаар powerpoint программаар
мэдээлэл бэлтгэн, танилцуулав.
- Эрдэс баялгийн салбарын талаархи орон нутгийн иргэдийн
мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг
2.12.1.
“Хариуцлагатай
уул
уурхайг Тоо- шаардлагатай тоо
бэхжүүлэх зорилгоор Сэлэнгэ хотод зохион байгуулах ОҮИТБСхөгжүүлэх
санаачилга”-ын
зарчим, хэмжээгээр,
ын өдөрлөгт зориулан, Сэлэнгэ, Булган, Орхон, Дархан-Уул
стандартыг хэрэгжүүлэн ажиллаж буй Чанар- хууль, журмын
аймгуудын тусгай зөвшөөрөл, уулын ажлын тайлан өгсөн байдал
төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон дагуу
болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох зааврын талаар
улсын
байгууллагуудыг
шаардлагатай Хугацаа: 1, 2, 3, 4-р
powerpoint программаар мэдээлэл бэлтгэж, илтгэл тавив.
улиралд
мэдээллээр хангаж ажиллана.
- ОҮИТБС-ын тайланг хэрхэн гаргах талаар ААН-үүдэд
2015.03.04-ний өдөр сургалт явуулж тайлан гаргахад гардаг
нийтдэг алдааны талаар танилцуулав. Нийт оролцогчдоос
хайгуулын тайлангийн 10-р маягтыг бөглөх талаар заавар
зөвлөлгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах, АМГ-т зөвлөгөө өгдөг
хэлтэстэй болгох талаар чиглэл өгч ажилласан.
- Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, ҮАБЗ-өөс хамтран зохион
байгуулсан “Хариуцлагатай уул уурхай-иж бүрэн ашиглалт,
уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт” сэдэвт хэлэлцүүлэгийг
мэдээллээр ханган, хэлэлцүүлэгт 11 сарын 20-ны өдөр оролцож,
санал хэлэв.
2.13. Засгийн газраас баталсан хил хязгаарын дагуу “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн хэрэгжилтийг
хангуулж ажиллана.
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/ЗГҮАХХАХТ-47.1 заалт/

2.13.1. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх,
усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс,
ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
олборлох, ашиглахыг хориглох тухай
хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой
судалгаа, мэдээллээр хангаж ажиллах.

Тоо-шаардлагатай тоо
хэмжээгээр Чанар- Үнэн
зөв, цаг хугацаандаа
багтсан байх.
Хугацаа-1,2,3,4 улиралд

1.
Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
олборлох, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн дагаж мөрдөх
журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгт орж
ажиллан шаардлагатай судалгаа, мэдээлэл бэлтгэж өгсөн. Тус
хууль нь 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн УИХ-ын нэгдсэн
чуулганаар батлагдсан.
1.
“Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай
зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн
хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай
зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн
сэргээлт хийлгэх журам” - ыг үндэслэн “Өргөдөл хүлээн авах,
гэрээ байгуулахтай холбогдох арга хэмжээ авах дотоод заавар”,
“Хяналтын хуудасны загварыг АМГ-ын даргын 2015 оны 09
дүгээр сарын 01-ний өдрийн а/75 дугаартай тушаалаар батлуулж,
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2.
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 1 дүгээр зүйлийн дагуу ирүүлэх өргөдлийн маягт
боловсруулж байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан. Нийт
360 тусгай зөвшөөрөл дээр өргөдөл ирүүлсэн байна.
3.
БОНХАЖЯ-наас гаргасан 488, Засгийн газрын 174 дүгээр
тогтоолд хамрагдсан 242, Засгийн газрын 194 дүгээр тогтоолд
хамрагдсан 422 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн мэдээллийн
нэгдсэн сан үүсгэж, судалгаа хийн, бүртгэл хөтлөв.
4.
Эдгээр 488 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд хэрхэн
давхцаж байгаа талаар судалгаа хийж, Засгийн газрын 174, 194
дүгээр тогтоолд хамрагдаагүй 140 ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал бэлтгэж
хэлэлцүүлэв.
5.
2015.05.29-ны өдөр БОНХАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн
дарга болон УУЯ, Ашигт малтмалын газрын хамтарсан уулзалтад
Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн
талаар танилцуулж, Засгийн газрын 174, 194 дүгээр тогтоолд
хамрагдаагүй боловч БОНХАЖЯ-наас нэмэлтээр оруулсан 140
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ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх,
усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт
ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн
үйлчлэлд хамруулсан тухай, түүнийг хэрхэн яаж зохицуулах
тухай хэлэлцүүлж, журмын дагуу шийдвэрлэх талаар чиглэл
өгсөн
6.
БОНХАЖЯ-наас хуульд нэмж хамруулсан 140 ашиглалтын
тусгай зөвшөөрлүүдийн судлагааг мэдээллийн нэгдсэн санд
нэмэн мэдээллийг баяжуулж байна.
7.
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 1 дүгээр зүйлийн дагуу өргөдөл хүлээн авах зарыг
байгууллагын вэб хуудсанд байршуулж, “Өнөөдөр”,”Өдрийн
сонин”, “Монголын мэдээ” сонингуудын 2015.06.11-ний өдрийн
дугаарт нийтлүүлэв.
8.
Ашигт малтмалын дарга Д.Үүрийнтуяагийн өгсөн үүрэг
даалгаврын дагуу ЗГ-ын 174 дүгээр тогтоолд хамрагдаж, тусгай
зөвшөөрөл нь цуцлагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн
хүсэлтийг нэгтгэн, хуулийн хэлтэст шилжүүлэв.
9.
Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай
зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн
хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай
зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн
сэргээлт хийлгэх журмын 2.1 дэх заалтын дагуу 657 ашиглалтын
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өргөдөл ирүүлэхээс нийт 218
өргөдөл хүлээн авч бүртгэв.
10.
Засгийн газрын 174 дүгээр тогтоолд хамрагдаж нөхөх
олговор авах хүсэлт ирүүлсэн 124 тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн судалгаа гаргаж, санал боловсруулж Ашигт
малтмалын газрын дэд дарга С.Амарсайханд танилцуулсан.
11.
Өргөдөл ирүүлээгүй 143 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 93 аж
ахуйн нэгжийн удирдлагын утас руу залгасан боловч 75 аж ахуйн
нэгжтэй холбогдож өргөдлөө хуулийн хугацаанд ирүүлэх талаар
мэдэгдсэн.
12.
Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй
давхцалтай 97 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт гаргаж
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дүгнэлт гаргуулахаар ажиллаж байна.
13.
Энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж байсан
талаар дүгнэлт гаргуулах 16 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс
шаардлагатай материалуудыг хүлээн аваад байна
14.
Урт нэртэй хуульд хамрагдсан алтны тусгай зөвшөөрлийн
нөөц болон давхцалын судалгаа гаргаж Уул уурхайн яаманд
ажлын шугамаар хүргүүлсэн.
15.
БОНХАЖЯ-наас лавлагаа ирүүлээгүй 129 тусгай
зөвшөөрлийг хориглосон талбайтай хэрхэн давхцаж байгаа
талаар Кадастрын системээс шүүлт хийж, мэдээллийн сангийн
бүртгэлд оруулав.
16.
Хууль батлагдахаас өмнө үйл ажиллагаа явуулж байсан
аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гаргав.
17.
АМГ-ын даргын 2015 оны 6 сарын 15-ны өдрийн а/58
тушаалаар батлагдсан ”Глиймстар”, “Шижир-Алт” ХХК-иудын
1866А, “Илтгоулд” ХХК-ийн 15424А тоот ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлүүдийг шилжүүлэх болон нөхөх олговрыг тэг төгрөгөөр
тооцож цуцлахтай холбоотой шийдвэрүүд холбогдох хууль,
журамд нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэгт
ажиллаж холбогдох мэдээллээр ханган асуудлуудыг судалж
санал, дүгнэлт гарган ажиллаа.
18.
УУЯ-аас чиглэл, БОНХАЖЯ, МХЕГ-аас мэдээлэл авч Усны
сан бүхий газрын энгийн хамгаалтын бүсэд олборлолт явуулж
эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ
авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээний төслийг
боловсруулан 3 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулах ажлыг зохион
байгуулав.
19.
БОНХАЖЯ-аас усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалтын
бүсэд үйл ажиллагаа явуулсан 26 аж ахуйн нэгжийн тусгай
зөвшөөрлийн талбайд хамрагдах онцгой хамгаалтын бүсийн
хилийн зураг, солбицлыг авч Кадастрийн хэлтэст хүлээлгэн өгөв.
20.
АМГ-ын даргын 2015 оны 6 сарын 15-ны өдрийн а/58
тушаалаар батлагдсан ”Глиймстар”, “Шижир-Алт” ХХК-иудын
1866А, “Илтгоулд” ХХК-ийн 15424А тоот ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлүүдийг шилжүүлэх болон нөхөх олговрыг тэг төгрөгөөр
тооцож цуцлахтай холбоотой шийдвэрүүд холбогдох хууль,
журамд нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэгт
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ажиллаж асуудлуудыг судалж дүгнэлт гаргахад санал өгч
ажиллаа.
Мэдээллээр хангаж ажилласан:
1.
Давхардсан тоогоор 127 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд
“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 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр
батлагдсан 120 дугаар тогтоолын талаар мэдээллээр хангаж
ажилласан.
2.
Ашигт малтмалын газрын дэд дарга С.Амарсайханаар
ахлуулсан Засгийн газрын 289 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх
ажлын хэсгийн хуралд 3 удаа оролцож танилцуулга хийж, санал
танилцуулсан.
- Энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүстэй давхцалтай 119
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жил бүрийн уулын ажлын
тайланг ГМТ-өөс 105 хавтас мэдээллээс шүүлт хийж 516
ширхэг уулын ажлын дэвсгэр зураг, батлагдсан нүүр, нөөцийн
хөдөлгөөнийг скайнердаж файл үүсгэлээ.
- Шүүлт хийгдсэн 313 уулын ажлын дэвсгэр зургуудыг тусгай
зөвшөөрлийн талбайн хил, энгийн хамгаалалтын бүсийн 200
метртэй ArcGis 9.0 программд давхцуулалт хийлээ.
2.14. 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
нөхөн сэргээлт хийх зардлын тооцоог тусгай зөвшөөрөл бүрт тооцож хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХХАХТ-47.2 заалт/
Тоо- шаардлагатай тоо
2.14.1.
Хохирлын
үнэлгээ
хийлгэх хэмжээгээр,
шаардлагатай
тусгай
зөвшөөрлийн Чанар- хууль, журмын
судалгааг боловсронгуй болгон холбогдох дагуу
байгууллагуудыг мэдээллээр хангах.
Хугацаа: 1, 2, 3, 4-р
улиралд
2.15. Экспортод гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх талаар судалгаа
хийж хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХХАХТ-49.1 заалт/
2.15.1. Экспортод гаргаж байгаа уул Тоо- 2 судалгаа
1.
2012–2014
онуудад
экспортолсон
Уул
уурхайн
уурхайн
бүтээгдэхүүнүүдийн
гадаадын Чанар- хууль, журмын
бүтээгдэхүүнүүдийн нэр төрөл, тоо хэмжээгээр судалгаа хийн,
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болон дотоодын
хийнэ.

стандартын

судалгааг дагуу
Хугацаа: 1, 2-р улиралд

мэдээллийг гаргав.
2.
Экспортод гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний (Cu,
Fe, CaF2, Mo, WO3, Pb, Zn,) жагсаалтыг гаргаж, мэдээллийг
нэгтгэсэн.
2015 оны 09 дүгээр сарын байдлаар Монгол улсын уул уурхай,
ашигт малтмалтай холбоотой хүчин төгөлдөр 332 ширхэг
стандартуудын жагсаалтыг нэр төрлөөр нь ангилав.
Экспортод гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний MNS
стандартуудын судалгааг гаргав.
Тоо- 1 санал
ОХУ-ын ГОСТ, СЭВ (ГОСТ 52998-2008, ГОСТ 4421-73, ГОСТ
2.15.2.
Гадаад
болон
дотоодын
Чанар- хууль, журмын
29219-91, ГОСТ 29220-91, ГОСТ 52939-2008), БНХАУ-ын VBT
стандартуудын судалгаануудыг харьцуулж,
дагуу
(VBT 5217-2005) зэрэг стандартуудыг орчуулах ажлыг хийж
санал боловсруулж УУЯ-нд хүргүүлнэ.
Хугацаа: 3, 4-р улиралд байна.
2.16. Экспортод гаргаж байгаа бүрэн боловсруулаагүй хүдэр болон баяжмалыг боловсруулалтын түвшинг нь
харгалзан экспортын татвар ногдуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.
/ЗГҮАМХ – 49.5-р заалт/
2.16.1. Экспортод гаргаж байгаа бүрэн Тоо- 1 санал, 2 арга
боловсруулаагүй хүдэр болон баяжмалын хэмжээ
Экспортод гаргаж байгаа бүрэн боловсруулаагүй хүдэр болон
боловсруулалтын түвшинг нь харгалзан Чанар- Үндэслэл сайтай, баяжмалын боловсруулалтын түвшинг тодорхойлж, харгалзан
олон
улсын
экспортын
татварын хэрэгжихүйц бодитой
олон улсын экспортын татварын судалгааг хийлээ.
судалгааны ажил хийнэ.
Хугацаа: 1, 2 , 3 улиралд
2.17. Эвдрэлд орж эзэнгүй орхигдсон газрыг нөхөн сэргээх санхүүжилтийн асуудлын эрх зүйн орчныг бий болгож,
нөхөн сэргээлт хийсэн газрын мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоно.
/ҮХЦБ–5.2.1.1; ЗГҮАМХ – 54.2-р заалт/
- 2014 оны уулын ажлын төлөвлөгөөнөөс нөхөн сэргээлт хийсэн
45 аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг (эвдрэлд орсон талбай,
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай) авч,
мэдээллийн санд нэгтгэсэн.
Тоо- шаардлагатай тоо
- “Газрын тос, ашигт малтмалын нөөц ашигласны болон байгаль
2.17.1. Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын хэмжээгээр
орчныг бохирдуулсны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг
мэдээллийг нэгдсэн санд нэгтгэх, санг Чанар- хууль, журмын
хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд
хөтлөх, баяжуулах, холбогдох байгууллагыг дагуу
зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай хуулийн төслийг
Хугацаа: 1, 2,3,4-р
мэдээллээр хангах.
боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллав. 6 удаагийн
улиралд
хэлэлцүүлэгт оролцон уулын ажлын төлөвлөгөө тайлангаар
ирүүлсэн эвдрэлд орсон талбайн хэмжээ болон нөхөн
сэргээлтийн явцын талаар мэдээлэл хүргүүлэн ажиллаа.
- Нөхөн сэргээлт хийсэн аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг авч
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газрын мэдээллийн санд нэгтгэн баяжуулж холбогдох ажлын
хэсэг болон байгууллагыг мэдээллээр хангана ажилласан.
Мэдээллийг БОАЖНХЯ-ны Ус, цаг уур орчны шинжилгээний
төвийн
дэргэдэх
Байгаль
орчны
мэдээллийн
санд
mtt@majicnet.mn цахим хаягаар хүргүүллээ.
2.18. Геологийн хувьд нэгдмэл тогтоцтой, ордуудын тусгай зөвшөөрлийг хэсэгчилж олгохгүй байх асуудлыг
шийдвэрлэнэ.
/ЗГҮАМХ–40.16-р заалт/
Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн
орд нөөцтэй эсэхэд хяналт тавих явцад 15 ашиглалт хүссэн
өргөдлийн талбай хэт том байсанд тайлбар гаргуулан судалгаа
хийсэн ба 3 орд нэгдмэл тогтоцтой тул судалж тусгай зөвшөөрөл
Тоо- 1 санал
эзэмшигчдээс өргөдлийн талбайд ноогдох нөөцийг эрх бүхий
2.18.1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн
Чанар- Үндэслэл сайтай
байгууллагаар дахин тооцоолуулан баталгаажуулсан.
нэмэлт өөрчлөлтөд санал өгнө.
Хугацаа: 1-4 улиралд
Дээрх судалгаанд тулгуурлан Ашигт малтмалын тухай хуулинд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санал боловсруулан, УУЯ-нд
2015 оны 12 дугаар сард багтаан албан тоотоор хүргүүлэхээр
бэлтгээд байна.
2.20. Уулын үйлдвэрийн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн санд нэгтгэх, нөөцийн бүртгэл хөтлөх
1.
Уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн
2015 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны 388ш уулын ажлын
Тоо хэмжээ – 2 арга
төлөвлөгөөг ААН-үүдээс хүлээн авснаас 323ш уулын ажлын
2.20.1. Ашигт малтмал ашиглах үйл хэмжээ
төлөвлөгөөг
хянаж
зөвшөөрөн
үндсэн
үзүүлэлтүүдийг
ажиллагааны 2015 болон 2016 оны Хугацаа - Тухай бүр
мэдээллийн санд нэгтгэлээ.
төлөвлөгөөг аж ахуйн нэгжүүдээс хүлээн Чанар -Хамтын
2.
Уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн
авч
хянан
үндсэн
үзүүлэлтүүдийг ажиллагаа үр дүнтэй,
2016 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны 275 уулын ажлын
санал үндэслэл сайтай
мэдээллийн санд нэгтгэх.
төлөвлөгөөг
ААН-үүдээс хүлээн авснаас 25 уулын ажлын
хэрэгжихүйц байна
төлөвлөгөөг
хянаж
зөвшөөрөн
үндсэн
үзүүлэлтүүдийг
мэдээллийн санд нэгтгэлээ.
1.
Уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн
2014 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны 215ш уулын ажлын
Тоо хэмжээ – 1 арга
тайланг ААН-үүдээс хүлээн авснаас 171ш уулын ажлын тайланг
2.20.2. Ашигт малтмал ашиглах үйл
хэмжээ
хянаж зөвшөөрөн үндсэн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн санд
ажиллагааны 2014 оны тайланг аж ахуйн
Хугацаа - Тухай бүр
нэгтгэлээ.
нэгжүүдээс хүлээн авч хянан үндсэн
Чанар –Үнэн бодитой,
үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн санд нэгтгэх.
2.
Үйл ажиллагаа явуулаагүй тухай албан тоот 2014 онд 111,
шуурхай
2015 онд 16 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ирүүлснийг хүлээн авч
мэдээллийн санд нэгтгэсэн.
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2.20.3. 2014 онд олборлолт явуулсан
металл болон металл бус ордуудын ашигт
малтмалын нөөцийн хөдөлгөөний тоо
бүртгэлийг хөтлөн нөөцийн хөдөлгөөний
саналыг ЭБМЗ-д хүргүүлэх.

Тоо хэмжээ – 1 санал
Хугацаа - Тухай бүр
Чанар - Үндэслэл сайтай
хэрэгжихүйц байна

2.20.4. Бүх олборлох үйлдвэрлэл эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 2014 онд
явуулсан үйл ажиллагаанд судалгаа хийж
ангилан
тэдгээрийн
үйл
ажиллагааг
идэвхижүүлэх, хууль эрх зүйн орчныг
сайжруулах,
дэмжлэг
үзүүлэх
арга
хэмжээний санал боловсруулан УУЯ-д
хүргүүлэх

Тоо хэмжээ – 1
судалгаа, 1 санал
Хугацаа - Тухай бүр
Чанар - Үндэслэл сайтай
хэрэгжихүйц байна

3.
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хүргүүлэх боломжгүй тухай
албан тоотыг 2015 онд 187, 2016 онд 87 аж ахуйн нэгж
ирүүлснийг хүлээн авч мэдээллийн санд нэгтгэсэн.
1.
Алтандорнод
ХХК-ийн
MV-000290
тоот
тусгай
зөвшөөрлийн талбайд ноогдох нөөцийн хөдөлгөөний зөрүүг
судалж 2007-2008 оны нөөцийн хөдөлгөөнөөс дутсан 126.6кг
алтыг нөөцийн нэмэлт тодотголын дүгнэлтэнд нэмж оруулах
шийдвэрийг
ЭБМЗ-ийн
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэн
шийдвэрлүүлсэн.
2.
Цемент шохой ХХК-ийн MV-012219, MV-015249 тоот
тусгай зөвшөөрлүүдийн талбай дахь батлагдсан нөөц
ашиглалтын үед батлагдахгүй 40 хүртэл хувиар буурч байгаа
үндэслэлийг тогтоон ЭБМЗ-ийн дүгтэлт гаруулахаар шилжүүлсэн.
3.
Монголросцветмет ХХК-ийн MV- 000175 тоот ашиглалтын
тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь алтны үлдэгдэл нөөц 827.48кгаар дутсан байгааг тогтоон ЭБМЗ- ийн дүгнэлт гаруулахаар
шилжүүлсэн.
4.
2014 онд үйл ажиллагаа явуулсан 74 тусгай зөвшөөрлийн
талбайн нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэл хийсэн.
5.
Үйл ажиллагаа явуулж буй металл бус ашигт малтмалын
нөөцийн үлдэгдэл гаргаж удирдлагад танилцуулсан.
1.
2014 онд алт олборлож Монгол банканд тушаасан, уул
уурхайн
бүтээгдэхүүн
экспортолсон
ашиглалтын
тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигч
болон
баяжуулах,
боловсруулах
үйлдвэрүүдээс 2014 оны уулын ажлын тайлан ирүүлээгүй ААНийн судалгаа хийж, мэдээлэл бэлгэв.
2.
Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа явуулсан болон ямар шалтгаанаар
үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байгаа, мэдээ тайлан огт
ирүүлдэггүй ААН-үүдийн судалгааг хийлээ.
3.
Алт олборлогчдод зээл олгох ажлын хүрээнд:
• 2015 оны 6 сарын 2-ны байдлаар үйл ажиллагаа
явуулахаар төлөвлөсөн болон урт нэртэй хуульд
хамрагдсаны улмаас төлөвлөгөө нь зөвшөөрөгдөхгүй
байгаа
ААН-үүдийн
жагсаалтыг
УУЯ-ны
ахлах
мэргэжилтэн н.Отгонлхагвад хүргүүлсэн.
• Алт олборлолтын судалгааг 2014, 2015 онуудын
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төлөвлөгөө, 2014 тайлан болон 2014 оны Сорьцын
албаны мэдээнд үндэслэн зээл олгох боломжтой эсэх
талаар судалгаа бэлтгэж УУЯ-ны БХЗГ-ын дарга
Б.Батхүүд цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн.
• Дээрх
мэдээлэлтэй
Алтны
холбооноос
ирүүлсэн
мэдээлэлийг тулгалт хийж УУЯ-ны БХЗГ-ын дарга
Б.Батхүүд цахим хаягаар хүргүүлсэн.
• 2016 онд гаргах алтны хэмжээг 2015 оны уулын ажлын
төлөвлөгөө болон ТЭЗҮ-д судалгаа хийж мэдээлэл
бэлтгэн УУЯ-ны мэргэжилтэн н.Хуланд цахим хаягаар
хүргүүлсэн.
4.
“Жонш хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хүрээнд хайлуур
жоншны олборлолт, боловсруулалт явуулдаг аж ахуйн
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд судалгаа хийж ажлын хэсэгт
хүргүүлсэн.
5.
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутагт байрлах Ноён
уулыг улсын тусгай хамгаалалтанд авахтай холбоотой тусгай
зөвшөөрлүүдийн судалгааг гаргаж УИХ, БОХХААБХороонд албан
тоотоор хүргүүлсэн. Тусгай хамгаалалтын талбайд хамрагдаж
байгаа 4 тусгай зөвшөөрөл, гадна байгаа 9 тусгай зөвшөөрлийн
мэдээлэл гаргасан.
6.
Сэлэнгэ,
Дархан-Уул
аймгуудын
нутаг
дэвсгэрт
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд
судалгаа хийн АМГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Д.Үүрийнтуяад хүргүүлсэн.
7.
Өмнөговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудад дахь
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн эзэмшигчид болон үйл
ажиллагааны талаар мэдээлэл бэлтгэн Үндэсний аюулгүй
байдлын ахлах референт н.Нэргүйд цахимаар хүргүүлсэн.
8.
Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ, ДарханУул аймгууд дахь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
болон үйл ажиллагаанд судалгаа хийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
бэлтгэж Уул уурхайн дэд сайд Г.Тэмүүлэнд цахим шуудангаар
хүргүүлсэн.
9.
Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчид болон үйл ажиллагаанд судалгаа хийн
мэдээллийг Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацид
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2015.06.22-ны 5/5138 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
10.
Уул уурхайн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн эдийн засгийн
байдал, төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн талаар судалгааг хийлээ.
Судалгаанд үндэслэн тайлан, мэдээ ирүүлээгүй ААН-үүдэд
холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах тухай албан бичгийг МХЕГын БОАЖГУУХГ-т 2015 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн
5/4317 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
Мөн судалгаанд үндэслэн үйл ажиллагаа явуулсан болон үйл
ажиллагаа явуулах боломжгүй байгаа, мэдээ тайлан огт
ирүүлдэггүй ААН-үүдийн талаар мэдээлэл УУЯ болон МХЕГ-т
албан тоотоор 2015 оны 12 сард хүргүүлсэн.
Дээрх судалгаануудын үр дүнд уул уурхайн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг
идэвхижүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний талаар санал
боловсруулан УУЯ-д 2015 оны 12 дугаар сард албан тоот
хүргүүлсэн.
2.23. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээний хэрэгжилттэй танилцах, санал дүгнэлт өгөх.
1.
Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээний биелэлтэд
хяналт тавьж, 16 ААН-үүдийн гэрээг дүгнэж акт үйлдэв. Үүнд:
• “Монголросцветмет” ХХК 2 гэрээ,
• “Эхлэл ургац” ХХК
• “Геомин” ХХК
• “Монголметалл майнинг” ХХК
• “Өгөөмөр баян хангай” ХХК
• “Фрийгүүд эрин” ХХК
Тоо-Шаардлагатай тоо
• “Олон овоот гоулд” ХХК 2 гэрээ
хэмжээгээр
2.23.1.
Ашиглалтын
өмнөх
үйл
• “Гутайн даваа”ХХК
Чанар- Шуурхай,
ажиллагааны гэрээг дүгнэх, акт үйлдэх.
• “Чинбөлай” ХХК,
бодитой байх.
• “Түшээ говь” ХХК,
Хугацаа- 1,2,3,4 улиралд
• “Эрдэнэжас” ХХК,
• “Самтан Морес” ХХК,
• “Мушгиа худаг металс” ХХК,
• “Сонин хад” ХХК-иудын ашиглалтын өмнөх үйл
ажиллагааны гэрээг дүгнэж акт үйлдэв.
2.
“Фокусметалл майнинг” ХХК, “Чинбөлай” ХХК-иудын АТЗ
цуцлагдсантай
холбоотойгоор
ашиглалтын
өмнөх
үйл
ажиллагааны гэрээг дуусгавар болгов.
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3.
Одоогоор хүчин төгөлдөр байгаа 45 гэрээнүүдийн
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба өөр дуусгавар
болж дүгнэх гэрээ байхгүй байна.

2.24. Техник эдийн засгийн үндэслэл

2.24.1. Уулын үйлдвэр, уурхайн Техник
эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авах,
бүртгэх,
ашиглалт,
баяжуулалт,
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль
орчин, ажиллах хүчний болон эдийн засаг,
нөөцийн тооцооллыг авч, ашигт малтмалын
нөөц, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, дэд
бүтэц, ашиглалтын талаар 56 үзүүлэлтээр
мэдээллийн санд нэгтгэх.

Тоо-1 ажил үйлчилгээ
Чанар- Үнэн бодитой,
шуурхай
Хугацаа- 1,2,3,4 улиралд

1.
ЭБМЗ-ийн орд ашиглах ТЭЗҮ хэлэлцэх 15 хурал, 5
өргөтгөсөн хуралдаанд оролцож, 110 төслүүдэд холбогдох
саналыг өгч, засвар хийх шаардлагатай ТЭЗҮ-тэй танилцаж
зөвлөгөө өгч ажиллаа.
2.
Ойрын болон дунд хугацаанд хэрэгжих төслүүдийн нөөц,
хүчин чадал, борлуулалтын орлого, хүний нөөц, хэрэгжих
хугацаа, улсын төсөвт оруулах татвар, дэд бүтцийн талаар 25
техник эдийн засгийн үндэслэлээс судалгаа гарган УУЯ-д
хүргүүлсэн.
3.
ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэгдэн хүлээн авсан 40 техник
эдийн засгийн үндэслэлээс ордын нөөц, эдийн засаг, хөрөнгө
оруулалт, дэд бүтэц, ашиглалтын талаар 56 үзүүлэлтээр санг
баяжуулав.
4.
Бороо гоулд ХХК-ийн Улаанбулагийн алтны үндсэн ордын
нөөцийн тайланд тусгасан урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн үзүүлтүүдийг
судлан санал боловсруулахад чиглэл өгч ажиллаж байна.
5.
Эрдэнэтийн
зэс-молибденийн
орд
ашиглах
үйл
ажиллагааны нөлөөнд үүссэн ухашийг уурхайн хаалтын
менежментийн арга хэмжээнд хамааруулах боломжийг тус ордын
төвийн хэсгийг 2015 оноос 2040 он хүртэл ашиглах зориулалтаар
боловсруулсан ТЭЗҮ-нд тулгуурлан судалж Эрдэнэт үйлдвэрийн
хаалтын баримтлалд Эрдэнэт хот орчмын хог хаягдлыг уурхайн
ухашид булшлах боломжийн анхдагч төсөөлөл-загварын саналыг
ШУТИС-ийн Уул уурхайн тэнхимд өгч ажилласан.
6.
ЭБЭХ-ны Сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
дугаар 074 тушаалаар баталсан "Ашигт малтмалын баялгийн
урьдчилсан үнэлгээ, ашигт малтмалын ордын нөөцийг ашиглах
боломжийн урьдчилсан үнэлгээ, уул уурхайн төслийн техник
эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах үндсэн шаардлагууд ба
техник эдийн засгийн үндсэлэл хүлээн авах журам"-ын дагуу
боловсруулан 2015 онд ирсэн 86 Техник-эдийн засгийн
үндэслэлд шинжээч томилуулж, 93 танилцах хуудас олгож, мөн
тооны металл болон металл бус ашигт малтмал ашиглах
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төсөлтэй танилцсан байна.
- Ирүүлсэн төслүүдийг ЭБМЗ-ийн хурлаар (2015.11.01 өдрийн
байдлаар) 110 (давхардсан тоогоор) Техник-эдийн засгийн
үндэслэлийг хэлэлцүүлэх бэлтгэл ханган хурлын үйл ажиллагааг
ханган ажиллаа.
- хүлээн авсан 35,
- ажлын шугамаар хүлээн авсан 64,
- буцаасан 11 төсөл (дахин хэлэлцүүлэх)
ЭБМЗ-ийн 15 удаагийн хуралдаан зохион байгуулж хурлын
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлсөн. ЭБМЗ-ийн
өргөтгөсөн 5
хуралдаан зохион байгуулав.
ЭБМЗ-ийн 97 дүгнэлт, мөн тооны АМГ-ын даргын тушаал гаргав.
Төслийн шатандаа яваа 2 дүгнэлт байна.
2.25. Уул уурхайн салбарт хэрэглэгдэж байгаа техник, технологийн түвшинг үнэлэх, санал дүгнэлт боловсруулах
1. Техник, технологийн түвшний үнэлгээний судалгааны ажлын
тайланг эцсийн байдлаар нэгтгэж Уул уурхайн яаманд 2015 оны
12-р сарын 03-ны өдөр хүргүүлээд байна.
Судалгааны ажлын хүрээнд хийгдсэн ажлууд:
Үүнд:
• Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг үнэлэх
аргачлалын загварчлалыг Хятад улсын туршлагаас
судлаж судалгааны ажилдаа нэгтгэв. Мөн уул уурхайн
салбарын эрсдэлийн менежмент хэрхэн хийх, түүнийг
Тоо-19 судалгаа, 3
хэрхэн үнэлэх талаар судалгааны материал цуглуулсан
2.25.1. Металл ашигт малтмалын ордын
үнэлгээ,
• Салбарын хэмжээн дахь төмрийн ордуудын судалгааг
болон жонш, төмрийн хүдрийг баяжуулах,
Чанар- Шуурхай,
хийж дуусаад байна. Үүнд: Дархан, Сэлэнгийн бүс
боловсруулах
үйлдвэрлэлийн
техник,
бодитой, хугацаанд нь
нутгуудад байрлах томоохон ордууд болох Төмөртэй,
технологийн судалгаа хийх, санал дүгнэлт
чанартай гүйцэтгэнэ.
Баянгол, Эрдсийн дэд бүтцийн талаарх мэдээллийг
боловсруулах
Хугацаа- 1,2,3,4 улиралд
судлаж, анализ хийлээ. Цаашид энэхүү судалгааны ажлыг
нэгтгэж санал боловсруулах.
• Монгол улсын уул уурхайн салбарт идэвхитэй үйл
ажиллагаа явуулж байгаа 10 уурхайн үйл ажиллагааны
ашиглалтын зардалын нэгтсэн тоон судалгааг гаргаж
дуусгалаа. Үүнд: Уурхайн болон удирдлага, ашиглалтын
технологи.
• Мөн Дэлхийн 63 томоохон уурхайнуудтай харьцуулсан
судалгааг хийсэн болно. /Хуудас 25/
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Тоо- уурхай, үйлдвэрийн
2.25.2. Уурхай болон уулын үйлдвэрийг тоогоор,
ашиглалтад хүлээн авах комисст орж Чанар- Шуурхай,
ажиллан техник технологи, нөөц эдийн бодитой, хугацаанд нь
чанартай гүйцэтгэнэ.
засгийн талаар санал, дүгнэлт өгөх.
Хугацаа- тухай бүр

3.
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг үнэлэх
аргачлалын загварчлалыг БНХАУ-ын туршлагаас судлаж,
судалгааны ажилд нэгтгэв. Мөн уул уурхайн менежмент хэрхэн
хийх, түүнийг хэрхэн үнэлэх талаар судалгааны материал
бэлтгэхэд чиглэл өгч ажилласан.
4.
Эрдэс баялгийн салбарын техник, технологийн түвшиний
үнэлгээ сэдвээр илтгэлийг бэлтгэхэд чиглэл өгч ажилласан.
5.
Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж
ахуйн нэгжүүдийн техник, технологийн түвшиний үнэлгээний арга
аргачлалыг гаргах төслийн төсөөллийг бэлтгэхэд хяналт тавьж
ажилласан.
Уурхай болон уулын үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах 23
улсын комисст ажиллан, техник технологи, нөөц эдийн засгийн
талаар санал, дүгнэлт өгч ажиллав. Үүнд:
1.
Төв аймгийн Заамар сум “Эко алт” ХХК-ийн Баянголын
эхийн алтны шороон ордын уурхай- мэргэжилтэн Д.Маасүрэн.
2.
Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын “Зунпиру” ХХК,
“Эрдэнэхунт” ХХК жоншны БҮ, Төв аймгийн Баян сум “Цаглашгүй
гоулд”, Төв аймгийн Сэргэлэн сум “Хүдэр эрдэнэ”, “Айргийн
энгэр” ХХК-ний алтны уурхай- мэргэжилтэн Ц.Цэгц
3.
Төв аймгийн Алтанбулаг сум “Алтансүлжээ систеомос”
ХХК-ний Хараатын дайрга, “Минжийн хангай” ХХК-ний
Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Элс-хайрганы уурхаймэргэжилтэн Ч.Хэрлэн
4.
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сум “Жи энд Юу Гоулд”
ХХК-ний уурхай -Ч.Хэрлэн.
5.
Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сум “СС Монголиа” ХХК,
Сүхбаатар аймгийн Cүхбаатар сум “Пауэр бласт” ХХК,
Говьсүмбэр аймгийн Шивээ-говь сум Шивээ Овоо уурхайн анфо
трак- мэргэжилтэн Зоригтсайхан
6.
Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум “Жи Эф Си” ХХК-ийн
“Өвөлжөөний
эх”-ийн
алтны
уурхай
мэргэжилтэн
Д.Эрдэнэтунгалаг.
7.
Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сум ССМонголиа ХХК-ийн
“Ховд
гол”-ын
гянтболдын
уурхаймэргэжилтэн
Д.Эрдэнэтунгалаг.
8.
Хэнтий, Баян-Овоо Ханшашир ХХК, Дорнод, Матад “Спек”
40

ХХК, Сүхбаатар, Сүхбаатар “Олгой булаг” ХХК-ийн уурхаймэргэжилтэн Х.Лхагвабаатар /2015.02.25 – 02.27/
9.
Төв Заамар Алтандорнод Монгол ХХК-ийн /MV-000005,
MV-004412/-мэргэжилтэн Д.Мөнхсайхан /2015.05.07-2015.05.08/.
10.
Төв Баян сум “Харзанар” ХХК, “СТБЛ” ХХК алтны шороон
орд, “Төмөр замын чулуун завод” ХХК чулууны орд, “Дайсануул”
ХХК хайлуур жоншны орд, “Жи Пи Эф” ХХК мөнгө алтны
ордуудын уурхай-мэргэжилтэн Ц.Золзаяа /2015.06.09–11/
11.
Сүхбаатар, Түмэнцогт “Монгол жү юань ли” ХХК Х.Лхагвабаатар
12.
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын нутагт байрлах
Олон Овоот Гоулд ХХК-ний Олон овоотын жоншны ил уурхайЗоригтсайхан
13.
Налайх дүүрэг “Нитро-Сибирь” ХХК-ийн Тэсрэх бодисын
үйлдвэр, агуулахын цогцолбор- мэргэжилтэн Ц.Өнөрнасан,
Лхагвабаатар / 2015.06.27/
14.
Хэнтий аймгийн Дархан сум “Лут чулуу” ХХК-ийн тэсрэх
материалын агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох- мэргэжилтэн
Ц.Өнөрнасан/2015.05.27-29/
15.
Завхан аймгийн Дөрвөлжин сум “Баян айраг”-ийн уурхайд
“Орика Монголиа” ХХК-ийн энгийн тэсрэх бодис /анфо/ бэлтгэх
цооног цэнэглэх зориулалттай төхөөрөмжийн ашиглалтад хүлээн
авах-мэргэжилтэн Ц.Өнөрнасан, Х.Лхагвабаатар /2015.06.27-30/
16.
“Си
Эм
Би”,
“Тайшен
девелопмент”
ХХК,
“Монголчехметалл” ХХК, “Хөх жонш ХХК, “Дунфанлунма” ХХК,
“Үнэн анд” ХХК-уудын уурхайд агуулахын аюулгүйн бүс,
ашиглалтын дүгнэлт гаргах - мэргэжилтэн Ц.Өнөрнасан
/2015.07.28-30/
17.
“Монгол Жү Юань Ли” ХХК, “Эф Жи Пи Эм” ХХК, “Зэвт
дуулга” ХХК, “Гок булган уул” ХХК, “Ханшашир” ХХК ХХК-уудын
уурхайд агуулахын аюулгүйн бүс, ашиглалтын дүгнэлт гаргахмэргэжилтэн Ц.Өнөрнасан /2015.08.05-07/
18.
Хэнтийн аймгийн Цэнхэрмандал сум “Шандын нуруу” ХХК,
“Эй эйч жи металлс” групп ХХК-мэргэжилтэн Н.Оюунцэцэг
19.
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум “Идэр хайрхан” ХХК-ийн
Цохио толгой-2 шохойн чулууны уурхай - мэргэжилтэн
Д.Сэрээтэр /2015.06.25/
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20.
“Монтай Эрдэнэ” ХХК, “Давхар тэсрэлт” ХХК, “Эрэл” ХХКуудын тэсрэх бодисын агуулах, агуулахын аюулгүйн бүс тогтоохмэргэжилтэн Ц.Өнөрнасан /2015.09.18-19/
21.
“Болор гол” ХХК, “Тайшаншин юань” ХХК, “Давхар
тэсрэлт” ХХК, “Монполимет” ХХК, “Эм Би Эк Би” ХХК, “Эм Ди Эф
И” ХХК-уудын тэсрэх бодисын агуулах, агуулахын аюулгүйн бүс
тогтоох-мэргэжилтэн Ц.Өнөрнасан /2015.09.23-25/
22.
Баянхонгор аймгийн Жаргалант, Бөмбөгөр сум “Оргил
моунт”, “Ай эн ди” ХХК-ийн “Мандалын адаг”, “Тогоотын ам”-ны
алтны шороон орын уурхай-мэргэжилтэн Д.Мөнхсайхан
/2015.09.21-23/
23.
Дорноговь, Даланжаргалан сум “Монголиан Флюор Спар”
ХХК, Баянжаргалан сум “Монголросцветмет” ХХК-уудын уурхаймэргэжилтэн Ц.Жаргалнэмэх /2015.11.5-6/
2.26. Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар судалгаа хийх,
цаашид авах арга хэмжээний санал
боловсруулах.
1.
2015 оны 05 дугаар сарын 27-29-ны хооронд Хэнтий
аймгийн Дархан сумын нутагт орших “Лут чулуу” ХХК-ийн
Баргилтын овоо төмрийн хүдрийн уурхайд, 2015 оны 06 дугаар
сарын 27-30-ны өдрүүдэд Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын
нутагт орших Баян айраг алтны уурхайд, 2015 оны 07 дугаар
сарын 28-30ны өдрүүдэд “Си Эм Би” ХХК-ийн Цагаан элгэн
хайлуур жоншны далд уурхай, “Тайшен девелопмент” ХХК-ийн
Тоо- 1 арга хэмжээ,
Эрээн төмрийн хүдрийн уурхай, “Монголчехметалл” ХХК-ийн
шаардлагатай тоо
Чулуут цагаан дэлий хайлуур жоншны уурхай, “Хөх жонш ХХК2.26.1. Уурхайн үйл ажиллагаатай газар нь
хэмжээгээр
ийн Самартай-1 хайлуур жоншны уурхай, “Дунфанлунма” ХХКдээр танилцаж, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
Чанар- үндэслэлтэй,
ийн Баруун цагаан дэл хайлуур жоншны уурхай, “Үнэн анд” ХХКахуйн орчин нөхцөлд үнэлгээ хийх цаашид
бодит, түргэн шуурхай
ийн Мануултын хайлуур жоншны уурхайд 2015 оны 08 дугаар
авах арга хэмжээний санал боловсруулах
Хугацаа: 3, 4-р улиралд
сарын 05-07ны өдрүүдэд “Монгол Жү Юань Ли” ХХК-ийн хайлуур
жоншны уурхай, “Эф Жи Пи Эм” ХХК-ийн Анасын хайлуур
жоншны далд уурхай, “Зэвт дуулга” ХХК-ийн Ямаатын уурхай,
“Гок булган уул” ХХК-ийн Булган уул, “Ханшашир” ХХК-ийн
Дожирын жоншны уурхайд, 2015 оны 09 дүгээр сарын 18-19-ны
өдрүүдэд “Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн Баянгол төмрийн
хүдрийн ил уурхай, “Эрэл” ХХК-ийн Найрамдал шохойн чулууны
уурхайд, 2015 оны 09 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд “Болор
гол” ХХК-ийн Цагаан элгэн уурхай, “Тайшаншин юань” ХХК-ийн
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Дай уул хайлуур жоншны уурхай, “Монполимет” ХХК-ийн Сэнжит
худаг шохойн чулууны уурхай, “Эм Ди Эф И” ХХК-ийн Цагаан
өндөр хайлуур жоншны уурхайд тус тус томилолтоор ажиллаж,
аюулгүй ажиллагаа, хууль, дүрмийн хэрэгжилттэй танилцаж,
дараах зөвлөмж саналыг боловсруулан аж ахуй нэгжид
хүргүүлсэн. Үүнд:
•
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд
хяналт тавих тухай хуулийн дагуу тэсэлгээний ажлын аюулгүй
байдал, холбогдох дүрэм зөрчсөн “Лут чулуу” ХХК-ийн Баргилтын
овоо төмрийн хүдрийн уурхай, “Си Эм Би” ХХК-ийн Цагаан элгэн
хайлуур жоншны далд уурхай, “Хөх жонш ХХК-ийн Самартай-1
хайлуур жоншны уурхай, “Дунфанлунма” ХХК-ийн Баруун цагаан
дэл хайлуур жоншны уурхай, “Монгол Жү Юань Ли” ХХК-ийн
хайлуур жоншны уурхай, “Эф Жи Пи Эм” ХХК-ийн Анасын
хайлуур жоншны далд уурхай, “Зэвт дуулга” ХХК-ийн Ямаатын
уурхай, “Гок булган уул” ХХК-ийн Булган уул, “Ханшашир” ХХКийн Дожирын жоншны уурхай, “Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн
Баянгол төмрийн хүдрийн ил уурхай, “Эрэл” ХХК-ийн Найрамдал
шохойн чулууны уурхай, “Болор гол” ХХК-ийн Цагаан элгэн
уурхай, “Тайшаншин юань” ХХК-ийн Дай уул хайлуур жоншны
уурхай, “Монполимет” ХХК-ийн Сэнжит худаг шохойн чулууны
уурхай, “Эм Ди Эф И” ХХК-ийн Цагаан өндөр хайлуур жоншны
уурхай, “Үнэн анд” ХХК-ийн Мануултын хайлуур жоншны
уурхайнуудад холбогдох санал зөвлөмжийг өгч, аж ахуй
нэгжүүдэд хүргүүлсэн.
•
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд
хяналт тавих тухай хуулийн дагуу тэсэлгээний ажлын аюулгүй
байдал, холбогдох дүрмийг ноцтой зөрчсөн “Орика монголиа”
ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн цуцлуулахаар ажлын хэсгээс санал
гаргасныг Тэсэлгээний ажлын мэргэжлийн зөвлөлд хүргүүлж,
хэлэлцүүлсэн.
2.27. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр төлүүлэх
2015 оны уулын ажлын төлөвлөгөөгөөр нийт 455 тусгай
2.27.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн Тоо-Шаардлагатай тоо
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нөхөн төлбөртэй холбоотой судалгааг
геологи хайгуулын ажлын зардлын нөхөн хэмжээгээр
төлбөрийн хэмжээг тогтоох, хайгуулын Чанар- Хуулийн хүрээнд, хийж гүйцэтгэв. Үүнд:
ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ шуурхай
•
Металл АМ-ын нөхөн төлбөр төлж дууссан 33, гэрээтэй
байгуулах, гэрээг дүгнэж акт үйлдэх, дүгнэх. Хугацаа- тухай бүр
байгаа 33, гэрээ байгуулах шаардлагатай 153, шаардлагагүй 20,
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2.27.2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн
геологи хайгуулын ажлын зардлын нөхөн
төлбөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн
дагуу арга хэмжээ авах, холбогдох
байгууллагуудтай
хамтран
гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах.

Тоо-Шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Чанар- Хуулийн хүрээнд,
шуурхай
Хугацаа- тухай бүр

тодруулах шаардлагатай 59 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн
жагсаалтыг гаргав.
•
Металл бус АМ-ын 2015 онд нөөц дуусах 10, гэрээ хийх
шаардлагагүй 8, гэрээ байгуулах шаардлагатай тодруулах
шаардлагатай 126 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалтыг
гаргав.
•
Нөөц нь дуусч байгаа яаралтай гэрээ байгуулах
шаардлагатай ашигт малтмалын ордуудын жагсаалтыг гаргав.
•
2016 онд үйл ажиллагаа явуулахаар уулын ажлын
төлөвлөгөө ирүүлсэн Металл бус ашигт малтмалын Нөхөн
төлбөрийн гэрээ байгуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн
жагсаалт гарган мэдээллийн санд нэгтгэв.
1.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи-хайгуулын
ажлын зардлын нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулах хүсэлт
ирүүлсэн “Сигма бетта” ХХК, “Эслэт” ХХК, “Богда холдинг” ХХК,
“Жи Пи Эф” ХХК, “Ихэр гурван цохио” ХХК, “Уян хайрхан” ХХК,
“Алтандорнод монгол” ХХК, “Өрмөн уул” ХХК, “ҮҮрт гоулд” ХХК,
“Үүрттур”, “Күнлүн” ХХК -иудын тусгай зөвшөөрлүүдийн
холбогдох материалуудыг судалж 20 нөхөн төлбөрийн гэрээ
байгуулж ажиллав.
2.
“Тайшин деволопмент” ХХК “Дун-Эрдэнэ”, “Ялгуусан” ХХК,
“Шар монгол” ХХК, “Э-Транс” ХХК-иудын тусгай зөвшөөрлийн
холбогдох материалуудыг судалж дуусав.
3.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи-хайгуулын
ажлын зардлын нөхөн төлбөрийг 40 аж ахуйн нэгжид урьдчилсан
байдлаар тооцоолж өгөв.
4.
Дорнод аймгийн Дашбалбар, Баяндун, Сэргэлэн сумдын
нутагт орших Гурванбулагийн ураны орд газарт Улсын төсвийн
хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардлыг тооцох ажлын хэсэг
байгуулах саналыг УУЯ-нд хүргүүлэв.
5.
“Кожеговь” ХХК-ын эзэмшиж байгаа Дулаан Уул ураны орд
газарт улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын
зардлыг урьдчилсан байдлаар тооцож Цөмийн энергийн комисст
хүргүүлэв
6.
“Хантүшиг трейд”, “Сэлэнгэ минералс” ХХК-ний Улсын
төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн
геологи хайгуулын ажлын зардлын тооцоход бүрдүүлэх
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материалыг гарган танилцаж байна.
7.
Алт, төмрийн ордууд дээр улсын төсвийн хөрөнгөөр
хийсэн хайгуулын ажлын зардлыг Геологийн архивт хадгалагдаж
буй тайлангуудаас шүүн нөхөн төлбөрийн зардлын хэмжээг
өнөөгийн түвшинд тооцоолох ажлыг хийж гүйцэтгэв.
8.
2014 онд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй 11
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд алданги тооцож, албан тоот
хүргүүлэв.
9.
“ЭБГ” ХХК, “Том шижир“, “Цорсжамбаа”ХХК –иудаас нийт
1039.44 ам.долларын алданги улсын төсөвт оруулав.

2.27.3. Улсын төсвийн хөрөнгийн нөхөн Тоо-Шаардлагатай тоо
төлбөрийн
асуудал
хариуцсан хэмжээгээр
мэргэжилтний
орон тоог нэмэгдүүлэх Чанар- Хуулийн хүрээнд, Асуудал хариуцсан мэргэжилтний орон тоог нэмэгдүүлсэн
талаар
санал
боловсруулан шуурхай
шийдвэрлүүлэх
Хугацаа- I улиралд
2.30. Эрдэс баялгийг зохистой эрэх, хайх олборлох боловсруулах, борлуулах үйл ажиллагааны эдийн засгийн үр
өгөөжийг нэмэгдүүлэх, дунд болон урт хугацааны хөтөлбөр боловсруулах
1. Алт хөтөлбөрийн хүрээнд УУЯ-ны Мөнхцэнгэл мэргэжилтэнтэй
2015 онд нийт гаргах алтын төсөөөлөл, төлөвлөгөө өгсөн ААНүүдийн жагсаалт танилцуулга бэлтгэсэн.
- 2015 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөө өгсөн алтны тусгай
зөвшөөрлүүдийн мэдээллийг нэгтгэж УУЯ-ны Батхүү даргад
цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн.
- Алт хөтөлбөрийн ажлын хэсэгт (Галсандорж) 2015 оны
2.30.1. “Алт хөтөлбөр боловсруулах”,
байдлаар үндсэн болон шороон ордын олборлолтын хэмжээ,
“Хайлуур жонш хөтөлбөр боловсруулах”,
Тоо-4 хөтөлбөр
үлдэгдэл нөөц, мөн урт нэртэй хуультай давхцалтай ААН-үүдийн
“Цайр ба бусад холимог металл хөтөлбөр
Чанар- Судалгаа бүрэн
нөөцийн судалгаа болон томоохон эргэлтэнд орох алтны
боловсруулах”, “Газрын ховор элемент
дүүрэн байх
төслүүдийн мэдээлэл зэргийг бэлтгэж хүргүүлсэн.
хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт орж
Хугацаа- 1-2 улиралд
- Уул уурхайн яаманд алтны олборлолтын мэдээг 2015-03 сарын
ажиллан үр дүнг УУ-н сайдын зөвлөлд
байдлаар гаргаж өгсөн /Сорьцын мэдээ болон 7 хоногийн
танилцуулах .
гүйцэтгэлээр/
- Алтын зээл олгох ажлын хэсгийн хүрээнд 3 удаа УУЯ-ны
мэргэжилтэн Дашбалд ААН-үүдийн хүсэлтийг уламжилсан.
- Алт хөтөлбөр III хүрээнд мэдээлэл шинэчилж ажлын хэсэгт
хүргүүлсэн.
2. “Цайр ба холимог металл хөтөлбөр боловсруулах”
хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн ажлын явцын талаар Ажлын хэсгийн
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даргад танилцуулж, цаашид хийх ажлуудын талаар санал
солилцож, цаашид хийх ажлуудын төлөвлөгөөг гаргав.
- Холбогдох мэдээллүүдийг боловсруулж, УУСайдын баталсан
хөтөлбөрийн загварт оруулан УУЯ-ны БХЗГ-ын даргад хүргүүлэв.
- Хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн ажлын явцын талаар Уул уурхайн
сайдын зөвлөх Д.Цогбаатар, Ч.Дүүжий нарт танилцуулж, цаашид
хийх ажлуудын талаар санал солилцов.
- Монгол-Австралийн эрдэс баялгийн хамтын ажиллагааны
төсөлд алт, хайлуур жонш, цайр болон холимог металлын
хөтөлбөр боловсруулах ажлуудтай хамтран ажиллах талаар
ярилцаж, албан хүсэлт тавьсан..
3. “Жонш” хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгээс ирүүлсэн
хөтөлбөрийн төсөлд ордуудыг цогцоор ашиглахын тулд ордын
хэмжээнд ерөнхий төлөвлөгөө хийх шаардлагатай байгаа тухай
саналыг хөтөлбөрийн нарийн бичгийн даргад Д.Эрдэнэтунгалагт
3 дугаар сарын 11-ний өдөр өгсөн.
- “Жонш хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт орж ажиллан үр
дүнг Уул уурхайн сайдын зөвлөлд 2015 оны 7-р сарын 9-нд
танилцуулав.
- Засгийн газрын хурлаар төслийг эцэслэн боловсруулж
танилцуулахаар болсон.
2.32. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
1.
Аж үйлдвэрийн яамнаас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу
томоохон 15 ордуудын мэдээллийг тус яамны мэргэжилтэн
Мөнхсайханд 01 сарын 14-ний өдөр цахимаар хүргүүлэв.
2.
Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгээс ирүүлсэн 1/006 албан
бичгийн дагуу стратегийн ордууд болон стратегийн ач
холбогдолтой эсэхийг судлах 39 ордын байршил, нөөцийн
Тоо-1 судалгаа
талаархи мэдээллийг нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх
2.32.1. Стратегийн ач холбогдол бүхий
Чанар- бодитой
нөлөөллийн судалгааны хамт хүргүүлсэн.
ашигт малтмалын ордын мэдээллийг
мэдээлэл байх.
3.
УУЯ-аас ирүүлсэн 5/116 дугаар албан бичгийн дагуу
шинэчлэх.
Хугацаа- 1,3 улиралд
Асгатын мөнгөний ордыг ашиглахад шаардлагатай байгаа дэд
бүтцийг барих ажлыг концессын зүйлийн жагсаалтад оруулах
боломжтой тухай саналыг дэд бүтцийн зардал, ашгийн тооцооны
хамт 1 сарын 28-ны өдрийн 5/389 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
4.
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-иас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу
Асгатын мөнгөний орд, Бүрэнхааны мөнгөний ордыг эдийн
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засгийн эргэлтэд оруулах боломжийг судлах ажилд зориулан,
ордуудын тусгай зөвшөөрөл, ашигт малтмалын нөөцийн
танилцуулгыг техник эдийн засгийн тооцооны хамт 5/453 дугаар
албан тоотоор хүргүүлэв.
5.
Гацууртын ордыг адил төстэй алтны үндсэн ордууд болох
Олон овоот, Нарантолгой, Баян-айраг, Бороогийн ордуудтай
харьцуулсан судалгаа хийх ажлын хүрээнд Олон овоотын алтны
үндсэн ордыг ашиглах ТЭЗҮ-гээс мэдээлэл цуглуулж, нэгдсэн
хүснэгтэд нэгтгэв.
6.
Стратегийн ордуудын хөрөнгийн биржид гаргасан
хувьцааны мэдээлэл гаргав.
7.
Хайлуулах үйлдвэр болон төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн
цогцолбор барих талаар судалгаа гарган УУЯ-д хүргүүлсэн.
8.
МУ-ын ЕС-ын 2015.02.24-ны 55 дугаар захирамжаар
байгуулагдсан ажлын хэсэгт Гацууртын ордын зэргэлдээх тусгай
зөвшөөрлүүдийн
мэдээлэл,
зураг
болон
солиболцолын
мэдээллийг бэлтгэж ажлын хэсгийн гишүүн Б.Даваацэрэнд
/БСШУЯ-ны
СӨХ-ийн
мэргэжилтэн/
4-ны
өдөр
davaatserenb2000@yahoo.com цахим хаягаар хүргүүлэв.
9.
Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын
ордуудад шаардлагатай болон татсан хөрөнгө оруулалтын
мэдээллийг аж ахуйн нэгжүүдтэй холбогдон авч, судалгаа хийн,
танилцуулга бэлтгэв. Мөн ураны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж
ахуйн нэгжүүдтэй утас, цахимаар холбогдон дээрх мэдээлэл
ирүүлэхийг хүссэн.
10.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015.03.11-ны 4/1464
тоот албан бичгийн хариунд дээрх танилцуулгыг ЗЗСШХ-ийн
референт А.Мөнгөнбаганад mungunbagana@frc.mn цахимаар
хүргүүлэв.
11.
Баян-Өлгий аймаг, Ногооннуур сум, Асгатын ордын дэд
бүтэц, байршлын онцлогын талаар газар дээр нь очиж танилцах,
мэдээлэл цуглуулах, эрчим хүчний эх үүсвэр, ус, дулаан
хангамжийн боломжит шийдлийг судлах, далд уурхай явуулах
нөхцөл, өмнө геологичдын хийсэн далд уурхайн туннель,
олборлосон хүдрийг баяжуулах үйлдвэр лүү тээвэрлэх нөхцөл,
баяжуулах үйлдвэрийн байршил, баяжмалын тээвэрлэлт хийх
нөхцлийг судлахаар 2015.07.02.-07.08 хооронд “Эрдэнэс
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Монгол”ХК, Уул уурхайн яам, ашигт малтмалын газар, БаянӨлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төлөөллийг
оролцуулан албан томилолтоор 1 мэргэжилтэн ажиллав.
12.
УУЯ-аас ирсэн 3/2391 албан тоотын дагуу стратегийн 16
ордын мэдээллийг шинэчлэн, бэлтгэсэн мэдээллийг dambaenerji@yahoo.com хаягаар УУЯ-ын УУБХ-ийн даргын үүргийг түр
орлон гүйцэтгэгч Дамбад хүргүүлэв. Хариу албан бичгийн
төслийг дарга нарт танилцуулан, 2015.11.13-нд 1/9006 тоотоод
хүргүүлэв.
2.33. “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх
1. Уул уурхайн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын
удирдамжийн дагуу тэсрэх бодисын агуулах, үйлдвэрийн
аюулгүйн бүс тогтоох, тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад хүлээн
авах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллав.
Үүнд: тэсрэх бодисын агуулах, үйлдвэрийн аюулгүйн бүс тогтоох“Лут чулуу” ХХК, “Нитро-Сибирь” ХХК, “Си Эм Би”,
“Монголчехметалл” ХХК, “Хөх жонш ХХК, “Дунфанлунма” ХХК,
“Үнэн анд” ХХК, “Монгол Жү Юань Ли” ХХК, “Эф Жи Пи Эм” ХХК,
“Зэвт дуулга” ХХК, “Гок булган уул” ХХК, “Ханшашир” ХХК
- Тэсрэх бодисын агуулах, үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн байнгын
ашиглалтад хүлээн авах-“Тайшен девелопмент” ХХК, “НитроТоо -Шаардлагатай тоо
Сибирь” ХХК, “Орика Монголиа” ХХК гм.
хэмжээгээр
2. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх, тэсрэх
2.33.1. Холбогдох хууль болон “Тэсэлгээний
Чанар - Хугацаанд нь
бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх,
ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн
чанартай гүйцэтгэнэ.
тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх аж ахуйн үйл ажиллагааны
дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангах
Хугацаа:- 1,2,3,4
тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар Мэргэжлийн зөвлөлийн 3, 4, 5,
улиралд
6, 7 дугаар хуралдаануудад оролцож, хэлэлцэгдэж байгаа
асуудалтай холбогдуулан санал дүгнэлт өгч ажилласан. Үүнд:
“Хар тарвагатай” ХХК, “Орика Монголиа” ХХК, “Баянмандал зам”
ХХК, “Мөнхтэтгэгч хүч” ХХК, “Үнэн анд” ХХК, “Эрхэт түнш” ХХК,
“Даваамандал” ХХК, “Эм Эл Цахиурт овоо” ХХК, “АПА
Менежмент” ХХК, “Санваллей” ХХК, “Дунфанлума” ХХК, “Лут
чулуу” ХХК-уудын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах,
тэсэлгээний ажил үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрлийг сунгах эсэх
асуудал.
“Хурын шим” төв, “Мастер майнинг сервиз” ХХК, “МН Жойн” ХХК,
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“Эм Би Икс Би” ХХК-уудын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх
бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах,
тэсэлгээний ажил үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрлийг шинээр
олгох эсэх асуудал.
3. “Максам экплозивс” ХХК, “Мөнхтэтгэгч хүч” ХХК-уудын Тэсрэх
бодисын үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн
авах эсэх асуудлаар Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд оролцож,
дэмжсэн санал өгсөн.
4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд
хяналт тавих тухай хуулийн дагуу 2015 оны тэсрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн тайланг нэгтгэж боловсруулж,
уул уурхай яаманд хүргүүлсэн. Үүнд: 24 аж ахуй нэгж тайлангаа
ирүүлснээс эхний хагас жилийн байдлаар Эмульсийн ТБ
534,341.10 кг зарцуулж, 4,568,143.80 кг үйлдвэрлэсэн байна.
2.34. Гурванбулаг, Дорнод, Хараат, Хайрхан, Гурвансайхан, Өлзийт, Дулаан-Уул, Зөөвч овоо ордуудыг эдийн засгийн
эргэлтэд оруулна.
/ЗГҮАМХ–43.6-р заалт/
Цөмийн энергийн газраас энэ асуудал шилжиж ирсэн тул оны
эцсээр нэгдсэн биелэлт гарна. Тайлант хугацаанд энэ асуудлын
хүрээнд Арева монгол ХХК-ний удирдлагуудтай уулзалт зохион
байгуулсан ба эдгээр ордуудын ашиглалтын гэрээний төсөлтэй
танилцах ажлын хүрээнд холбогдох хууль, дүрэм журамтай
2.34.1 Гурванбулаг, Дорнод, Хараат,
Тоо-1 санал
танилцах ажил хийгдэж байна.
Хайрхан, Гурвансайхан, Өлзийт, ДулаанЧанар- бодитой
Уул, Зөөвч овоогийн ордуудыг эдийн
УУ-н хэлтэст ЦЭГ татан буугдсанаар мэдээлэл шилжиж ирээгүй
мэдээлэл байх.
засгийн эргэлтэд оруулах талаар судалж
тул мэдээлэл ирүүлэхийг хүссэн 5/2590 албан тоотыг “Арева
Хугацаа- 1-4-р улиралд
санал боловсруулна
монгол” ХХК-нд хүргүүлэн, албан тоотын хариунд ирүүлсэн
бичигтэй танилцаж байна. Тус компаний Хууль, эрх зүйн асуудал
эрхэлсэн захирал Б.Оюунчимэг, консул Жиэн Боувет нар УУ
хэлтсийн даргатай уулзаж, орд ашиглах гэрээний талаар
ярилцав.
2.35. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн Дорноговь, Дундговь, Дорнод аймгуудад
боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах ажлыг зохион байгуулна.
/ЗГҮАМХ–43.7-р заалт/
2.35.1. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын Тоо-1 ажил үйлчилгээ
1.
Арева монгол ХХК-ний ирүүлсэн орд ашиглалтын гэрээний
орд
газруудыг
түшиглэн
Дорноговь, Чанар- Шуурхай,
төсөлтэй танилцах ажлын хүрээнд холбогдох хууль, дүрэм
Дундговь, Дорнод аймгуудад боловсруулах мэргэжлийн санал
журамтай танилцав. Ашигт малтмалын газрын даргын үүргийг
үйлдвэр барьж байгуулах ажилд тодорхой дүгнэлт өгч ажиллана.
түр орлон гүйцэтгэгчийн 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн
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санал дүгнэлт гарган оролцож ажиллах

Хугацаа- тухай бүр

а/61 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн ажлын
хүрээнд Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутагт орших
Өмнөт, Зөөвч овоо, Дулаан уул нэртэй газарт цацраг идэвхит
ашигт малтмалын MV-018914, MV-018915, MV-018916 дугаартай
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй Орд ашиглах гэрээ
/ОАГ/ байгуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт ажиллав.
2.
“Арева” ХХК-тай хийх ураны орд ашиглах гэрээ
байгуулахтай холбоотойгоор Монгол улсын талд ногдох ногдол
ашгийн хэмжээ болон ашигт малтмалын нөөц ашигласны тусгай
төлбөрийн харьцуулсан тооцоог хийв.
3.
Цөмийн энергийн тухай хуулийн дагуу цацраг идэвхит
ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Кожеговь” ХХКтай байгуулах “Орд ашиглах гэрээ”-ний төсөл боловсруулах
ажлын хэсэг (Уул уурхайн яам, Цөмийн энергийн комисс болон
бусад холбогдох байгууллагуудын оролцоотой)-т гишүүнээр орж
санал дүгнэлтүүдийг өгч ажиллав. Танилцуулах уулзалтуудад
оров.
4.
Гурвансайхан, Өлзийт, Дулаан-Уул, Зөөвч-Овоогийн
ордуудыг ашиглах ТЭЗҮ-тэй танилцаж ЭБМЗ-өөр хэлэлцэгдэх
тухай бүрт мэргэжлийн санал, дүгнэлт, зөвлөмж, шүүмжийг өгч
ажиллав
Гурав. "Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад нүүрсний салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтын орчинд
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн
хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
3.2. “Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” боловсруулах
/ЗГҮАХХАХТ – 102.2/
Япон улсын “ЖАЙКА” байгууллагын гүйцэтгэсэн “Нүүрсний
3.2.1. Япон улсын “ЖАЙКА” байгууллагын Тоо хэмжээ – 1 ажил
салбарыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” –г үндэслэн:
гүйцэтгэсэн “Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх үйлчилгээ
Нүүрсний салбарын экспортын төсөөллийг 2032 он хүртэл
мастер төлөвлөгөө” –г нүүрсний салбарын Хугацаа – 1-4-р улиралд
гаргаж УУЯ-нд хүргүүлсэн.
үйл ажиллагаанд
хэрэгжүүлэх
арга Чанар- Үнэн бодитой,
- 2015-2018 оны төсөөллийг тооцон гаргаж УУЯ-ны Төрийн
байна.
хэмжээг үргэлжлүүлэн авч ажиллах
нарийн бичгийн даргад хүргүүлэв.
3.4. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө бүхий техник технологийн судалгааг гаргах, санал боловсруулах
3.4.1 Нүүрс олборлогч уурхайнуудын уулын Тоо
хэмжээ
-1-сан, 2015
оны
сүүлийн
хагас
жилийн
байдлаар,
ажилд
ажилд өртсөн газрын хэмжээг тодорхойлж, дүгнэлт
томилогдсоноос /2015 оны 07 сарын 02 / хойш 43-н уурхайн аж
мэдээллийг нэгтгэсэн санг баяжуулах, Хугацаа –1-4-р улиралд
ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн солбицол болон уулын ажлын тайлан,
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дүгнэлт гаргах.

Чанар-Үнэн
байна

бодитой төлөвлөгөөний дэвсгэр зураг, нөхөн сэргээлтийн зургийг Arcgis
программ ашиглан газар зүйн мэдээллийн системд шилжүүлэн
shape үүсгэн гадаад, дотоод овоолго, нөхөн сэргээсэн байдал
эвдрэлд өртсөн газраар нь ангилан кодлож холбогдох
мэдээллийг бүртгэн зурган мэдээллийн сан үүсгэв.
Тоо
хэмжээ-1- 2015 онд нүүрсний хэлтэст ирүүлсэн /баталгаажсан/ 40 уурхайн
3.4.2. Нүүрсний уурхайнуудын нөхөн танилцуулга,
уулын ажлын тайланд тусгагдсан байгаль орчны нөхөн
сэргээлтийн ажлын явц, үр дүнг нэгтгэн Хугацаа – 1-4-р улиралд сэргээлтийн мэдээлэл болон 3.4.1 дэхь ажлын мэдээллийг
гаргаж танилцуулга бэлтгэх
Чанар-Үнэн
бодитой үндэслэн нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүнг нэгтгэн гаргаж
байна
танилцуулга бэлтгэв.
Тоо хэмжээ 1-үнэлгээ
2015 онд нүүрсний хэлтэст ирүүлсэн /баталгаажсан/ 40 уурхайн
3.4.3. Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын нийт
дүгнэлт,
уулын ажлын тайланд тусгагдсан байгаль орчны нөхөн
хэмжээг уулын ажилд өртсөн газрын
Хугацаа – 1-4-р улиралд сэргээлтийн мэдээлэл 3.4.1 дэхь ажлын мэдээллийг үндэслэн
хэмжээтэй харьцуулж үнэлэлт, дүгнэлт
Чанар-Үнэн
бодитой нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын нийт хэмжээг уулын ажилд
гаргаж удирдлагад танилцуулах
байна
өртсөн газрын хэмжээтэй харьцуулж үнэлэлт, дүгнэлт гаргав.
3.5. Байгаль орчны бохирдол, доройтол, байгалийн нөөцийн ашиглалтад тавих хяналтыг эрчимжүүлж, уул уурхайн
нөхөн сэргээлтийн хэмжээг 70-аас доошгүй хувьд хүргэх
/ЗГҮАМХ – 54.3-р заалт/
Тоо хэмжээ – 1 ажил Уурхайн хаалтын журам төслийг эцэслэн боловсруулахад ажлын
3.5.1 Уурхайн нөхөн сэргээлт, баяжуулах
үйлчилгээ
хэсгийн гишүүдэд санал болон холбогдох мэдээллийг хүргүүлэн
үйлдвэрийн хаалтын журам боловсруулах
Хугацаа – 1-4-р улиралд ажилласан. Ажлын хэсгийн хурлаар журмын төслийг хэлэлцэн,
ажлын хэсэгт орж ажиллан, саналыг
Чанар-Үнэн
бодитой БОНХАЖЯ, УУЯ-ны сайдуудын тушаалаар батлуулахад бэлэн
боловсруулж хүргүүлэх.
байна.
болсон бөгөөд ирэх ондоо багтаан батлуулахаар ажиллаж байна.
Тоо хэмжээ – 1 ажил
3.5.2
Нөхөн
сэргээлтийг
сайжруулах
үйлчилгээ
холбогдох ажлуудыг хийх. Батлагдсан үед
Дээрх уурхайн хаалтын журам эцэслэн батлагдсанаар журмыг
Хугацаа – 1-4-р улиралд
журмыг
сурталчилах,
хэрэгжилтийг
суртачлах хэрэгжилтийг хангуулах ажил үргэлжлэн хийгдэнэ.
Чанар-Үнэн
бодитой
хангуулах арга хэмжээ авч ажиллах
байна.
3.6. Ашигт малтмалын төрөл, олборлох, боловсруулах технологийн онцлогийг тусгасан байгаль орчныг хамгаалах,
нөхөн сэргээх Европын Холбооны стандартыг нутагшуулж мөрдүүлэх үйл ажиллагаанд хамтран оролцох.
/ЗГҮАМХХҮАТ – 40.12-р заалт/
Байгаль орчныг хамгаалах уул уурхайн үйл ажиллагаанаас
3.6.1. Нөхөн сэргээх Европын холбооны Тоо хэмжээ: Тухай бүр
эвдэрсэн
газарт нөхөн
сэргээлт хийх,
Стандартуудыг
стандартыг нутагшуулан мөрдүүлэх төсөл Хугацаа: 1-4-р улирал
боловсруулах мөн уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн хог
боловсруулах
ажлын хэсэгт санал Чанар: Мэдээлэл үнэн
хаягдал, нөхөн сэргээлтийг сайжруулах зорилгоор төслийг
зөв байна.
боловсруулж хүргүүлэх.
боловсруулахад холбогдох саналаа хүргүүлсэн.
3.6.2. Стандартын төслийг батлуулах, Тоо хэмжээ: Тухай бүр Стандартуудыг боловсруулах мөн уул уурхайн баяжуулах
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холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, Хугацаа: 3-4-р улирал
үйлдвэрийн хог хаягдал, нөхөн сэргээлтийг сайжруулах
батлагдсан
стандартыг
сурталчилах, Чанар: Мэдээлэл үнэн зорилгоор
төслийг
боловсруулахад
холбогдох
саналаа
хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээг авч зөв байна.
хүргүүлсэн.
ажиллах
3.7. Ашигт малтмалыг экспортод гаргахтай холбоотой эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, эрдэс баялгийн экспортыг нэгдсэн
“Нэг цонх”-ны бодлогоор хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
/ЗГҮАМХ – 41.1-р заалт/
3.7.1. Нүүрс болон нүүрсэн бүтээгдэхүүнийг
1.БНХАУ-д нүүрс экспортлож буй голлох орнуудын коксжих болон
экспортлох
“Нэг
цонх”-ны
бодлого
эрчим хүчний нүүрсний үнийн харьцуулсан судалгааг 2015 оны 6боловсруулахад шаардлагатай судалгааны
р сарын 1-ний байдлаар гаргав.
ажлыг аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран үнийн
2. Эрдэнэс таван толгой ХХК-ний боловсруулаагүй, коксжих
мэдээллийн санг үргэлжлүүлэн баяжуулах.
нүүрс, Энержи ресурс ХХК-ний баяжуулсан коксжих нүүрсний
уурхайн ам, Гашуун сухайт-Ганц мод боомт, Жин чуан аж
үйлдвэрийн бүс, Вухай, Бугат хүртэлх үнийн бүрдлийг мөн
Монголын алт (МАК) компанийн экспортын 1/3 коксжих нүүрсний
уурхайн амны үнэ, Шивээ Хүрэн –Сэхээ боомт, Вухай, Нинсиа,
Шанси хүртэлх үнийн бүрдлийг холбогдох татварууд, тээврийн
зардлаар нь тус тус задалж, судалсан. (2014 оны 12-р сараас
2015 оны 6-р сарын 1-ны байдлаарх зарим үнийг авч судлав)
3. Таван толгойн нүүрсний чанартай ижил чанар бүхий гадаадын
орнуудын нүүрсний экспортын үнийн харьцуулсан судалгааг
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн хамт гаргаж, УУЯ-нд хүргүүлсэн.
Хугацаа: 1-4- р улирал
Чанар: Судалгаа үнэн Нүүрс олборлогч аж ахуй нэгжүүдийн 2015 оны байдлаар
нүүрсний экспортын борлуулалтын үнийн судалгааг нүүрсний
зөв байна.
төрөл, чанараар гарган УУЯ болон удирдлагад танилцуулав.
Мөн Таван толгой, Нарийн сухайтын ордууд дээр үйл ажиллагаа
явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн экспортын нүүрсний үнийг
Ганц модны болон Сэхээ боомт хүртлэх өртөг зардлыг тооцож 1
тонн нүүрсний борлуулалтын үнийг гаргав. Нийт 11 хуудас
танилцуулга бэлтгэв.
БНХАУ-д экспортлож буй голлох орнуудын үнийн судалгааг
мэргэжилтнүүдийн
хамт
бэлтгэж,
Нүүрс
экспортлогч
уурхайнуудын
экспортоор
борлуулсан
нүүрсний
үнийн
мэдээллийг сар бүрээр гаргав.
Нүүрс экспортлогч, эрчим хүчний нүүрс олборлогч, орон нутгийн
нүүрсний уурхайнуудын 2008-2014 оны олборлолт, борлуулалт,
экспортын мэдээллийг нэгтгэн гаргаж, 2015-2018 оны төсөөллийг
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тооцон гаргаж УУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлэв.
УУЯ-наас ирүүлсэн Нүүрсний салбарын статистик мэдээлэлд
2009-2014 оны олборлолт, борлуулалт, экспортын мэдээлэл
болон хилийн боомтуудаар гарсан нүүрсний биет хэмжээг нэгтгэн
гаргаж электрон шуудангаар явуулав.
Нүүрсний олборлолт болон экспортын төсөөллийг 2015-2032 он
хүртэл гарган УУЯ-ны ТБГ-ыг даргад электрон шуудангаар
хүргүүлэв.
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН-үүдийн борлуулах
бүтээгдэхүүний хэмжээ, үнийн таамаглалыг 2015-2017 оны
байдлаар гарган ТЗУХ-т нэгтгүүлэн УУЯ-нд хүргүүлэв.
Нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2015 оны 4 дүгээр
сарын 21-нд хийсэн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн нүүрсний
экспортын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, борлуулалтанд гарч
байгаа хүндрэл, тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх
ажлын төлөвлөгөөг гаргав.
“Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн асуудал Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхтэй холбогдуулан УУЯ-ны сайдад 2015
оны эхний саруудын нийт олборлолт, борлуулалт, экспортын
мэдээ, боомтуудаар гарсан нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний үнийн
мэдээллийг бэлтгэв.
Нүүрс экспортлогч уурхайнуудаас ирүүлсэн мэдээллээр
баяжуулсан коксжих, түүхий коксжих, сул коксжих, эрчим хүчний
нүүрсний үнийн мэдээллийг 1-10 саруудын байдлаар гарган,
дүгнэлт гаргав.
2012-2014 онуудын 1-11 саруудын олборлолт экспортын
мэдээллийг графикийн хамт гарган ажлын хэсгийн ахлагч УУЯ-ны
Уул уурхайн бодлогын хэлтэст цахим шуудангаар явуулав.
2015 оны сар бүрээр экспортод гарсан нүүрсний үнийн судалгааг
гаргав.
11 дугаар сарын 1-ний байдлаар угаан баяжуулсан
коксжих нүүрсний 1 тоннын үнэ 111019 төгрөг, коксжих түүхий
нүүрсний үнэ дунджаар 60955 сул коксжих нүүрс 41348 төгрөг,
эрчим хүчний нүүрс 20347 төгрөг орчим тус тус байна.
Нүүрс экспортлогч аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран экспортод гарч
байгаа нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүн болон тулгамдаж байгаа
асуудлуудын талаар 4 удаа мэдээлэл бэлтгэн удирдлагад
танилцуулан ажиллав.
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3.7.2 Нүүрс болон нүүрсэн бүтээгдэхүүнийг
экспортлох “Нэг цонх”-ны бодлогоор
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хууль эрх
зүйн орчны судалгааг хийж, санал
боловсруулан, удирдлагад танилцуулах.

3.7.3 Экспортын нүүрсний шинжилгээ хийж
буй лабораториудад БНХАУ-ын арилжааны
нүүрсний чанарын удирдлагын түр журамд
заасан химийн элементүүдийн шинжилгээг
хийх боломжтой эсэх, нүүрс экспортлогч
уурхайнуудын нүүрсний чанарын үзүүлэлт
дээрх журмын шаардлагад нийцэж буй эсэх

1. АМГ-ын дэд даргаас өгсөн үүргийн дагуу 2014 онд Шатах ашигт
малтмалын судалгааны тасгаас хийгдсэн судалгааны ажилд
тулгуурлан “Монгол улсын нүүрсний экспортын өнөөгийн байдал,
сайжруулах арга зам, “нэг цонх”-ны бодлогыг хэрэгжүүлэх арга
замын талаар санал боловсруулж дэд даргад танилцуулав.
2. Нүүрсний биржийн үйл ажиллагааг хэвийн зохион байгуулах,
арилжааны нүүрсний чанарын хяналтыг зүй зохистой түвшинд
хүргэх, бүтээгдэхүүний ангилалыг баримтлах, нүүрсний үнийг
унагахаас сэргийлэхийн тулд нүүрсний холилтын дамжлага бааз
(blending base) байгуулах саналыг дэвшүүлсэн.
3.Нүүрс болон нүүрсэн бүтээгдэхүүнийг экспортлох “Нэг цонх”-ны
бодлогоор хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хууль эрх зүйн орчны
талаар судалгаа хийхдээ АМТХууль, Үнэт цаасны тухай хууль,
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
хууль, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого,
Хугацаа: 1-4-р улирал
Чанар: Судалгаа үнэн НӨАТ-ийн тухай хууль, УИХ ба ЗГ-ын тогтоолууд болон бусад
холбогдох хууль тогтоомжуудыг судлан боловсруулалт хийсэн,
зөв байна.
УУЯ-наас зарлан тунхагласан бодлогын хүрээнд хийж
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг судласан, энэ талаар
судалгааны ажлын танилцуулга бэлтгэсэн
4. БНХАУ-ын Тиэнжин боомт, Бохай арилжааны бирж, Өвөр
Монголын Ордос дахь Да лу нүүрсний химийн үйлдвэрийн
парктай танилцаж, Өвөр Монголын нүүрс импортлогчдын
холбооны төлөөлөгчидтэй уулзаж Хятадын нүүрсний зах зээлийн
байдалтай танилцсан болон Тайюань хотод болсон олон улсын
коксжих нүүрсний хуралд оролцсон ыалбан томилолтын илтгэх
хуудсыг боловсруулж, удирдлагад танилцуулж, нүүрсний
экспортыг “нэг цонх”-ны бодлогоор экспортлоход тулгамдаж
байгаа асуудлын
саналыг боловсруулж удирдлагуудад
танилцуулсан
1. БНХАУ-ын “Арилжааны нүүрсний чанарын үнэлгээ ба
Тоо хэмжээ –1 судалгаа, хязгаарлалтын технологийн заавар” (GB/T 31356-2014) стандарт
1 санал
болон “Арилжааны нүүрсний чанарын удирдлагын түр журам”-ын
Хугацаа – 1-р улирал
ялгааг судалж, харьцуулсан материал бэлтгэж, хэлтсийн
Чанар-Үнэн
бодитой, удирдлагад танилцуулсан.
байна
2. БНХАУ-ын арилжааны нүүрсний чанарын удирдлагын түр
журамд заасан химийн элементүүдийн шинжилгээг хийх
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талаар судалгаа хийх, журмын шаардлагад
нийцүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээний
талаар санал боловсруулах.

боломжтой эсэх, нүүрс экспортлогч уурхайнуудын нүүрсний
чанарын үзүүлэлт дээрх журмын шаардлагад нийцэж буй эсэх
талаар судалгаа хийж, журмын шаардлагад нийцүүлэх чиглэлээр
авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, танилцуулсан.
3. Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг
Монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа
компаниудын үнэт цаасны товч мэдээллийг 2015 оны 3, 4, 5, 6-р
сард гаргаж, удирдлагад танилцуулсан.
4. БНХАУ-ын Импортын татвар, арилжааны нүүрсний чанарын
удирдлагын түр журам хэрэгжсэнтэй холбогдуулан зарим
лабораториудын Cl, F, P, Hg, As гэсэн элементүүдийн шинжилгээ
хийх чадамжийн талаарх судалгааг шинэчилсэн.
5. Стандарчилал хэмжилзүйн газраас 7-1835 тоотоор нүүрсний
сорилтын лабораториудын жагсаалт, итгэмжлэлийн хүрээний
тодорхойлолтуудын мэдээллүүдийг авч Монгол улсын хэмжээнд
нүүрсний шинжилгээ хийх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
байгаа магадлан итгэмжлэдсэн 14 лабораторийн мэдээллийг
стандарт хэмжилзүйн газраас хүсэлт гарган албан тоотоор авч
чанар стандартын мэдээллийн санд нэгтгэж тэдгээрийн
итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын судалгааг гаргав.
6.БНХАУ-ын арилжааны нүүрсний түр журмын дагуу Экспортын
нүүрсний уурхайнуудын
5 элементийн шинжилгээг чанар
хариуцсан мэргэжилтэнүүдээс нь цахим шуудангаар авч үр
дүнгүүдийг нэгтгэсэн.
3.8. Экспортод гаргаж байгаа нүүрсний чанарын ангиллын стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх талаар судалгаа
хийж хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх
/ЗГҮАМХХТ – 49.1-р заалт/
Тоо хэмжээ: 1 ажил 1. Хятад улсын нүүрсний чанарын ангиллын стандарт болон 2015
3.8.1. Нүүрс импортлогч орон болон олон
үйлчилгээ
оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн Хятадын
улсын нүүрсний чанарын ангилалын
“Арилжааны нүүрсний чанарын удирдлагын түр журам”-д заасан
Хугацаа: 1-4- р улирал
стандартыг
судлах,
экспортолж
буй
Чанар:
Бүртгэл, шаардлагад Монгол улсын экспортын нүүрсийг нийцүүлэх талаар
нүүрсний чанартай уялдуулан санал
хамтран
санал боловсруулж
судалгаа
үнэн
зөв холбогдох мэргэжилтнүүдтэй
боловсруулах, удирдлагад танилцуулах
байна.
удирдлагад танилцуулсан
Тоо хэмжээ: 1 ажил 1. Экспортын 5 уурхайн 2014 оны үйл ажиллагаанын тайлангаас
3.8.2 Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөнөөс
үйлчилгээ
нүүрсний чанарыг чанарын мэдээллийн санд нэгтгэсэн.
экспортын нүүрсний чанарын мэдээллийг
Хугацаа: 1-4- р улирал
судалж бүртгэж, санг баяжуулах.
Чанар: Үнэн зөв
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бүртгэсэн байна.

Сангийн сайд, Уул уурхайн сайдын хамтарсан 2013 оны 92/94 тоот
тушаалаар байгуулагдсан " Экспортонд гарч буй ашигт малтмалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнийг нийтэд мэдээлэх" ажлын хэсгийн
хуралд сууж 2015 оны 01-ээс 12-р сарын уул уурхайн бүтээгдэхүүний
зах зээлийн үнийг Агентлагийн сайтад байршуулсан.
3.10 Эзэнгүй, эвдрэлтэй талбайг нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх /ЗГҮАХХАХТ-ний 40.13 дахь заалт/
3.10.1.
Нүүрсний
уурхайнуудын
үйл Тоо хэмжээ –1 ажил
2 уурхайн талбайн эвдрэлд орж эзэнгүй орхигдсон
ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж, эзэнгүй үйлчилгээ
солбицлуудыг бүртгэн авч зурган мэдээллийн сан үүсгэлээ. Мөн
орхигдсон
талбайнуудын
байршлын Хугацаа – 1-4-р улирал
эзэмшигчтэй бөгөөд эвдрэлд орж нөхөн сэргээгдээгүй
2ш
солбилцлуудыг бүртгэж, мэдээллийн сан Чанар-Үнэн
бодитой
уурхайн мэдээллийг бүртгэж авч мэдээллийн сан үүсгэсэн.
үүсгэх.
байна
3.14. Нэгдмэл тогтоцтой ордыг иж бүрэн ашиглах байгальд ээлтэй технологийг судалж нэвтрүүлэхийг дэмжинэ.
/ ЗГҮАХХАХТ-ний 40.16/
3.14.1. Геологийн гарал үүсэл, тогтоцын
Тоо хэмжээ – 1 арга
Энэ ажлын хүрээнд стратегийн ордын хил заагийг тогтоох ажлын
хувьд нэг ордыг иж бүрэн, байгаль орчинд
хэмжээ
хэсэгт ажиллаж, Тавантолгой, Нарийнсухайт, Шивээ-Овоо,
сөрөг
нөлөө
багатайгаар
ашиглах
Хугацаа – Тухай бүр
Багануурын ордуудын Улсын төсвөөр хайгуулын ажилд гарсан
технологи
нэвтрүүлэх
судалгаа,
Чанар-Үнэн
бодитой
зардлын хэмжээ, болон батлагдсан нөөцийн хэмжээг гаргасан.
мэдээллээр хангаж ажиллана.
байна.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
3.8.3.Нүүрсний зах зээлийн жишиг үнийг
Хугацаа: 1-4- р улирал
тогтоох ажлын хэсэгт ажиллаж үр дүнг
Чанар: Тогтоол, журамд
удирдлагад тайлагнах.
нийцсэн байна.

3.15.“Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачилга” -ын зарчим болон шалгуурыг хувийн хэвшил, төрийн бус
байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангана.
/ ЗГҮАХХАХТ-ний 46.1 дахь заалт/
3.15.1. ОҮИТБС-ын тайлангийн 1, 2 дугаар
11 сарын 25-ны байдлаар 85 нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгж 2014
маягтаар тайлан гаргасан аж ахуйн
онд улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол
нэгжүүдийн тухайн жилд үйлдвэрлэсэн, Тоо
хэмжээ
–
1
ашгийг ОҮИТБС-ын цахим маягтаар тайлагнав.
борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ танилцуулга
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын 7 дугаар
болон эзэмшиж байгаа тусгай зөвшөөрлийн Хугацаа - Тухай бүр
маягтын дагуу Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн 2014 оны
талаарх мэдээллийг ОҮИТБС-ын маягт 7-д Чанар - Мэдээлэл ил
уулын ажлын тайлангаар ирүүлсэн, үйлдвэрлэсэн болон
нэгтгэж танилцуулга бичин , Ил тод тод, хүртээмжтэй байна
борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, үнийн дүнг гаргаж, УУХ-т
байдлын санаачлагын бие даасан алба
өгч нэгтгүүлсэн.
болон АМГ-ын вэб сайтад байрлуулах.
3.16. “Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх санаачилга”-ын зарчим болон шалгуурыг хувийн хэвшил, төрийн бус
байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангана.
/ ЗГҮАХХАХТ-ний 46.2 дахь заалт/
3.16.1. Хувийн хэвшил, төрийн бус Тоо хэмжээ - Тухай бүр
Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгж болон тэдний итгэмжилсэн
байгууллагуудаас шаардсан мэдээ, тайланг Хугацаа - Тухай бүр
Өмгөөллийн ХХН-д нүүрсний уурхайн он оны уулын ажлын
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гаргаж өгөх, хамтран ажиллах.

Чанар - Мэдээлэл ил тод төлөвлөгөө, тайланг Нүүрсний хэлтэст ирүүлэн хянуулж,
байна
зөвшөөрүүлж байсан тухай, мөн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл,
ТЭЗҮ, Нүүрсний стандартын мэдээлэл зэргийг нийт 21 албан
тоотоор хариу хүргүүлэн ажилласан.
3.17. 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 нөхөн сэргээлт хийх зардлын тооцоог тусгай зөвшөөрөл бүрт тооцож хэрэгжүүлнэ
/ЗГҮАХХАХТ-ний 47.2 дахь заалт/
Нийт: 5 мэдээлэл, судалгаа.
1. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглох тухай хуульд хамрагдсан нүүрсний
ашиглалтын 46 тусгай зөвшөөрөлд бүртгэгдсэн нүүрсний нөөцийн
мэдээг шинэчлэн гаргаж УУХ-т нэгтгүүлэн УУЯ-ны БХЗГ-т
цахимаар хүргүүлсэн.
2. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглох тухай хуульд хамрагдсан Андын илч ХХК,
Эрдэнийн Олз ХХК-иудаас албан бичгээр ирүүлсэн саналыг УУХт нэгтгүүлсэн.
3. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
Тоо хэмжээ - Тухай бүр
3.17.1. Энэ чиглэлээр байгуулсан ажлын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
Хугацаа - Тухай бүр
хэсэгт мэдээлэл, судалгаа, тооцоог гаргаж
ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Чанар - Мэдээлэл үнэн,
ажиллах.
хуулийн хүрээнд Гэрээ байгуулах заавар боловсруулах үүрэг
зөв байна.
бүхий Ажлын хэсгийн гишүүдэд нүүрсний ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч ААН, уурхайн үйл ажиллагааны холбогдох
мэдээллийг өгсөн.
4. Хөвсгөл аймаг дах Нүүрстэйн ам, Жилчигбулагийн уурхай, Увс
аймгийн Их мянганы уурхайн удирдлагуудад “Урт нэртэй” хуульд
хамрагдсан тусгай зөвшөөрлүүдийн мэдээлэл, зохицуулах журам,
тавигдах шаардлагыг бэлтгэж танилцуулсан.
5. УУЯ, БОНХАЖЯ, МХЕГ, АМГ-ын хамтарсан ажлын хэсэг Төв,
Булган, Сэлэнгэ аймагт орших хуульд хамрагдсан тусгай
зөвшөөрлийн талбай, ААН-үүдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь
үзэж танилцахад шаардлагатай нэмэлт мэдээл (Компанийн нэр,
хаяг, захирал, холбоо барих утас, ашигт малтмалын төрөл, тусгай
зөвшөөрөл)-лээр хангасан.
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3.19. Уурхайн нөхөн сэргээлтийн зардлын барьцааны хөрөнгө
урьдчилан байршуулах журмыг боловсронгуй болгоно. БОНХЯ
/ ЗГҮАХХАХТ-ний 54.1 дахь заалт/
3.19.1. БОНХЯаман дээр байгуулагдсан
Тоо хэмжээ – Тухай бүр
журам
боловсруулах
ажлын
хэсгийн
Хугацаа – 1-4-р улирал
бүрэлдэхүүнд орж ажиллан шаардагдах
Чанар-Үнэн
бодитой
мэдээ, материалыг гаргаж хүргүүлэх.
байна

тооцох эрх зүйн орчинг шинэчлэн, тусгай санд

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр
сарын 06 ны өдрийн А-04 тоот тушаалаар Байгаль орчныг
хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны
гүйлгээнд хяналт тавих журам батлагдсан. Тус журмыг мөрдөн
ажиллаж, хэрэгжүүлж байна.
3.22. Нүүрсний ордуудын ТЭЗҮ, уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлантай холбогдолтой хийгдэх ажлууд
Нийт: Уурхайн 11 ТЭЗҮ.
1. Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан сумын нутагт орших
Хөмөөлтэй, Баянжаргалангийн хүрэн нүүрсний ордыг ил аргаар
ашиглах ТЭЗҮ,
2. Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших Сүмбэрийн
нүүрсний ордын төв хэсгийг ашиглах ТЭЗҮ,
3.Рэдхил Монголиа ХХК-ийн захиалгаар ШУТИС-ийн Уул уурхайн
төлөвлөлт, үнэлгээ, сургалтын төвийн боловсруулсан Сэлэнгэ
аймгийн Түшиг сумын нутагт орших Улаан-Овоогийн нүүрсний
ордыг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотгол,
4. Штайн коле ХХК-ийн захиалгаар Евро Азиа Майнз ХХК-ийн
Тоо хэмжээ: Тухай бүр боловсруулсан Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын
3.22.1. Нүүрсний орд ашиглах ТЭЗҮ-ийг Хугацаа:
1-4-р Далангийн чулуун нүүрсний ордыг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ-ийн
тодотгол,
заавар шаардлагад нийцүүлэн хянаж, улирал
ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд Чанар:
Мэдээлэл 5. Бөөрөлжүүтийн тал ХХК-ийн боловсруулсан Цайдамнуурын
бэлтгэх.
үнэн зөв нэгтгэгдсэн хүрэн нүүрсний ордын Бөөрөлжүүтийн талын хэсгийг ил аргаар
ашиглах ТЭЗҮ-ийн нэмэлт тодотгол,
байна.
6. Саусгоби сэндс ХХК-ийн захиалгаар Прожект майнинг ХХК-ийн
боловсруулсан Овоот толгой нүүрсний ордыг ашиглах ил уурхайн
ТЭЗҮ-ийн тодотгол,
7. Мөнхийн эрчит рашаан ХХК-ийн захиалгаар Майн дата ХХКийн боловсруулсан Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын
нутагт орших Далай булагийн шатдаг занарын ордыг ил аргаар
ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотгол,
8. Увс аймгийн Тариалан сумын нутагт MV-001025 тусгай
зөвшөөрөлтэй Эрдэс-Увс ХХК-ийн Их мянганы нүүрсний ордыг ил
аргаар ашиглах ТЭЗҮ,
9. Увс аймгийн Давст сумын нутагт орших Хөөтийн талын чулуун
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нүүрсний орд ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотгол,
10. Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт орших Баруун ноён
уулын ордын нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах үйлдвэрийн
ТЭЗҮ,
11. Антрацит ХХК-ийн захиалгаар Эрдэнэс Инженеринг ХХК-ийн
боловсруулсан Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших Галтын
Бор толгой хэсгийн нүүрсний ордыг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ-ийг
мэргэжилтнүүдэд хянуулан санал, шүүмжийн хамт төсөл
боловсруулагчид тус тус хүлээлгэн өгч ЭБМЗ-ийн салбар
хуралдааны хэлэлцүүлэгт хүргүүлсэн.
Хайгуулын ажлын нөөцийн тайлан: 4.
1. Саусгоби Сэндс ХХК-ийн Овоот толгойн уурхайн ашиглалтын
хайгуулын ажлын нөөцийн тодотгол тайлан,
2. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших Хойд
Элдэв, Алаг тогоо нэртэй 9421Х тусгай зөвшөөрлийн талбайд
Тефис Майнинг ХХК-ийн 2005-2013 онд хийж гүйцэтгэсэн
хайгуулын ажлын нөөцийн тайлан,
3. Таван толгой ХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн талбайд ноогдох
нөөцийн тодотгол тооцооны тайлан,тай Хяналтын хуудсаар
танилцаж шүүмж, санал өгсөн.
4. Монголын Алт МАК ХХК-ийн Нарийн сухайтын уурхайд 20082013 онд хийсэн хайгуулын ажлын нөөц, уурхайн талбайд хийсэн
маркшейдерийн ажлын гүйцэтгэгч, захиалагч нартай УУЯ-нд
уулзаж үр дүнгийн тайланг хэлэлцэн ЭБМЗ-ийн өргөтгөсөн
хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлтгэсэн.
ЭБМЗ-ийн хурал: 10.
1. Таван толгой ХК-ийн MV-000287 тусгай зөвшөөрлийн талбайд
ноогдох нөөцийн тодотгол тооцооны тайлан хэлэлцэх,
2. Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Шивээ-Овоогийн ордод эзэмшдэг
MV-000901, MV-013311, MV-13312 тусгай зөвшөөрлийн талбайд
хамаарах нөөцийн шинэчилсэн тооцооны тайланг хэлэлцэх,
3. Шивээ-Овоогийн ордод Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн эзэмшдэг
нүүрсний ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн талбайд ноогдох
нөөцийн тодотгол тооцооны тайланг дахин хэлэлцэх,
4. Багануурын нүүрсний ордод 2014 онд хийсэн нэмэлт хайгуулын
ажил,
нөөцийн
тайлангийн
зохиогчид
болон
туслан
гүйцэтгэгчдийн танилцуулга, хэлэлцүүлэг (УУЯ-ны ТБЗГ),
59

Тоо хэмжээ: Тухай бүр
3.22.2.
ЭБМЗ-ийн
хуралдаанаар
Хугацаа: 1-4-р улирал
хэлэлцэгдэж
батлагдсан
ТЭЗҮ-ийг
Чанар:
Мэдээлэл
холбогдох нэгдсэн мэдээллийн санд
үнэн зөв нэгтгэгдсэн
бүртгэх
байна.

3.22.3.
Нүүрс
олборлогч
аж
ахуйн
нэгжүүдийн уулын ажлын төлөвлөгөөг
заавар шаардлагад нийцүүлэн хянаж
хүлээн авах, шаардлагатай мэдээллүүдийг
мэдээллийн санд нэгтгэх, үнэлэлт, дүгнэлт
өгөх.

Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Хугацаа: 1-2-р улирал
Чанар: Зааварт нийцсэн
байна.

3.22.4.
Нүүрс
олборлогч
аж
ахуйн
нэгжүүдийн уулын ажлын тайланг заавар
шаардлагад нийцүүлэн хянаж хүлээн авах,
шаардлагатай мэдээллүүдийг мэдээллийн
санд нэгтгэх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.

Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Хугацаа: 1-2-р улирал
Чанар: Зааварт нийцсэн
байна.

5. Багануурын нүүрсний ордод 2014 онд хийсэн нэмэлт хайгуулын
ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэх ЭБМЗ-ийн өргөтгөсөн хурал,
6. ЭБМЗ-ийн ТЭЗҮ хэлэлцэх 16 хуралдаанд гишүүний хувьд
оролцож, төслүүдийг хэлэлцсэн.
7. ЭБМЗ-ийн хайгуулын ажлын нөөцийн тайлан хэлэлцэх салбар
зөвлөлөөс танилцуулсан “Ашигт малтмалын баялаг, ордын
нөөцийн ангилал, заавар”-ыг сонсож, хэлэлцүүлэгт оролцсон.
Нийт: 3 ажил.
1. АМГ-ын ГМТА-т хүлээн авсан Нүүрсний орд ашиглах,
боловсруулах баяжуулах үйлдвэрийн 128 ТЭЗҮ-ийн судалгааг
2015 оны 12-р сарын 01-ний байдлаар гаргаж төрөлжүүлэн хүрэн,
чулуун, антрацит, боловсруулах үйлдвэрийн төрлөөр ялгаж
бэлтгэсэн.
2. Нүүрсний орд ашиглах 62 ТЭЗҮ-ийн үндсэн үзүүлэлтийг санд
нэгтгэн бүртгэсэн.
3. ЭБМЗ-ийн ТЭЗҮ хэлэлцэх салбар хуралдаанаар хэлэлцэж
хүлээн авсан 78 дүгнэлт, тушаалын бүртгэл, жагсаалт гаргаж
товьёогжуулсан.
1. 52 уурхайн 2015 оны уулын ажлын төлөвлөгөөний холбогдох
маягтуудыг хүлээн авч хянан мэдээллийн холбогдох мэдээллийг
нэмсэн
2. Нүүрсний хэлтэст 2015 оны 64, 2016 оны 10 уулын ажлын
төлөвлөгөө ирүүлсэн.
Үүнээс :
Батлагдсан – 61
Засварт буцсан – 6
Танилцагдаж байгаа – 7
11 сарын 25-ны байдлаар 2015 онд 40 аж ахуйн нэгж 53
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлд, 2016 онд 5 аж ахуйн нэгж 5
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлд үйл ажиллагаа явуулахгүй тухай
албан бичиг ирүүлсэн.
1. 35 нүүрсний уурхайн уулын ажлын тайлангийн чанар, химийн
бодисын хэрэглээ гэсэн маягтуудтай танилцаж холбогдох
мэдээллүүдийг нягтлан хянаж мэдээллийн санд бүртгэсэн.
2. Нүүрсний хэлтэст уулын ажлын тайлан 50 ирүүлэхээс 39
ирүүлсэн. 2014 оны уулын ажлын төлөвлөгөө батлуулаагүй 9
тайлан ирсэн. Нийт 48 тайлан ирүүлсэн.
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Үүнээс :
Батлагдсан – 40
Засварт буцсан – 8
Танилцагдаж байгаа – 0
11 сарын 25-ны байдлаар нийт 33 аж ахуйн нэгж 46 ашиглалтын
тусгай зөвшөөрөлд 2014 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй тухай
албан бичиг ирүүлсэн.
3.23. Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хянан зохицуулах
Нүүрсний уурхайнуудын үйл ажиллагааны хэтийн төлөв, дэд
Тоо хэмжээ: 1 ажил
бүтэц, төлөвлөлтийг 2015, 2016 оны уулын ажлын төлөвлөгөө,
3.23.1.
Нүүрсний
уурхайнуудын
үйл
Хугацаа: 1-4- р улирал
орд ашиглах ТЭЗҮ-ийн мэдээллийг ашиглан боловсруулсан.
ажиллагааны хэтийн төлөв, дэд бүтэц,
Чанар: Судалгаа үнэн Зам тээврийн яаман дээр байгуулагдсан “Өмнөговь аймгийн уул
төлөвлөлтийн зураглалын судалгаа гаргах.
зөв байна.
уурхайн авто замын ерөнхий төлөвлөгөө” боловсруулах ажлын
хэсэгт орж ажилласан.
3.23.2. Нүүрсний салбарт дахь өрөмдлөг Тоо хэмжээ:
1 арга
Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө ирүүлсэн аж ахуй нэгжүүдийн
тэсэлгээний үйл ажиллагаа эрхэлж буй хэмжээ
нийт ажиллагсад, эмэгтэй, ИТА, гадаад ажилтан, үйлдвэрийн
туслан гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагаа, Хугацаа: 1-4- р улирал
болон бусад ажиллагсдын судалгааг тухайн сар бүр 12 удаа
ажиллах
хүчний
талаар
дэлгэрэнгүй Чанар: Судалгаа үнэн
нэгтгэж гаргасан.
судалгаа гаргаж санг баяжуулан ажиллах.
зөв байна.
3.23.3. Нүүрсний үнийн судалгааг цахим
Олон Улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг Монгол
хуудсанд байршуулах, салбарын хөрөнгө Тоо хэмжээ: Тухай бүр Улсад нүүрсний олборлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа
оруулалтын судалгааг тогтмол гаргах, Хугацаа: 7 хоног бүр
компаниудын үнэт цаасны товч мэдээллийг бэлтгэж 11 удаа агенлагийн
нүүрсний зах зээлийн судалгаа хийх, Чанар: Үндэслэл сайтай цахим хуудсанд байршуулсан.
нүүрсний
компаниудын
биржийн байна.
мэдээллийг судлах
.Сангийн сайд, Уул уурхайн сайдын хамтарсан 2013 оны 92/94
тоот тушаалаар байгуулагдсан " Экспортонд гарч буй ашигт
малтмалын бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнийг нийтэд мэдээлэх"
ажлын хэсгийн хуралд сууж 2015 оны 1-6-р сарын уул уурхайн
3.23.4. Нүүрсний үнэ, хөрөнгө оруулалт, Тоо хэмжээ: Тухай бүр бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийг Агентлагийн сайтад
байршуулсан.
АМНАТ, УОНТООрлого, Борлуулалтын Хугацаа: 1-4-р улирал
орлого, Нийт зардлуудыг нэгтгэсэн санг Чанар: Мэдээлэл үнэн 2. Стартегийн ач холбогдолтой 4 орд дээр үйл ажиллагаа явуулж
зөв байна.
баяжуулах
байгаа 9 аж ахуйн нэгжийн нийт хөрөнгө оруулалт болон 2015
онд төлөвлөж байгаа хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл бэлтгэж УУХт файлаар хүргүүлсэн.
3. Нүүрсний уурхайнуудын 2010-2014 оны уулын ажлын тайлан
өгсөн аж ахуйн нэгж тус бүрээр Улс орон нутгийн төсөвт оруулсан
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3.23.5.
Нүүрс
олборлогч
аж
ахуйн
нэгжүүдийн олборлолтын үйл ажиллагааг
хянах, олборлолт, борлуулалт болон үнийн
мэдээллийн санг баяжуулан, сар, улирал,
жилээр мэдээлэл гаргаж, үнэлэлт, дүгнэлт
өгөх, аж ахуйн нэгжүүдийн олборлолтын
үйл ажиллагааны танилцуулга бэлтгэх.
3.23.6. Нүүрс экспортлогч аж ахуй
нэгжүүдийн
үйл
ажиллагааг
хянах,
экспортонд
ачуулсан
нүүрсний
борлуулалтын судалгаа болон үнийн
мэдээллийг 7 хоногийн баасан гариг бүр
нэгтгэн гаргаж санг баяжуулах.
3.23.7. Нүүрсний салбарт ашиглагдаж
байгаа
техник,
технологи,
тоног
төхөөрөмжүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг
гаргаж нэгдсэн санг баяжуулах, үнэлэлт
дүгнэлт өгөх
3.23.8.
Нүүрсний
уурхайнуудын
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
талаар хийгдэж буй үйл ажиллагааны
үндсэн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн мэдээллийн
сан үүсгэн, судалгаа хийж, эрсдэлийн
үнэлгээг боловсруулах
3.23.9 Шинээр ашиглалтанд орж байгаа
нүүрсний
уурхайнуудын
судалгаа,

орлогын задаргаа, хүчин чадал, олборлолт, борлуулалт,
борлуулалтын орлого, нийт зардал, үйлдвэрлэлийн зардал болон
цэвэр ашгийн мэдээлэл бэлтгэж УУХ-т цахимаар өгч нэгтгүүлсэн.
4. Нүүрсний уурхайнуудын 2010-2014 оны уулын ажлын тайлан
өгсөн аж ахуйн нэгж тус бүрээр Улс орон нутгийн төсөвт оруулсан
орлогын задаргаа, хүчин чадал, олборлолт, борлуулалт,
борлуулалтын орлого, нийт зардал, үйлдвэрлэлийн зардал болон
цэвэр ашгийн мэдээлэл бэлтгэж,УУХ-т цахимаар хүргүүлсэн.
5. Уулын ажлын тайлан ирүүлсэн 45 уурхайн 2014 оны гадаад,
дотоодын хөрөнгө оруулалт болон нийт хөрөнгө оруулалтын
мэдээлэл бэлтгэж, УУХ-т файлаар хүргүүлсэн.
Тоо хэмжээ – 1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа – 1-4-р улиралд
Чанар-Үнэн
бодитой,
байна.

Нүүрс олборлогч аж ахуй нэгжүүдийн 2015 оны 1-11 дугаар
саруудад хуулсан нийт хөрс, олборлосон нүүрс, борлуулалт,
экспортын мэдээг нэгтгэн боловсруулж, дүгнэлт гарган УУЯ-нд
хүргүүлэв. Нийт хөрс хуулалт 80.5 сая.м3, олборлолт 19.5 сая.тн,
борлуулалт 17.36 сая.тн, экспорт 11.58.2 сая.тн байна. Нийт 11
удаа мэдээлэл гаргасан.

Тоо хэмжээ – 1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа – 1-4-р улиралд
Чанар -Үнэн бодитой,
байна.

Нүүрс экспортлогч аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хянах,
экспортонд ачуулсан нүүрсний борлуулалтын судалгаа болон
үнийн мэдээллийг 7 хоногийн баасан гариг бүр нэгтгэн гаргаж
мэдээллийн санг баяжуулсан. Нийт 47 удаа мэдээ гаргасан. 12
дугаар сарын байдлаар нүүрсний экспорт өсөх хандлага гарч
байна.

Тоо хэмжээ:
1 арга
хэмжээ
Техник, технологи, тоног төхөөрөмжүүдийн судалгааг нүүрсний 52
уурхайн 2015 оны уулын ажлын төлөвлөгөө, 42 уурхайн 2014 оны
Хугацаа: 8-р сар
Чанар: Мэдээлэл үнэн тайлангийн үзүүлэлтээр шинэчлэн бүртгэсэн.
зөв байна.

Тоо хэмжээ:
1 арга
Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө ирүүлсэн аж ахуй нэгжүүдийн
хэмжээ
нийт ажиллагсад, эмэгтэй, ИТА, гадаад ажилтан, үйлдвэрийн
Хугацаа: 1-4-р улирал
Чанар: Мэдээлэл үнэн болон бусад ажиллагсдын судалгааг нэгтгэж гаргасан.
зөв байна.
Тоо хэмжээ – 1 ажил
үйлчилгээ

Орон нутгийн нүүрсний уурхайнуудын судалгааг сар бүр хийж
байгаа бөгөөд оны эхнээс өссөн дүнгээр 5.7 сая.тн нүүрс
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борлуулалт, орон
судалгааг
хийх,
баяжуулах.

нутгийн хэрэглээний Хугацаа – 1-4-р улиралд
хэрэглээд байна. Нийт 11 удаа мэдээлэл гаргасан.
мэдээллийн
санг Чанар-Үнэн
бодитой, Шинээр ашиглалтад орж байгаа нүүрс экспортлох уурхайнуудын
байна.
мэдээлэл бүртгэлийг хийж байгаа бөгөөд, “Эрдэнийн босго” ХХКийн танилцуулгыг хийсэн.
3.23.10 Хилийн боомтуудааар гарч буй Тоо хэмжээ – 1 ажил
Хилийн боомтуудаар гарч буй нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний
нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний судалгааг үйлчилгээ
судалгааг үргэлжлүүлэн гаргаж, дүгнэлт өгөх, мэдээллийн санг
үргэлжлүүлэн
гаргах,
дүгнэлт
өгөх, Хугацаа – 1-4-р улиралд
баяжуулж ажилласан. Нийт 11 удаа мэдээлэл гаргаж агентлагын
мэдээллийн санг баяжуулах.
Чанар-Үнэн
бодитой,
сар бүр гаргадаг мэдээлэлд өгсөн.
байна.
1. “Олон улсын нүүрсний зах зээл, үнэ, цаашдын чиг хандлага”
танилцуулга бэлтгэхэд оролцож, материал бэлтгэж өгсөн
2. Хятадын нүүрсний салбартай холбоотой шинэ мэдээнүүдийг
судалж орчуулсан.
3. www.sxcoal.com сайтаас 2015 оны эхний улирлын Хятадын
нүүрс олборлолтын байдал, цахилгаан, төмөрлөг, химийн болон
коксын үйлдвэрийн нүүрсний эрэлт хэрэгцээ, 2 дугаар улирлын
урьдчилсан байдлын талаар мэдээлэл судалж, танилцуулга
бэлтгэсэн
4. “Нүүрсний салбарын өнөөгийн байдал, экспортыг дэмжих
асуудлууд” сэдэвт
танилцуугыг бэлтгэж, 3/10-нд сайдын
3.23.11. БНХАУ-ын нүүрсний үнэ ханшийн
зөвлөлийн хуралд оролцож, танилцуулсан.
1 ажил
мэдээг боловсруулах, цахим хуудсанд Тоо хэмжээ:
5. БНХАУ-ын Жинтан, Бугат, Вухайн нүүрсний үнийн мэдээлэл 7
байршуулах, нүүрсний олон улсын зах үйлчилгээ
хоног тутам www.sxcoal.com сайтаас авч нэгтгэн боловсруулсан.
зээлийн хэтийн төлвийн талаарх судалгаа Хугацаа: 7 хоног бүр
6. БНХАУ-ын ДНБ, цахилгааны хэрэглээ, төмрийн үйлдвэрлэлийн
Үндэслэлтэй
хийх, нүүрсний компаниудын дотоодын Чанар:
талаар мэдээлэл бэлтгэн дэд даргад хүргүүлсэн
болон гадаадын бирж дээрх хувьцааны байна.
7. Нүүрсний зах зээлтэй холбоотойгоор БНХАУ-ын төмөрлөгийн
хэлбэлзлийн мэдээллийг судалж байх
үйлдвэрийн талаарх мэдээлэл судалж, орчуулан хэлтсийн даргад
танилцуулсан.
8. Хятадын нүүрсний уурхай болон импортын эрчим хүчний
нүүрсний үнийн талаар мэдээлэл судалж, орчуулсан.
9. Sxcoal сайтаас Хятадын Цэхээ, Ганц мод боомтуудын 2015 оны
эхний улирлын нүүрсний импортын мэдээг судалж, удирдлагад
танилцуулсан.
10. Монгол улсаас Хятад руу экспортлож буй нүүрсний үнийн
талаарх Хятадын ГЕГ, Хөх хотын гаалийн хороо, АМГ-ын
нэгтгэсэн мэдээллийн харьцуулсан судалгаа болон Хятад улс руу
ойрын 5 жилд хийх нүүрсний экспортын таац зэрэг материалыг
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УУЯ-ны ТБЗГ-ын дарга Л.Раднаасүрэнд танилцуулсан.
11. БНХАУ-ын 1-5 дүгээр сарын коксжих болон эрчим хүчний
нүүрсний импортын хэмжээ, 1-6 дугаар сарын импортын нүүрсний
үнийн талаарх нүүрсний зах зээлийн мэдээлэл, Олон улсын
хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг Монгол улсад
нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын
үнэт цаасны товч мэдээлэл болон холбогдох мэдээллийг тухай
бүр нь АМГ-ын сайт дээр байршуулсан.
12. 2014 оны 11-р сарын 19-ний өдөр нийтэд зарласан Хятадын
“Эрчим хүчний хөгжлийн үйл ажиллагааны стратегийн
төлөвлөгөө (2014-2020 он)”–г интернетээс олж судалж, мэдээлэл
бэлтгэж, “Монгол улсаас БНХАУ-д нүүрс экспортлох боломжийн
судалгаа”
судалгаанд
нэгтгүүлж,
газрын
дэд
даргад
танилцуулсан.
13.Уул уурхайн яам дээр 3-р сарын 10-нд танилцуулагдсан
“Нүүрсний салбарын өнөөгийн байдал, экспортыг дэмжих
асуудлууд”
судалгааны
материалд
Ганцмод
боомтын
боловсруулалтын парк, Хятад улсад нүүрс экспортлогч орнуудын
нүүрсний чанар, үнийн
харьцуулсан байдлын талаарх
мэдээллийг бэлтгэж нэгтгүүлсэн.
14. 2014.12.08-2015.06.30 хүртэлх хугацаан дахь БНХАУ-ын Хө
бэй мужийн Жин Тан боомт дээр Австрали, Америк, Канад, ОХУ
мөн Хөбэй, Шанси муж, Өвөр Монголын Вугат, Вухай мужийн
импортын нүүрсний үнийн мэдээллийг 7 хоног бүх гаргаж нэгтгэж,
хэлтсийн удирдлагад танилцуулав
15. Гаалийн ерөнхий газарт Монгол улсаас экспортолсон
нүүрсний хэмжээ, үнийн дүнгийн мэдээлэл хүсэх тухай 7-1205
дугаартай албан тоотыг 2015 оны 03-р сарын 02-нд мэргэжилтэн
Д.Эрдэнэчимэгийн хамт боловсруулж, явуулсан. Гаалийн газраас
ирсэн дээрх мэдээллийг “Нүүрсний салбарын өнөөгийн байдал,
экспортыг дэмжих асуудлууд” судалгааны материалд нэгтгэж
оруулсан.
16. Нүүрс экспортлогч орнуудын 2010-2014 оны коксжих болон
эрчим хүчний нүүрсний импортын мэдээллийг нэгтгэж, бэлтгэж,
хэлтсийн удирдлагад танилцуулсан.
17. 2015 оны 1-2, 1-3, 1-4, 1-5-р сарын БНХАУ-ын нүүрсний
экспорт, импортын талаарх мэдээллийг экспортлогч орнууд
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3.23.12. Нүүрсийг
өртөг шингээсэн
асуудлыг судлан
ажиллах

болон нүүрсний төрлөөр
тухай бүр нь Хятадын нүүрсний
нөөцийн сайтаас бэлтгэж, хэлтсийн удирдлагад танилцуулсан.
18. Америкийн металлургийн коксжих нүүрсний экспортын дундаж
үнийн мэдээллийг импортлогч орнуудаар нь гаргаж, хэлтсийн
ахлах мэргэжилтэнд танилцуулсан.
19. Монгол, ОХУ, Канад, Австрали, Индонез улсуудын БНХАУ-д
экспортлож буй нүүрсний үнийн харьцуулсан судалгаа хийж
хэлтсийн даргад танилцуулан, УУ-н сайдын туслахад цахим
шуудангаар хүргүүлсэн
20. Мицубиши Токио Банкны 2013 оны тайланг судалж Хятадын
2013-2015 оны нүүрсний эрэлт нийлүүлэлтийн талаар
танилцуулга бэлтгэсэн
21. БНХАУ-ын нүүрсний хэрэглээний хэтийн төлвийн талаар Япон
улсын Эйжиам компанийн хийсэн судалгаанаас түүвэрлэн
орчуулж, танилцуулга бэлтгэсэн.
Энэ ажлын хүрээнд дотоодод борлуулж буй түүхий эдийн үнийн
мэдээллийн судалгаа хийж Эдийн засгийн хөгжлийн яаманд
цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн.
- Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт орших Хөшөөтийн нүүрсний
уурхайн тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч “МоЭнКо” ХХК–ийн 2015
оны 04-р сарын 24-нд 01/223 тоотоор ирсэн хүсэлтийн дагуу тус
компанийн
FGX
төхөөрөмж
ашиглан
хуурай
аргаар
боловсруулсан нүүрсний бүтээгдэхүүнийг нүүрсний баяжмалын
стандарт ангилалд хамааруулан татварын бодлогоор дэмжих
зорилгоор тодорхойлолт гаргаж Гаалийн төв лабораторт албан
боловсруулах, нэмүү Тоо хэмжээ: 1 санал
тоотоор хүргүүлэв.
байдлаар олборлох Хугацаа: жилдээ
санал боловсруулж Чанар: Үндэслэлтэй үнэн - Бэрэн группын ширэмний үйлдвэрийн Домен зууханд
хэрэглэгдэх металлургийн коксын хэмжээ болон бусад кокс
бодитой байна.
хэрэглэгчдийн хэрэглээний талаар судалж “Монгол улсын кокс,
хагас коксын хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал”
танилцуулга бэлтгэсэн.
“Уул уурхайн технологийн хэрэглэсэн усыг дахин ашиглах,
түүний бохирдлын ангилал, хяналтын горим”
судалгаанд
зориулан “Энержи ресурс” компанийн Ухаа худагийн баяжуулах
үйлдвэр, Шарын голын уурхайн нүүрсийг нойтон аргаар
баяжуулах төсөл, сайжруулсан түлшний 8 үйлдвэр, нүүрс
шингэрүүлэх үйлдвэр байгуулах 5-н төслийн байршил, хүчин
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чадал,
боловсруулах
технологи,
усны
хэрэглээ
зэрэг
мэдээллүүдийг нэгтгэн GLOJEX ХХК-д хүргүүлсэн.
- Нүүрсийг баяжуулах чиглэлээр дараах судалгааны ажлуудыг
хийлээ. Үүнд:
1. Нүүрсний хуурай баяжуулалтын чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч
Герман улсын ALL MINERALL компанийн АЛЛАИР технологийн
судалгаа хийв.
2. Нүүрсний хуурай баяжуулалтын БНХАУ-ын Тяньшаны Шензоу
компанийн боловсруулсан FGX технологийн талаар судалгаа
хийв.
3. Япон улсын NAGATA INJENERING компанийн нүүрсийг ус
хэрэглэхгүйгээр
элсэн
орчинд
баяжуулах
технологийн
судалгааны материалуудыг нэгтгэв.
4. Нүүрсний хуурай баяжуулалтын чиглэлээр БНСУ-ын KIGAM
(Ашигт малтмал, геологийн шинжлэх ухааны хүрээлэн)
хүрээлэнгийн
боловсруулсан
КАТ технологийн талаар
судалгааг хийв.
5. 2015 оны 2-р сарын 13, 14-ний өдрүүдэд Япон улсын Фукуока
мужийн Кита Кюушюу хотод байрлах Нагата Инженеринг компани
дээр очиж Тавантолгойн Зүүн Цанхийн ордын 0 давхаргын
нүүрсний хуурай баяжуулалт, ЭТТ ТӨХК-иас илгээсэн элсний
дээжийн шинжилгээний дүн, Багануурын хүрэн нүүрсний
баяжуулалтын дүнтэй танилцаж, хуурай баяжуулалтын стенд
болон агаарын чичиргээт тавцан зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийн
үйл ажиллагааг нь үзэж судалсан бөгөөд томилолтын илтгэх
хуудас бэлтгэн удирдлага болон холбогдох мэргэжилтнүүдэд
танилцуулсан. Мөн МАК компанийн мэргэжилтнүүдийн гаргасан
“Нүүрсний давхаргын метан хийнээс шингэн түлш үйлдвэрлэх
боломж” сэдэвт судалгааны ажлын тайлангийн товчлолыг судалж
танилцсан.
- Сайжруулсан шахмал түлшний “Шарын гол энерго” ХХК, “Нако
түлш” ХК, “Хур туг” ХХК, “Хөх чоно групп” ХХК, “Баялаг эрдэнэ
цом” ХХК, Дэрст тохой ХХК-ийн үйлдвэрүүдийн удирдлагуудтай
уулзалт
зохион
байгуулж,
утаагүй
шахмал
түлшний
үйлдвэрлэлтийн өнөөгийн байдал, хүндрэлтэй асуудлууд, 20152016 оны өвлийн улиралд Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг утаа
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багатай түлшээр хангах асуудлыг шийдвэрлэх чилэлээр гарсан
саналуудыг нэгтгэн Дэд даргад танилцуулав.
Агаарын бохирдлыг бууруулах, өмнөх жилүүдэд засгийн газраас
хэрэгжүүлсэн сайжруулсан зуух хөнгөлөлттэй үнээр гэр
хорооллын айл өрхүүдэд борлуулсан төслийн үр дүнг сайжруулах
зорилгоор сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлийг бодлогоор
дэмжих санал боловсруулж, “Нүүрс хөтөлбөр”-т тусгуулах арга
хэмжээ авсан.
Сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд дараах
арга хэмжээний аль нэгийг бодлогоор хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Үүнд:
- Сайжруулсан түлшний үйлдвэрт нийлүүлж буй түүхий нүүрс
болон хагас коксын үнийг хөнгөлөлттэй хямд үнээр нийлүүлэх
- Бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэд татаас өгч гэр хорооллын
айл өрхүүд сайжруулсан түлшийг худалдан авах нөхцлийг
бүрдүүлэх
- Нүүрс боловсруулах үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн хангамж,
бүтээгдэхүүний дотоод гадаадын зах зээлийн хэрэглээний
байдал, тээврийн схем, ирээдүйн таацын талаар хийсэн
судалгааг сайжруулж, татварын бодлогын орчны судалгааг
баяжуулах, нэгтгэн санал боловсруулж, удирдах дээд шатны
байгууллагад хүргүүлэх төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд нүүрс
боловсруулах үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн хангамжийн судалгааг
шинэчлэн боловсруулсан бөгөөд нүүрсэн бүтээгдэхүүнийг гадаад
орнуудад хэрхэн хэрэглэж байгаа талаар судалгаа хийгдсэн
3.24. Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологи хайгуулын ажил хийгдсэн нүүрсний ордуудын судалгааг гаргах, ААН-тэй
хайгуулын нөхөн төлбөрийн гэрээг байгуулж, төлбөрт хяналт тавьж ажиллах
3.24.1. Нүүрсний ордуудад ашиглалтын
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи хайгуулын ажлын
тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн
зардлын нөхөн төлбөрийн гэрээг байгуулах тухай 3 аж ахуйн
талбайд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн Тоо хэмжээ:
Тухай нэгж материал ирүүлснээс 1 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулсан.
геологи хайгуулын ажлын зардлын нөхөн бүр
2 аж ахуйн нэгжийн гэрээ байгуулах төсөл боловсруулан аж ахуйн
төлбөрийн хэмжээг тогтоон, хайгуулын Хугацаа: 1-4-р улирал
нэгжид хүргүүлсэн.
ажлын зардлын нөхөн төлбөрийн гэрээг Чанар: Журмын дагуу Гэрээний дагуу 2015 оны нөхөн төлөлтийг хангуулж ажиллаж
байгуулах
байна.
тооцоо зөв байна.
1 аж ахуйн нэгжийн хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх тухай
гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, 3 аж ахуйн нэгжийн
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материалд үндэслэн тооцоог гаргаж өгсөн, 1 гэрээг дүгнэх акт
үйлдсэн.
3.25. Эрчим хүчний системийн болон орон нутгийн хэрэглэгчдийн нүүрсний хангамжийг хянан зохицуулах болон
эрчим хүчний нүүрсний уурхайнуудын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөнд хяналт тавих.
3.25.1. Эрчим хүчний системийн нүүрсний
хангамжийн статистик мэдээллийг нэгтгэн Тоо хэмжээ: тухай бүр
Эрчим хүчний системийн нүүрсний хангамжийн статистик
санг баяжуулах, эрчим хүчний болон орон Хугацаа: 2-4-р улирал
мэдээллийг нэгтгэн санг баяжуулах, эрчим хүчний болон орон
нутгийн
нүүрсний
уурхайнуудын Чанар:
Бүртгэл,
нутгийн нүүрсний уурхайнуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын
өвөлжилтийн бэлтгэл
ажлын гүйцэтгэл судалгаа
үнэн
зөв
гүйцэтгэл нийт 4 удаа гаргасан. /Хуудас 10/
гаргах.
байна.
3.25.2
Эрчим
хүчний
нүүрсний Тоо хэмжээ:
1 арга
уурхайнуудын өглөг, авлагын мэдээллийг хэмжээ
сар бүр нэгтгэн гаргаж, дүгнэлт өгөх.
Хугацаа: 1-4- р улирал
Чанар:
Бүртгэл,
судалгаа үнэн зөв байх.
3.25.3
Эрчим
хүчний
нүүрсний Тоо хэмжээ:
1 арга
уурхайнуудын нүүрс нийлүүлэх гэрээний хэмжээ
гүйцэтгэлийг сар, улирал, хагас жил, Хугацаа:
1-4- р
жилээр бүр гаргах.
улирал
Чанар:
Үнэн
зөв,
бодитой байна.
3.25.4
Төвийн бүсийн эрчим хүчний
Тоо хэмжээ:
1 арга
системийн нүүрсний хангамж, хэрэглээний
хэмжээ
судалгааг
хийх
мэдээллийн
санг
Хугацаа: 1-4-р улирал
баяжуулах.
Чанар:
Үнэн
зөв,
бодитой байна.

Эрчим хүчний нүүрсний уурхайнуудын өглөг, авлагын
мэдээллийг сар бүр нэгтгэн гаргасан. Дулааны цахилгаан
станцуудаас нүүрсний авлагад авах хуримтлагдсан авлага 19.2
тэрбум төгрөг байна. Нийт 11 удаа мэдээ гаргасан.
Эрчим хүчний нүүрсний уурхайнуудын нүүрс нийлүүлэх гэрээний
гүйцэтгэлийг сар бүр гаргаж ажилласан. Гэрээний гүйцэтгэл
97.4%-тай байна. Нийт 11 удаа мэдээлэл гаргасан.

Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн нүүрсний хангамж,
хэрэглээний судалгааг хийж мэдээллийн санг баяжуулсан. 7
хоног бүр төвийн бүсийн эрчим хүчний дулааны болон цахилгаан
эрчим хүчний гаднах нүүрсний мэдээллийг удирдлагад
танилцуулж ажилласан.
/Нийт 47 удаа гаргасан/
3.26. Иргэн, аж ахуйн нэгж болон үйл ажиллагаа явуулж буй нүүрсний уурхайнуудаас албан бичиг хүсэлтээр ирүүлсэн
“Хилээр нэвтрүүлэх шинжилгээний дээжийн тодорхойлолт” гаргах
3.26.1.Монгол улсад хийгдэх боломжгүй
2015 оны 12-р сарын 1-ний байдлаар Монгол улсын гаалийн
нарийвчилсан
шинжилгээ,
туршилт,
хилээр шинжилгээний дээж гаргахаар хүсэлт ирүүлсэн нийт 38 аж
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
технологийн туршилт, судалгаа хийгдэх
ахуйн нэгжид 42 удаагийн тодорхойлолт гаргаж өгсөн.
Хугацаа: 1-4-р улирал
шаардлагатай нүүрсний болон ашиглалтын
2014 оны 12, 2015 оны 1-11-р саруудад нүүрсний шинжилгээний
Чанар: Журмын дагуу
үйл ажиллагаатай холбогдон гарах ус,
дээж хилээр нэвтрүүлсэн аж ахуй нэгжийн судалгаа гаргаж
олгогдсон байна.
хөрсний дээжүүдийн “Хилээр нэвтрүүлэх
холбогдох журмын дагуу Татварын ерөнхий
газрын Эрдэс
дээжийн тодорхойлолт”- ыг албан бичгээр
баялагийн татварын хэлтэст цахим шуудангаар сар бүрийн 5-ны
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журмын дагуу, түргэн шуурхай хариу
дотор явуулж байсан.
илгээх.
Дөрөв. "Ашигт малтмалын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөлтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээ:
4.1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүсэх, хугацааг нь сунгах, барьцаалах, тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон
талбайг буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэх.
4.1.1. Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын Тоо хэмжээ-1 ажил
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн 2262 өргөдлийг
тусгай зөвшөөрөл олгох бэлтгэл ажлыг үйлчилгээ
хүлээн авч, холбогдох шийдвэрийг гаргаж мэдэгдлийг хүргүүлэв.
хангах, өргөдлийг хүлээн авч бүртгэх, хянан Хугацаа-тогтмол
Үүнд: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох 640, олгохоос
шийдвэрлэх, тусгай зөвшөөрлийг олгох.
татгалзсан 560 шийдвэр мэдэгдлийн төсөл боловсруулж УУККС-д
Чанар-Хуульд нийцсэн
бүртгэв. Аймгийн ЗД-аас санал авах 1717 өргөдлийн талбайн
байх
зураг, саналын хуудасны хамт мэдэгдэл хүргүүлж УУККС-д
бүртгэв.
4.1.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ашигт Тоо хэмжээ-1 ажил
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 78 өргөдлийг хүлээн
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл үйлчилгээ
авснаас 56-н өргөдөлд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох
хүссэн өргөдлийг хүлээн авч бүртгэх, хянан Хугацаа-тогтмол
шийдвэр, 7 өргөдөлд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохоос
шийдвэрлэх.
татгалзаж шидвэрлэсэн байна.
Чанар-Хуульд нийцсэн
байх
4.1.3. Тусгай зөвшөөрөл барьцаалах, Тоо хэмжээ-5 ажил
Тайлант хугацаанд доорхи өргөдлүүдийг хянан шийдвэрлүүлэв.
талбайг буцаан өгөх, хугацааг сунгах, нөхөн үйлчилгээ
Үүнд :
олгох, шилжүүлэх өргөдлийг хүлээн авч Хугацаа- тогтмол
- тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх 92
бүртгэх, хянан шийдвэрлэх.
Чанар-Хуульд нийцсэн
- тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах 249
байх
- тусгай зөвшөөрөл барьцаалах, барьцаалсныг дуусгавар
болгох 45,
- тусгай зөвшөөрлийн талбай буцаан өгөх 127,
- тусгай зөвшөөрөл нөхөн олгох 16
4.1.4.
Түгээмэл
тархацтай
ашигт Тоо хэмжээ-1 ажил
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай
малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл үйлчилгээ
зөвшөөрөл хүссэн 24 аймгийн 271 өргөдлийн материалыг хүлээн
хүссэн өргөдлийн материалыг хүлээн авч Хугацаа-тогтмол
авч бүртгэн, холбогдох дүгнэлтийг хүргүүлсэн.
бүртгэн, холбогдох дүгнэлтийн
төсөл Чанар-Хуульд нийцсэн
боловсруулах, хүргүүлэх.
байх
4.1.5. Шинээр олгогдож буй болон Тоо хэмжээ-1 ажил
Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ашигт малтмалын тусгай
хөдөлгөөн хийгдсэн тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээ
зөвшөөрөл шинээр авахыг хүссэн өргөдлийн олгох шийдвэрийн
гэрчилгээний хавсралтад тэмдэглэгээ хийх, Хугацаа- тогтмол
дагуу ашиглах 78, хайгуулын 670 гэрчилгээ хавсралт шинээр
эзэмшигчдэд хүлээлгэн өгөх.
Чанар- Хуульд нийцсэн
бичиж, гарын үсэг зуруулж, тэмдэг дарж баталгаажуулан
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байх

4.1.6. Тусгай зөвшөөрлийг цуцлах шийдвэр Тоо хэмжээ-2 ажил
гаргах, дуусгавар болсныг бүртгэх.
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар-Хуулийн дагуу
4.1.7. Өргөдлөөр хүсэлт гаргасан талбайд Тоо хэмжээ-1 ажил
зураг зүйн шүүлт хийх.
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар-Хуульд нийцсэн
байх

эзэмшигчдэд хүлээлгэн өгсөн
Тусгай зөвшөөрөл барьцаалах болон барьцаанаас чөлөөлөх 45,
шилжүүлэх 85, талбайг буцаан өгөх – 127, хугацааг сунгах – 300
өргөдлийн шийдвэрийн дагуу хавсралтад тэмдэглэгээ хийж,
гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан.
АМТХ-ийн 56.1.2 дахь заалтаар цуцлагдсан 111, 53.1.1 дэх
заалтаар дуусгавар болсон 155 тусгай зөвшөөрлийг УУККС-д
бүртгэсэн

Сунгах 120, буцаах 11, шилжүүлэх 26, ашиглалтын 7, хэсэгчлэн
буцаах 22, бүхэлд нь буцаах 26, барьцаалах 3, түгээмэл
тархацтай ашигт малтмалын 228, шинээр хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл хүссэн 2262 өргөдөлд тус тус зураг зүйн шүүлт
хийсэн.
Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтыг зохион
байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015 181 талбайд орон нутгийн
засаг дарга нарт санал авах мэдэгдлийг талбайн зургийн хамт
шуудангаар хүргүүлсэн.
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19.12, 20.1, 24.2, 26.9,
49.7, 60.9-д заалт, Засгийн газрын 2014 оны 239 дүгээр тогтоолыг
4.1.8 Сонгон шалгаруулалтын журмаар
Тоо хэмжээ-1 ажил
тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн
олгох боломжтой талбайг багцалж, бэлтгэл
үйлчилгээ
хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас
ажлыг хангах, нийтэд зарлах, сонгон
Хугацаа- Цаг тухайд нь
бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах
шалгаруулалтын саналыг хүлээн авч
Чанар-Хууль, журамд
сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр, 8
бүртгэх, шийдвэрлэх, тусгай зөвшөөрлийг
нийцүүлэн
дугаар сарын 25-ний өдөр, 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр, 10 дугаар
олгох.
сарын 14-ний өдөр, 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны тус тус
зарласан.
Дээрх 5 удаагийн сонгон шалгаруулалтаар нийт
406908 га бүхий 55 талбай зарлагдсан.
Эхний 3 удаагийн сонгон шалгаруулалтаар 28 тайлбай
зарлагдсанаас 107841 га талбайд хайгуулын 10 тусгай
зөвшөөрөл олгогдоод байна.
4.2. АМТХ-ийн дагуу бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой бусад үйлчилгээ үзүүлэх
4.2.1.
Сонирхсон
этгээдэд
ашигт Тоо хэмжээ-1 ажил
Кадастрын бүртгэлд тулгуурлан сонирхсон этгээдэд зөвлөгөө
малтмалын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл үйлчилгээ
мэдээлэл өгөх, системийг хэрэглэгчдэд танилцуулах, тусгай
болон тэдгээрийн зураг зүйн бүртгэлийн Хугацаа- тогтмол
зөвшөөрлийн байршлын тойм зургийг хэвлэх зэрэг үйлчилгээ
талаархи мэдээлэл, лавлагаа гаргаж өгөх.
үзүүлэв.
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах 2262
Чанар-Хуульд нийцсэн,
түргэн шуурхай
өргөдлийн зургийг аж ахуйн нэгжүүдэд хэвлэн өгч, тэдгээрийн
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үйлчилгээ үзүүлэх
4.2.2. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
бүхий талбайн хилийн шав тэмдгийн
тайланг
хүлээн
авах,
хянах,
баталгаажуулах, бүртгэх.
4.2.3.Тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргийг
шинээр
бүрдүүлэн,
хувийн
хэрэгт
баяжуулалт хийх, дутуу баримт материалыг
нөхөж
хийх,
сонирхсон
этгээдэд
танилцуулах.

Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар-Хуульд нийцсэн
байх
Тоо хэмжээ-2 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар- Хуульд нийцсэн
байх

4.2.4.
Сонирхсон
этгээдэд
тусгай
зөвшөөрлийн
талбайн
зураг
болон
мэдээллийг
төлбөртэй
боловсруулан
хүргүүлэх.

зургийг батлагдсан загварын дагуу хэвлэж, солбицлыг системд
хадгалах үйлчилгээ үзүүлэв.
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий 56 талбайн хилийн
шав тэмдгийн тайланг хүлээн авч, хянан, баталгаажуулж,
бүртгэсэн.
Шинээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 78, хайгуулын тусгай
зөвшөөрлийн 670 нэгжииг үүсгэсэн.
- Хэсэгчлэн ба бүхэлдээ шилжих -85
- Сунгах-300
- Талбай бүхэлд нь болон хэсэгчлэн буцаах-127
- Барьцаалах болон, Барьцаа чөлөөлөх-45
- Нөхөн олгох-16
- Ашиглалт аваад хайгуул тэмдэглэх-15
Тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэгт баяжуулалт хийсэн.

Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Ажлын шаардлагаар холбогдох эрх бүхий хүмүүс болон албан
бичгийн дагуу тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргээс 250 хуудас
Хугацаа- тогтмол
материал хувилж өгөв.
Чанар- Хуульд нийцсэн
байх
4.3.Геологи, уул уурхайн кадастрын бүртгэл хөтлөх, түүнийг боловсронгуй болгох
4.3.1.Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдуулан
Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн
системийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
бүртгэлийн модулийг нэмэлтээр суулгах
хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх талаар санал
хүргүүлэх.
4.3.2.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын
тухай
хуулийн
14.1.4-дэх
заалтыг
хэрэгжүүлэх үүднээс Кадастрын бүртгэлийн
системд нэмэлт модуль суулгах хөрөнгийг
шийдвэрлүүлэх талаар санал хүргүүлэх.
4.3.3.

Үйлчлүүлэгчдийг

Уул

Тоо хэмжээ-2 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар-мэдээллийн
аюулгүй байдал
хангагдсан байх.

Кадастрын бүртгэлийн системд нэмэлт модуль суулгах GFAG-тай
гэрээ байгуулах ажлын даалгавар боловсруулан АМГ-ын даргад
танилцуулаад байна.

Тоо хэмжээ-2 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар- мэдээллийн
аюулгүй байдал
хангагдсан байх.
уурхайн Тоо хэмжээ-1 ажил

АМГ-ын даргад танилцуулаад GFAG-тай гэрээ байгуулах ажлын
даалгавар боловсруулсны дагуу гэрээний төслийг боловсруулаад
байгаа бөгөөд уг гэрээний төсөлд Түгээмэл тархацтай ашигт
малтмалын тухай хуулийн 14.1.4-дэх заалтыг хэрэгжүүлэх
үүднээс Кадастрын бүртгэлийн системд нэмэлт модуль суулгах
хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх талаар саналаа тусгасан.
УУККС-ийг интернэт орчинд байршуулж, тусгай зөвшөөрөлтэй
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кадастрын
компьютержсэн
интернет
орчинд
ашиглах,
боломжоор хангах.

системийг үйлчилгээ
танилцах Хугацаа- тогтмол
Чанар-үйлчлүүлэгч
хүссэн үйлчилгэгээ
авсан байх
4.3.4. Улсын тусгай хамгаалалттай газар, Тоо хэмжээ-3 ажил
орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар үйлчилгээ
болон
ашигт
малтмал
эрэх,
хайх, Хугацаа- тогтмол
ашиглахыг
хязгаарласан,
хориглосон Чанар- Хууль журмын
талбайг бүртгэх.
дагуу бүртгэл хийх
4.3.5.
Тусгай
зөвшөөрөл
олгохыг Тоо хэмжээ-1 ажил
хориглосон, хязгаарласан орон нутгийн үйлчилгээ
тусгай
хэрэгцээ
болон
тусгай Хугацаа- I-II улиралд
хамгаалалттай газар нутгийн бүртгэлээс Чанар-Хуулийн дагуу
хугацаа дууссаныг нь хасч нийтэд
мэдээлэх, хуульд нийцэхгүй тогтоолоор
авсан газруудын талаар орон нутагт дахин
мэдэгдэл хүргүүлж бүртгэлээс хасах ажлыг
үргэлжлүүлэн хийх.
4.3.6. Хууль хяналтын байгууллагаас Тоо хэмжээ-1 ажил
хийсэн хязгаарлалтыг бүртгэх, тусгай үйлчилгээ
зөвшөөрлийг хязгаарлалтанд бүртгэгдсэн Хугацаа- тогтмол
эсэхэд шүүлт хийн хяналтын хуудсанд Чанар-Хууль тогтоомжид
тэмдэглэх.
нийцүүлэн
4.3.7. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдон Тоо хэмжээ-2 ажил
гарсан шийдвэрийг бүртгэх, дугаар олгох, үйлчилгээ
шаардлагатай тохиолдолд танилцуулах, Хугацаа- тогтмол
зураг зүйн бүртгэлд хяналт тавих.
Чанар-Хуульд нийцсэн
байх
4.3.8. Засгийн газрын 2011 оны 174, 2012 Тоо хэмжээ-1 ажил
оны 194, 2014 оны 240 дүгээр тогтоолуудын үйлчилгээ
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.
Хугацаа- I-III улиралд
Чанар-Хуульд нийцүүлэн
хийж гүйцэтгэх

холбоотой мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгон,
шуурхай үйлчилгээ үзүүлж байна. Сонирхсон этгээдийг системийг
ашиглах, танилцах боломжоор хангаж, зөвлөгөө өгч ажиллаж
байна.
Тогтоолын дагуу талбайн Улсын тусгай хамгаалалттай газар,
орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар болон ашигт малтмал
эрэх, хайх, ашиглахыг хязгаарласан, хориглосон талбайг бүртгэх,
тусгай хэрэгцээнд байлгах хугацаа дууссан талбайг бүртгэлээс
хасч нийтэд мэдээлсэн.
Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 53 тогтоолоор
тусгай хэрэгцээнд авсан 222 газрыг УУККС-д бүртгэсэн.

Хууль хяналтын байгууллагаас 227 тусгай зөвшөөрлийн эрхийг
хязгаарласныг
хязгаарлалтын бүртгэлд бүртгэж 118 тусгай
зөвшөөрлийг хязгаарлалтаас чөлөөлснийг бүртгэв.
Тусгай зөвшөөрөлтэй
бүртгэсэн.

холбогдон

гарсан

1070

шийдвэрийг

Засгийн газрын 2014 оны 239 тогтоолоор батлагдсан сонгон
шалгаруулалт болон өргөдлөөр олгох боломжтой талбайн
өөрчлөлтийг тухай бүр бүртэгэж, олон нийтэд зарлаж байсан.
Сонгон шалгаруулалт зарлах 96 нэгж талбарын солбицол,
холбогдох мэдээлийг бэлтгэж бүртгэв.
АМГ-ын даргын 2015 оны а/36 тоот тушаалын дагуу сонгон
шалгаруулалт болон өргөдлийн талбайг бүртгэв.
ЗГ-ын 239 дүгээр тогтоолоор батлагдсан сонгон шалгаруулалтын
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4.3.10. Кадастрын бүртгэлийн системд Тоо хэмжээ-1 ажил
бүртгэл дутуу мэдээллийг засах, цэгцлэн үйлчилгээ
сайжруулах.
Хугацаа- I-II улиралд
Чанар-Хуулийн дагуу
бүртгэлийг хийсэн байх

талбайд орон нутгаас санал авах талбайн мэдээллийг тухай бүрд
бэлдэж,
сонгон
шалгаруулалтаар
олгогдсон
тусгай
зөвшөөрлүүдийг АМГ-ын даргын тушаалын дагуу кадастрын
бүртгэлийн санд бүртгэсэн.
а. Засгийн газрын 2012 оны 194-р тогтоол, Гол мөрний урсац
бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан
бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай
хуулийн хориглосон хэсэгт орсон тусгай зөвшөөрлүүдийн
дэлгэрэнгүй судалгааг цаг тухай бүрт нь гаргаж холбогдох
байгууллага, удирлагуудад хүргүүлж байсан.
Засгийн газрын 194 дүгээр тогтоолын шинэчилсэн солбицол,
2014 оны 239, 240, 260, 2015 оны 199, 289, 302 дүгээр
тогтоолууд, УУЯ-ны сайдын 2015 оны 201 дүгээр тушаалын дагуу
“Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2003-2008 онд гүйцэтгэсэн 1:50000-ны
масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнд
тогтоогдсон эрдсийн хуримтлалтай хэтийн төлөв бүхий талбай
ялгасан талбайн” солбицолыг Кадастрын бүртгэлийн системд
бүртгэв.
a. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдон гарсан КХ-ийн даргын 47
шийдвэр, АМГ-ын даргын 8 тушаалыг кадастрын системд
бүртгэсэн
б. Зураг зүйн бүртгэлд орсон өөрчлөлтүүдийг кадастрын систем
цаг тухай бүрд нь бүртгэж байсан.
в. Шүүхийн шийдвэрээр цуцлагдсан нэр бүхий 106 тусгай
зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн солбицол,
зураг болон холбогдох мэдээллийг тухай бүрт нь гаргаж өгч,
сонгон шалгаруулалтаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүдийг
бүртгэлийг хийсэн.
г. ЦЭГ-аас шилжин ирсэн тусгай зөвшөөрлүүдийг бүртгэлийн
систем АМГ-ын даргын 2015/04/10-ны өдрийн а/27 тоот
тушаалаар бүртгэсэн.
д. МХЕГ-ын БОГУУХГазар болон маргаан бүхий ТЗ эзэмшигчдийн
2015/08/20-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл, "Геомэп" ХХК-ний 2015
оны 09 сард маркшейдерийн хэмжилт хийсэн тайланг үндэслэн
гарсан Кадастрын хэлтсийн даргын 1057 дугаар тусгай
зөвшөөрлийн солбицолд өөрчлөл оруулах шийдвэрийг бүртгэв.
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4.3.11. Тусгай зөвшөөрлүүдийн
хэргийн баяжилт хийх.

хувийн Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- II-III улиралд
Чанар- шаардлага
хангахуйц байх

4.3.12. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон
шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн
хуулийн этгээдийн хаяг, эзэмшигчийн
шинэчилсэн бүртгэл хийх.
4.3.13. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу сэргэсэн
болон хүчингүй болсон тусгай зөвшөөрлийн
эзэмшигчид мэдэгдэл хүргүүлэх.

4.3.14. ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх
нөөцийн тайлан болон ТЭЗҮ хэлэлцүүлэх
тайланд тусгай зөвшөөрлийн шүүлт хийх.
4.3.15. Аймаг, сумдын засаг дарга нараас
санал авах ажил хүндрэлтэй байгааг
шийдвэрлэх
4.3.16. Олон жижиг лицензийг нэгтгэх
боломжийг судалж санал боловсруулах
4.3.17. Тусгай зөвшөөрлүүд нь олгосон
огноо, хугацаагаараа зөрүүтэй байдаг тул

Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар- бүртгэлийг тухай
бүр хийх
Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар-хууль тогтоомжид
нийцүүлэн тухай бүр
хүргүүлэх
Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар-хууль тогтоомжид
нийцүүлэн
Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- I-II улиралд
Чанар-хууль тогтоомжид
нийцүүлэн, шуурхай
Тоо хэмжээ-1 санал
Хугацаа- I-II улиралд
Чанар-хууль тогтоомжид
нийцсэн байна
Тоо хэмжээ-1
танилцуулга

Хэсэгчлэн ба бүхэлдээ шилжих -85
Сунгах-300
Талбай бүхэлд нь болон хэсэгчлэн буцаах-127
Барьцаалах болон, Барьцаа чөлөөлөх-45
Нөхөн олгох-16
Ашиглалт аваад хайгуул тэмдэглэх-15
Ээлжит жилийн төлбөрийн баримтаар 2757
зөвшөөрлийн хувийн хэргийн баяжилт хийсэн.
-

тусгай

Тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигч
хуулийн
этгээдийн
хаяг,
эзэмшигчийн шинэчилсэн бүртгэл хийсэн. Хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл авахад цахимаар дугаар олгох 1616 VPN
төхөөрөмжийн олголтыг бүртгэсэн.
Шүүхийн шийдвэрээр цуцлагдсан нэр бүхий 106 тусгай
зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн солбицол,
зураг болон холбогдох мэдээллийг тухай бүрт нь гаргаж өгч,
сонгон шалгаруулалтаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүдийг
бүртгэлийг хийсэн.
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр тайлан хэлэлцэгдэх 121
тусгай зөвшөөрөлд системийн бүртгэлийг тодорхойлж өгөв.

Аймаг, сумдын засаг дарга нараас санал авах ажил хүндрэлтэй
байгааг шийдвэрлэх талаар танилцуулга, санал бэлтгэн УУЯ-нд
удаа дараа хүргүүлэн ажилласан.

-
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төлбөрийн төлөх хугацааг дахин тооцоход Хугацаа- I-II улиралд
хүндрэлтэй байгаа асуудлыг судлаж Чанар-Үнэн зөв,
танилцуулга бэлтгэн УУЯ-нд хүргүүлэх
хэрэгжихүйц байна
4.4. Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хилийн маргааныг шийдвэрлэх
4.4.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн Тоо хэмжээ-1 ажил
хооронд гарсан талбайн хилийн маргааныг үйлчилгээ
хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэх.
Хугацаа- тухай бүр
Хуулийн дагуу шийдвэрлэн ажиллаж байна.
Чанар-хуульд нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн байх
4.5. Геологи, уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааны талаар тайлан мэдээ гаргах, сурталчлах
4.5.1. Ашигт малтмалын хүчин төгөлдөр Тоо хэмжээ-2 ажил
тусгай зөвшөөрөл болон түүний шилжилт үйлчилгээ
хөдөлгөөн,
шинээр
олгосон
тусгай Хугацаа- тогтмол
Хүчин төгөлдөр байгаа болон шинээр олгосон, хөдөлгөөнд орсон
зөвшөөрөл, хүлээн авсан өргөдлийн Чанар-Хуулийн
тусгай зөвшөөрлийн сарын мэдээг гаргаж “Үндэсний шуудан”
талаархи
статистик
мэдээ,
тайлан хугацаанд тухай бүр
сонинд нийтлүүлэн, байгууллагын вэб сайтад байршуулсан ба
судалгааг
гаргах,
шаардлагатай хүргүүлэх
МХЕГ, ТЕГ-т тус тус хүргүүлэн ажилласан.
мэдээллийг
олон
нийтэд
мэдээлэх,
холбогдох газруудад хүргүүлэх.
4.6. Аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдэд олгох ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тоонд хязгаарлалт тавих эрх зүйн
орчныг судалгаанд үндэслэн бүрдүүлнэ.
/ЗГҮАМХХТ-40.4-р заалт/
4.6.1. Нэг аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдэд Тоо хэмжээ- 1 санал
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотойгоор УУЯ-нд
олгох
ашигт
малтмалын
тусгай Хугацаа- I-II улиралд
байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд нэг аж ахуйн нэгж, хуулийн
зөвшөөрлийн тоонд хязгаарлалт тавих эрх Чанар-Хэрэгжихүйц
этгээдэд олгох ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тоонд
зүйн орчныг бүрдүүлэх талаар судалгаа бодитой, үндэслэл
хязгаарлалт тавих эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх асуудлыг
хийж, ТЗУХ-ийн Эрх зүйн тасагтай хамтран сайтай байна
хэлэлцсэн. Хууль, эрх зүйн хувьд боломжгүй гэж үзсэн.
санал боловсруулна.
Тав. "Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг
хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
5.2. Агентлагийн үйл ажиллагааны болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, Үндсэн чиглэлийн биелэлт, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн биелэл-тийн тайлан
зэргийг боловсруулан удирдах дээд байгууллагыг мэдээллээр хангах
5.2.1. Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл Тоо хэмжээ- 3 тайлан
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга Хугацаа - Хагас, бүтэн

- 2014 оны жилийн эцсийн тайлангуудыг нэгтгэн боловсруулж,
нийт 5 хавсралт бүхий тайлангуудыг УУЯ-нд хүргүүлэн
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хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, Эдийн
засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн
биелэлт,
Төсвийн
шууд
захирагчийн
үр
дүнгийн
гэрээний
биелэлтийн тайланг нэгтгэн боловсруулж
дүгнүүлэх

жил
Чанар –Үнэн зөв,
хугацаандаа гарсан
байна

5.2.2. НББ-ийн тухай хуульд заасны дагуу
Тоо хэмжээ- 1 тайлан
байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны
Хугацаа – улирал бүр
үр дүнг тайлагнах, тайлан балансыг сар,
Чанар –Үнэн зөв,
улирлаар гарган УУЯ, СЯ-нд хүргүүлэх
хуулийн хугацаанд
багтсан байна
5.2.3. Байгууллагын эрхлэх асуудлын
хүрээнд
хэрэгжиж
байгаа
хөтөлбөр, Тоо хэмжээ- 1 тайлан
төслүүдийн хэрэгжилтийн тайланг хагас, Хугацаа - Хагас, бүтэн
бүтэн жилээр боловсруулан тайлагнах
жил
Чанар –Үнэн зөв,
хугацаандаа гарсан
байна
5.2.4. УИХ, Засгийн газар, удирдах дээд
байгууллагын
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийн биелэлтийг хагас бүтэн
жилээр нэгтгэн гаргаж үнэлгээ хийлгэх,
УУЯ-нд хүргүүлэх
5.2.5. Ашигт малтмалын газрын 2014 оны
төрийн
албан
хаагчийн
бүрэлдэхүүн
хөдөлгөөний тайланг 2015 оны I улиралд
багтаан Төрийн албаны зөвлөлийн хүний
нөөцийн
удирдлагын
мэдээллийн

Тоо хэмжээ- 1 тайлан
Хугацаа - Хагас, бүтэн
жил
Чанар –Үнэн зөв,
хугацаандаа бэлтгэгдсэн
байна
Тоо хэмжээ- 1 мэдээ
тайлан
Хугацаа - I сард
Чанар –Загвар
стандартын дагуу

дүгнүүлсэн.
- Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний
биелэлт, Эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн биелэлт, Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн
гэрээний биелэлтийн эхний хагас жилийн биелэлтийг нэгтгэн
гаргаж VI/25-ны өдрийн 1/5323 тоот албан бичгээр УУЯ-ны
ХШҮДАГ-т хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн боловсруулах ажил
хийгдэж байна. XII/15-ны дотор нэгтгэн, УУЯ-ны ХШҮДАГ-т
хүргүүлнэ.
Байгууллагын санхүү бүртгэлийг тогтмол эрхлэн хөтөлж, 2015
оны I, II, III улирлын тайлан балансыг хуулийн хугацаанд гарган
баталгаажуулж, УУЯ, СЯ-нд тушаах ажлыг зохион байгуулсан.
2015 оны жилийн эцсийн тайлан балансыг хуулийн хугацаанд
буюу дараа оны II/10-ны дотор багтаан гаргахаар бэлтгэлийг
ханган ажиллаж байна.
Байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд БНСУ-ын КИГАМ
байгууллага, ХБНГУ-ын BGR, БНЧехУ-ын Геологийн алба зэрэг
байгууллагуудтай хамтран геологи уул уурхайн чиглэлээр төсөл
хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаж байгаа байгаа бөгөөд 2015 оны
хагас жилийн байдлаар тайланг боловсруулан УУЯ-ны ХШҮДАГ-т
VI/25-ны өдрийн 1/5323 тоот албан бичгээр хүргүүлэн дүгнүүлсэн.
Жилийн эцсийн байдлаар тайлан мэдээг гарган УУЯ-нд XII/20-ны
дотор хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
УИХ, Засгийн газар, удирдах дээд байгууллагын тогтоол,
шийдвэрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг 2015 оны I улирлын
байдлаар гаргаж, хяналт-шинжилгээ хийсэн. Эхний хагас жилийн
байдлаар гарган АМГ-ын нэгдсэн тайлангийн хавсралтаар УУЯнд хүргүүлсэн.
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар гарган XII/20-ны дотор УУЯны ХШҮДАГ-т хүргүүлнэ.
АМГ-ын албан хаагчдын 2014 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний
тайланг гарган I/09-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлийн
мэдээллийн нэгдсэн баазад оруулах ажлыг зохион байгуулан
ажилласан.
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системийн програмд оруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна
гүйцэтгэх
5.4. Салбарын түвшинд гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах
5.4.1. Салбарын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа
Салбарын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжүүлэх
болон хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийг
боломжтой төсөл, хөтөлбөрүүдийг бүтцийн нэгжүүдтэй хамтран
бүтцийн холбогдох нэгжүүдтэй хамтран
хэрэгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байна. Энэ ажлын хүрээнд:
судалж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
- ХБНГУ-ын Холбооны Геошинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн
байгуулах
хүрээлэн /BGR/-тэй хамтран “АМГ-ын чадавхийг бэхжүүлэх”
төсөл, БНПУ-тай Хасагтын дүүрэгт хийсэн геологийн судалгааны
ажил, БНСУ-ын Геошинжлэх ухаан эрдэс баялгийн хүрээлэнтэй
хамтран 1:50 000-ны судалгаа, олон улсын хамтарсан 3D төсөл
зэрэг төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна.
- Канад Улсын Торонто хотноо жил бүр зохион байгуулагддаг
хөрөнгө оруулагч-дын чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангаж,
2015 оны III сард агентлагийн удирдлагуудыг оролцуулсан. Мөн
PDAC-2016 чуулга уулзалтын бэлтгэл хангах ажлын хэсгийг
батлуулан, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг бэлтгэх ажлыг
эхлүүлээд байна.
Тоо хэмжээ- Төслүүдийн
- БНСУ-ын КИГАМ байгууллагатай 2015 онд хамтран ажиллах
тоогоор
гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах ажлыг зохион
Хугацаа - Тогтмол
байгуулсан. Уг гэрээний дагуу хийгдсэн ажлын 2015 оны тайланг
Чанар –Үр ашигтай
нэгтгэн боловсруулах ажил хийгдэж байна.
байна
- БНСУ-ын Геологийн Шинжлэх Ухаан, Эрдэс Баялгийн
Хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлэх “Монгол орны зүүн болон урд
хэсэгт 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал болон ашигт
малтмалын судалгаа хийх” техникийн хамтын ажиллагааны
төслийн гэрээнд гарын үсэг зурах арга хэмжээг зохион байгуулж
оролцов.
- Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Засгийн газрын харьяа Геологи,
эрдэс баялгийн агентлагаас ирүүлсэн Хамтын ажиллагааны
Санамж бичгийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулан удирдлагад
танилцуулж албан бичгийн хамт орчуулан Киргизийн талд
илгээгээд байна.
- АМГ болон “Жи Ти Эн Жи Эл” ХХК, “Миреко эм жи эл” ХХК-ын
хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурах
ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулав.
- Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Ерөнхий сайд Нарендра
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5.4.2. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх,
гадаадын
зочид,
төлөөлөгчидтэй хийх уулзалт, ярилцлагын
бэлтгэлийг ханган зохион байгуулах,
оролцож ажиллах
Тоо хэмжээ- Зохион
байгуулагдах уулзалтын
тоогоор
Хугацаа - Тухай бүр
Чанар – Зохион
байгуулалт сайтай
үр дүнтэй

Модигийн 2015 оны 5 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд хийсэн
төрийн айлчлалын хүрээнд уулзалтын протоколд оруулах
саналыг Уул уурхайн яамны Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн
газарт хүргүүлсэн.
- Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага
ЖАЙКА-аас зохион байгуулсан Уул уурхайн салбарын хүний
нөөцийг бэхжүүлэх төслийн семинарыг АМГ-ын хурлын зааланд
зохион байгуулав.
- Япон Улсын JICA байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа “МУ-ын
бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн судалгаа” төслийн хүрээнд АМГ-ын
удирдлагуудтай хийх уулзалтыг IX/02-нд зохион байгуулав.
- БНЧУ-ын Геологийн албатай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол
Алтай-50” төслийн явцад гүйцэтгэсэн ажлын танилцуулга хийх
семинарыг зохион байгуулав.
Гадаадын зочид, төлөөлөгчидтэй хийх уулзалт, ярилцлагын
бэлтгэлийг тогтмол ханган зохион байгуулж, оролцсон.
Тухайлбал:
- Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн Монгол улсад уул
уурхайн салбар хөгжихөд техникийн туслалцаа үзүүлэх төслийн
үр өгөөжийн талаар Дэлхийн банкны төлөөлөгчидтэй Дэд даргын
хамт хийсэн уулзалт,
- Англо-Американ компанийн төлөөлөгчидтэй агентлагийн дарга,
УУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн нарын хамт хийсэн уулзалт,
- БНЧУ-ын Элчин сайдын яамны Эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны хэлтсийн дарга Ладислав Хораактай агентлагийн
Дэд даргын хамт зохион байгуулсан уулзалт,
- “Арева Монгол” ХХК, “Кожеговь” ХХК-ний захирал Тьерри
Плэзанттай АМГ-ын даргын хийсэн уулзалт,
- Арева Монгол ХХК-ний төлөөлөгчидтэй агентлагийн дарга, ЭЗХийн дарга нарын хамт хийсэн уулзалт,
- БНХАУ-ын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Газар шинжилгээ,
уурхайн гаралтын хайн байцааж, нээн ашиглах товчоо ХХК-тай
хамтарч ажиллах Санамж бичигт гарын үсэг зурах ажиллагаа,
- Канад Улсын COWATER компанийн төлөөлөгчидтэй уулзах
уулзалт,
- Европын Сэргээн босголтын банкны төлөөлөгчидтэй АМГ-ын
удирдлагууд уулзах уулзалт,
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- БН Этиоп Улсын төлөөлөгчидтэй уулзах уулзалт зэрэг болно.
5.5. Үр ашигтай, хэмнэлттэй байх зарчмыг баримтлан байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөн явуулах
5.5.1. Агентлагийн 2016 оны төсвийн
Байгууллагын 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018
хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн
оны төсвийн төсөөллийг бүх хэлтэс тасгуудаас санал авсаны
төсөөллийг бүх хэлтэс тасгуудаас санал
үндсэн дээр боловсруулан удирдлагад танилцуулж IV/25-нд УУЯавсаны
үндсэн
дээр
боловсруулж, Тоо хэмжээ- 1 бичиг
ны Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст хүргүүлэх ажлыг
холбогдох газарт хүргүүлэх
зохион байгуулан ажилласан.
баримт
Хугацаа -II-III улиралд
2015 оны төсвийн тодотголд тусгуулах санал, урсгал зардлыг
Чанар – Тооцоо
нэмэгдүүлэх хүсэлтийг тайлбар, үндэслэлийн хамт боловсруулан
үндэслэл сайтай
Уул уурхайн яаманд тухай бүр албан тоотоор болон цахимаар
хүргүүлэн ажилласан. Төсвийн тодотголоор 2015 онд төсөвт
төвлөрүүлэх орлогын дүнг 5,0 тэрбум төгрөгөөр бууруулан
баталсан болно.
5.5.2.
Байгууллагын
санхүүгийн
үйл
Шилэн дансны хуулийн дагуу 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй
ажиллагааг нийтэд ил тод харуулах “Шилэн
зарлагын гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэл, улсын төсвийн
данс”-ны
тухай
хуулийг
хэрэгжүүлж
орлогын мэдээ зэргийг www.shilendans.gov.mn хуудсанд тогтмол
Тоо хэмжээ- 1 ажил
ажиллана
оруулах ажлыг зохион байгуулан, хяналт тавин ажиллаж байна.
үйлчилгээ
Мөн байгууллагын веб хуудсанд “шилэн данс” цэсийг ажиллуулан
Хугацаа –жилдээ
дээрх мэдээллийг оруулж байна.
Чанар – Шуурхай,
Энэ ажлын хүрээнд Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн “Шилэн
бодитой
дансны хуулийн хэрэгжилтийн явцын талаарх заавар зөвлөмж”ийн дагуу Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх байгууллагын
журмыг боловсруулсан.
5.5.3. Хээрийн ажлын GPS-тэй машины
Хээрийн ажлын машинд GPS төхөөрөмж суулгах хөрөнгө
Тоо хэмжээ- 5
хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх
оруулалтыг мэргэжлийн хэлтсүүдтэй хамтран шийдвэрлэх ажлын
Хугацаа –жилдээ
хүрээнд Тогтвортой бичил уурхай төслөөс 1ш GPS төхөөрөмжийг
Чанар – Шуурхай,
хүлээн авч 41-37 УНН Ланд 200 маркын автомашинд
бодитой
суурилуулсан.
5.6. Ашигт малтмалын газрын эрхлэх асуудлын хүрээнд салбарын түвшинд хууль, эрх зүйн асуудлыг нэгтгэн
зохицуулан зохион байгуулах, хууль, эрх зүйн зөвлөлгөө өгөх, хяналт тавих
5.6.1. Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого,
холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах, авлигатай тэмцэх
газар
болон
хууль
хяналтын
байгууллагатай хамтарч ажиллах, авлигын
эсрэг 2015 оны төлөвлөгөө боловсруулан

Тоо хэмжээ- 1
төлөвлөгөө, 1 тайлан
Хугацаа - I улиралд
Чанар –Бодитой,
шуурхай

- Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого, холбогдох хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг АМГ-т зохион байгуулах, авлигатай тэмцэх
газар болон хууль хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллах,
авлигын эсрэг 2015 оны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан,
Агентлагийн даргаар батлуулсан бөгөөд уг төлөвлөгөөний
хуулбарыг 3/819 тоот албан бичгээр АТГ-ын дарга Н.Ганболдод
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батлуулж,
хүргүүлэх

2014

оны

тайланг

гаргаж

хүргүүлсэн.
Мөн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны 2014 оны тайланг гарган
АТГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн
5.6.2. Ашигт малтмалын газрын төрийн
- Байгууллагын хэмжээнд төрийн захиргааны 100 албан хаагчийн
захиргааны албан хаагчдын 2014 оны Тоо хэмжээ- нийт ТЗ2014 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч ХАСХОМ
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргуулан албан хаагч
программд оруулан баталгаажуулсан. Хуулийн хугацаанд буюу
нэгтгэж АТГ-т хүргүүлэх ажлыг зохион Хугацаа - I улиралд
2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор 100 хувь хамруулсан. Дүнг
байгуулах
Авлигатай тэмцэх газарт мөн оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор
Чанар –Хуульд заасан
албан бичгээр танилцуулж ажиллав.
шаардлагад нийцүүлэн
/ЗГҮАХХАХТ-284.5 заалт/
хугацаанд нь хүргүүлсэн - Шинээр томилогдон ажиллаж байгаа албан хаагчдаар Хөрөнгө
байна
орлогын мэдүүлгийг цаг хугацаанд нь цаасаар болон цахим
хэлбэрээр гаргуулан авч бүртгэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
5.6.3. Агентлагийг төлөөлж хууль хяналтын
2015 онд 122 хуулийн этгээдийн, 5 иргэний нэхэмжлэлтэй нийт
Тоо хэмжээбайгуулагуудтай харилцах, итгэмжлэлээр
127 захиргааны болон иргэний хэрэг маргаанд байгууллагыг
Шаардлагатай тоо
шүүх хуралдаанд оролцох, хариу тайлбар
төлөөлөн хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцон
хэмжээгээр
хүргүүлэх
ажиллаж байна.
Хугацаа - Тухай бүр
2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 97 хуулийн
Чанар – Үндэслэл
этгээдийн 5 иргэний нэхэмжлэлтэй захиргааны болон иргэний
сайтай тайлбар гаргах,
хэрэг маргаанд 4000 гаруй хуудас / давхардсан тоогоор / баримт
чанартай үйл
бичгийг хуулбарлан нотлох баримтын шаардлага ханган албан
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ
тоотоор болон биеэчилэн шүүхэд хүргэж өгсөн.
Зургаа. "Геологи, уул уурхайн салбарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
статистик мэдээллийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээний хүрээнд:
6.2. Байгууллага, түүний нэгж, албан хаагчдын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг үзүүлж буй байдалд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, үйл ажиллагааны ахиц дэвшил, алдаа
сургамжийг тодорхойлон цаашид бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг сайжруулах талаар санал зөвлөмж
боловсруулах, удирдлагыг цаг үеэ олсон үнэн зөв мэдээллээр хангах
- Тусгай зөвшөөрлийн талбайд /106/ зарцуулсан геологи,
6.2.1. Байгууллага, түүний нэгж, албан Тоо-Шаардлагатай тоо
хайгуулын ажил болон бусад зардлыг баримтад үндэслэн босго
хаагчдын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг үзүүлж хэмжээгээр
үнэ тогтоох ажлын хэсэгт ажилласан. Хүчингүй болсон тусгай
буй байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ Чанар- Хууль, журмын
зөвшөөрлүүдийн жагсаалтаас сонгон шалгаруулалтанд орох 10
хийх, бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг дагуу бодит үнэлгээ
ААН-ийн ГХА-ын талбайн болон ТЗ-ийн төлбөр болон
сайжруулах
талаар
санал
зөвлөмж Хугацаа- 1, 2, 3, 4-р
үйлчилгээний хөлсийн дүнг дахин шалгаж хяналт хийв.
боловсруулах, удирдлагыг цаг үеэ олсон улиралд
- Байгууллагын нууцын журам, жагсаалтыг шинэчлэн
үнэн зөв мэдээллээр хангах
боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.
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- 2014, 2015 онд АМГ-ын даргаас өгсөн албан
даалгавруудад хяналт шинжилгээ хийж танилцуулсан.
- АМГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан Геологийн сан
хөмрөг тоолох ажлын хэсэгт орж ажиллан 1543-3052 хүртлэх
1509 тайлангийн 3423 ном, 346389 хуудас, 12789 фото зураг,
23705 гар зураг, 44802 хавсралт зураг тоолсон.
- Төрийн удирдах дээд байгууллагаас ирсэн албан бичгийн
хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн хэлтэс албан хаагчдын нэрсийн
жагсаалтыг
гарган
тайлбар
аван
нэгтгэн
удирдлагад
танилцуулсан.
- 2015.05.04 –ний а/39 тоот тушаал, Ажлын хэсэг байгуулах
тухай удирдамжын дагуу:
А.“Соронзонтолгой” ХХК-ийн MV-015362 тусгай зөвшөөрлийн
төлбөр төлөлт, ТЗ-ийг сунгасан байдалд хийсэн хяналтшинжилгээ,
Б.“Эрдэнэ мандал” ХХК-ийн XV-011101 тусгай зөвшөөрлийн
төлбөр төлөлт, ТЗ-ийг цуцалсан байдалд хийсэн хяналтшинжилгээний хийх ажлын хэсэгт ажиллаж дүгнэлтийг
удирдлагад танилцуулав.
- Геологийн алба, Кадастрын хэлтсийн нэг цэгийн
үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын ачаалалд хийсэн хяналтшинжилгээний ажлыг 2015.05.21-2015.05.27-ны хооронд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ статистик мэдээллийн хэлтсийн даргын
баталсан удирдамжийн дагуу хийж дүгнэлт гаргаж удирдлагад
танилцуулав.
- Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цахим хэлбэрээр олгож
байгаа явцын хяналт шалгалт хийсэн дүгнэлтийг гаргах ажилд
оролцов.
- Жакдоосон
ХХК-ийн
хүсэлтийн
дагуу
сонгон
шалгаруулалтанд ирүүлсэн бичиг баримттай танилцаж хариу
2804 тоотоор хүргүүлэв.
- Ресурс партнерс ХХК-ийн хүсэлттэй танилцаж тендерийн
материалын үнэлгээний хуудастай танилцаж, оролцогч 2 ААНийн баримт бичигтэй харьцуулж хяналт-шинжилгээ хийж тайланг
танилцуулав.
- Үе-Импекс ХХК -2928 тоотоор,
- И Эс Эм Пи ХХК -2929 тоотоор,
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- Хол түрүү ХХК -2927 тоотоор,
- Фэст жампер ХХК -2926 тоотоор,
- Хайланд форс ХХК- 2925 тоотоор тус тус 5 ААН-ээс ирсэн
хүсэлтэд хариуг хүргүүлэв.
- Чингисийн алтан зоос ХХК- ирсэн бичигт 1103 тоотоор
хариу хүргүүлэв.
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011-2014 онд хэрэгжсэн УГЗ200-Ө-VI, УГЗ-200-Т-IV, УГЗ-200-ДМ-V, мөн 2010-2013 онд
хэрэгжсэн Хойд төв, Зүүн азийн геологийн гурван хэмжээст
стрүктүр ба металлогени олон улсын хамтарсан (3D) төслүүд нь
гомдол гаргасан. Үүний дагуу холбогдох хууль тогтоомж, гэрээ,
гэрээ дүгнэсэн акт зэргийг судалж хяналт-шинжилгээ хийж хариу
хүргүүлсэн.
- Эй Эл Жи Ти ХХК-ийн талаар УУЯ-наас 7/1333 тоотоор
ирсэн гомдол уламжлах тухайг судалж хяналт-шинжилгээ хийж
тайланг гаргаж эрх бүхий ажилын хэсэг 2015.06.17-ны өдрийн
а/60 тоот тушаалаар байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчид
хүргүүлэв. /2015.04.20 нд болсон сонгон шалгаруулалт/
- Өнгөт сувд ХХК-ийн 8/1305 дугаартай албан тоотоор
ирүүлсэн гомдолтой танилцаад хяналт-шинжилгээ хийж хариу
1/4324 тоотоор хүргүүлэв.
“Илт гоулд” ХХК-ийн талаар УУЯ-наас 7/1317 дугаартай
албан тоотоор ирүүлсэн бичигтэй танилцаж судлаад ЭЗХ-д
шилжүүлэв.
- Эвэрласт ХХК-ийн талаар УУЯ-наас 7/1332 тоотоор ирсэн
гомдол уламжлах тухайг судалж танилцаад хяналт-шинжилгээ
хийж хариу 1/4325 тоотоор хүргүүлэв. /2015.04.20 нд болсон
сонгон шалгаруулалт/
- Минторес ХХК-ийн 15/74 тоот гомдлын дагуу хяналт хийж
тайланг гаргав. /2015.04.20 нд болсон сонгон шалгаруулалт/
Үүний дагуу эрх бүхий ажлын хэсэг байгуулах тушаалын төсөл
гаргав.
- АМГ-ын даргын 2015 оны а/30 тушаалаар байгуулагдсан
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн цахим дугаар
олгох системийн ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэгт
ажиллаж гэрээг дүгнэх ажилд оролцов.
- АМГ-ын даргын 2015 оны а/38 тушаалаар байгуулагдсан
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ажлын хэсэгт ажиллаж хэлтсийн ажилтнуудын АБТ-уудыг
шинэчлэн боловсруулсан.
- АМГ-ын даргын 2015 оны а/50 тушаалаар байгуулагдсан
ажлын хэсэгт ажиллаж Ресурс Партнерс ХХК-н гомдлыг
шийдвэрлэлцсэн.
- ХШҮСМХ-ийн даргын 2015.05.19-ны өдрийн гаргасан
удирдамжийн дагуу нэг цэгийн үйлчилгээний ажилтнуудын ажлын
ачаалалд хяналт-шинжилгээ хийж тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж,
албан даалгаврын төслийг боловсруулсан.
- Геологийн албаны дэд дарга Баатарын гаргасан гомдлын
дагуу ЭБСТ-гийн ажилтнуудын 2014 оны үр дүнгийн гэрээний
биелэлтийг дахин хянаж, дүгнэлт гаргасан.
- 2015.06.10-ны а/55 тоот тушаалын дагуу Цахим тайлан
програм хангамжийн тендерийн бичиг баримтыг боловсруулах,
үнэлэх, сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллав.
- Ресурс партнерс групп ХХК-д 2015.06.11-ны 8/4433 албан
тоотоор тус тус хариу бичгээр өгсөн.
- Бадраллайн ХХК-ийн ирүүлсэн гомдлын дагуу хянлтшинжилгээ хийж дүгнэлт гарган ашиглалтын өргөдлийг
шийдвэрлэх цаашид дотоод хяналтыг сайжруулах талаар газрын
даргын хугацаатай албан даалгаврыг боловсруулж батлуулан
кадастрын хэлтэст хүлээлгэн өгсөн.
- 2015 оны 9 сарын 07-ны шуурхайгаас өгөгдсөн үүргийн
дагуу УУХ-ийн албан хаагчдийн ажлын ачаалалын байдлыг
бүрэн судлан дүгнэлт гаргах үүднээс ажлын байрны зураг
авалтыг удардамжын дагуу IX/14-IX/18 ний хоорон хийж дүгнэлт
гаргаж удирдлагад танилцуулав.
- Уул уурхайн хэлтсийн уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлантай
танилцах хугацаа, шат дамжилгад хяналт-шинжилгээ хийж
дүгнэлтийг 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр танилцуулсан.
- 2015 оны 9 сарын 07-ны шуурхайгаас өгөгдсөн үүргийн
дагуу ГА-ны албан хаагчдийн ажлын ачаалалын байдлыг бүрэн
судлан дүгнэлт гаргах үүднээс ажлын байрны зураг авалтыг
удардамжын дагуу IX/24-IX/29 ний хооронд хийж дүгнэлт гаргаж
удирдлагад танилцуулав.
- Ашигт малтмалын газрын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны
өдрийн а/90 тоот тушаалаар “2015 оны жилийн эцсийн хөрөнгөнд
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тооллого хийх” комиссд 2015.10.19-2015.11.29-ны өдрийн
хооронд ажиллав.
- Уул уурхайн яамнаас “Эвэрласт” ХХК-ийн мэдээлэл хүсэх
тухай албан тоотоор ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу судлаад хариуг
1/7982 тоотоор хүргүүлэв.
- Эн Юу Ти Эм ХХК-ийн 15/05 дугаартай ирүүлсэн “106-д
орсон бөгөөд босго үнэ баталгаажуулж өгөх тухай хүсэлтийг
хүлээн авч танилцаад “Захиргааны журмаар гомдлыг урьдчилан
хянан шийдвэрлэх зөвлөл”-д танилцуулж уг зөвлөлөөс шийдвэр
гарах болно” гэсэн хариуг 2/8077 тоотоор хүргүүлсэн.
- “ТДЛБЧ” ХХК-ийн 15/18 дугаартай ирүүлсэн хүсэлтийн
дагуу судлаад “Кадастрын даргын шийдвэр хууль зүйн
үндэслэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй байна” гэсэн
хариуг 1/8831 тоотоор хүргүүлэв.
- Би Эл Би Эс ХХК-ийн 16 болон 17 тус тус дугаартай
ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу судлаад “1/6694, 4/7385 тоотоор тус
тус хариуг мэдэгдсэн байна”
гэсэн хариуг 1/9254 тоотоор
хүргүүлэв.
- Булган инвест ХХК-ийн лицензийн илүү төлөлтийг төлбөрт
тооцуулах тухай хүсэлтийн дагуу судлаад боломжгүй болохыг
8/9218 тоотоор хүргүүлэв.
- Болор аграмба ХХК- ийн ирүүлсэн “ХТЗ-ийн өргөдөл өгсөн
бөгөөд тухайн орон нутгаас дэмжээгүй санал ирсэнийг
үндэслэлгүй байна” гэсэн хүсэлтийг судлаад Кадастрын хэлтэст
хүсэлтээ эхлээд гаргах талаар хариуг тус компанийн ерөнхий
менежер Мөнхбаярт 99994236 утсаар хаасан.
- Фэст жампер ХХК-ны хүсэлтэд 2015.04.24-ны 8/2942 албан
тоотоор бичгээр хариу өгсөн;
- Ресурс партнерс групп ХХК-ны хүсэлтэд 2015.06.11-ны
8/4433 албан тоотоор бичгээр хариу өгсөн;
- Эф Эйч Эл ХХК-д 2015.08.10-ны 2/6244 тоотоор хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан нь үндэслэлтэй талаар
хариуг өгсөн.
- Хүрэн Баавгай ХХК-д 2015.09.18-ны 2/7262 тоотоор
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан нь үндэслэлтэй
талаар хариуг өгсөн.
- Булган Инвест ХХК –ийн гаргасан хүсэлтийн дагуу тусгай
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зөвшөөрлийн эрхийг сэргээж сунгуулах өргөдлийг хүлээн авч
шийдвэрлэх тухай АМГ-ын даргын 1/19 албан даалгавар гарсан.
- Дорнын Хүдэр ХХК-д 2015.10.27-ны 1/8337 албан тоотоор
хариу өгсөн.
- Сонин Хад ХХК-д 2015.10.30-ны хариуг боловсруулж
Захиргааны журмаар гомдлыг урьдчилан хянан шийдвэрлэх
зөвлөлд шилжүүлсэн.
- Эс Би Эйч ХХК-д 2015.11.06-ны 1/8856 тоотоор хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан нь үндэслэлтэй талаар
хариуг өгсөн.
- Тод Хос Орчлон ХХК-ийн иргэн Одгэрэлд холбоотой
гомдлын материалын иж бүрдэл дутуу талаар хариуг утсаар
өгсөн.
- Чандмань Агро ХХК-ийн хайгуулын талбайд өргөдөл
хүлээн аваагүй талаархи гомдлыг судлан 2015.10.16-ны 2/8076
тоотоор хариу өгсөн;
- ММНС ХХК-ийн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн
өргөдлийг татгалзаж шийдвэрлэсэн талаар ирүүлсэн гомдлыг
судлаж 2015.11.18-ны 9/9112 тоотоор хариу өгсөн;
- Саусгоби
сэндс
ХХК-ийн
ашиглалтын
өргөдлийг
шийдвэрлэхгүй удааж байгаа талаархи гомдлыг судалж
2015.11.19-ний 8/9144 тоотоор хариу өгсөн. Гомдолтой
холбогдуулж шийдвэрлэх хуулийн хугацаа өнгөрсөн ашиглалтын
тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлүүдийн судалгааг гаргаж
хэлтсийн даргын албан тоотын хамт Кадастрынн хэлтэст
хүлээлгэн өгч танилцуулсан;
- Мэжикбридж ХХК-ийн хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн
эрхийг сэргээлгэх тухай гомдлыг судалж боломжгүй талаархи
хариуг 2015.11.26-ны 2/9351 тоотоор өгсөн.
- Газрын даргын тушаалаар 2015 оны 1 дүгээр сараас
батлагдсан ажлын хэсгүүдийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэл нь
тогтоосон цаг хугацаанд хэрэгждэг эсэхэд хяналт шинжилгээ
хийж нийт батлагдсан 22 ажлын хэсгийн биелэлтэнд дүгнэлт
гаргаж хяналт, шинжилгээ хийн газрын даргад танилцуулсан.
- Газрын даргын баталсан удирдамжаар шүүхийн маргаанд
хариуцагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж оролцож буй
байдал, нэхэмжлэлд өгч буй хариу тайлбарын хууль зүйн
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6.2.2. Үйлчилгээний хүртээмж, чанар,
Тоо-1 судлагаа
үйлчлүүлэгчдийн
сэтгэл
ханамжийн
Чанар- үнэн бодит
судлагаа авах, үйл ажиллагааны ахиц
Хугацаа- 3, 4-р улиралд
дэвшил, алдаа сургамжийг тодорхойлох
6.2.3. Улсын төсвийн хөрөнгө, гадаад зээл, Тоо- Журамд заасан тоо
тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа хэмжээгээр арга хэмжээг
хөтөлбөр, төсөл, санамж бичгүүдийн хэрэгжүүлнэ.
хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн биелэлтэнд Чанар-Холбогдох дүрэм,
хяналт шинжилгээ хийн удирдлагуудыг журмын дагуу
мэдээллээр хангах, УУЯ-ны ХШҮДАГ-т 1 Хугацаа- журмын
сарын 20-ны дотор хүргүүлэх
хугацаанд
6.2.4.
Байгууллагын
үйл
ажиллагаа,
удирдлагуудын зүгээс гаргаж буй шийдвэр,
нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцлийн
Тоо-1 судлагаа
талаар нийт ажилчдын дунд судалгаа авч
Чанар- үнэн бодит
судалгаанаас
гарсан
дүгнэлт,
санал
Хугацаа- 3, 4-р улиралд
гомдлыг
удирдлагуудад
танилцуулж,
холбогдох арга хэмжээ авах талаар санал
боловсруулах
6.4. Дотоод аудитын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
6.4.1. Агентлагийн төсвийн төлөвлөлт Тоо-Шаардлагатай тоо
болон гүйцэтгэл, нягтлан бодох бүртгэл, хэмжээгээр
бусад санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод Чанар- Хууль, журмын

үндэслэлийг зөв гаргаж буй эсэх, нотлох баримтын бүрдэлд
хяналт хийх ажлын хүрээнд 2013 оны 7 сарын 24-нөөс 12 сарын
25 ны өдрийг хүртлэх шүүхэд хэрэг үүсгэсэн жагсаалтыг шүүж 28
компанийн холбогдох баримтыг үзэж судлан тайлан гаргаж
удирдлагад танилцуулсан.
- Руммельсбург ХХК-д 2015.08.05-ны өдөр 2/6132 албан
тоотоор хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан нь
үндэслэлтэй талаар хариуг өгсөн.
- Эрдгео ХХК-д 2/6133 албан тоотоор хүсэлтээ хамрах
хүрээний дагуу ЭБМЗ-д гаргана уу хэмээн хариуг бичгээр өгсөн.
- Ажлын хэсгүүдийн ажлын биелэлтэнд хяналт, шинжилгээ
хийж дүгнэлтийг 2015.08.26-ны өдөр дэд даргад танилцуулсан.
Цахимаар 66 үйлчлүүлэгч, саналын хуудсаар 80, нийт 146
саналын хуудас нэгтгэн тайлбар болон саналыг нийлүүлэн,
статистик ба графикаар өнгөрсөн жилийн судалгаатай
харьцуулсан дүгнэлтийг боловсруулан удирдлагад танилцуулсан.
2015 оны 12-р сарын 02-ноос 12-ны хооронд сэтгэл ханамжийн
судалгааг авсан.
2014 оны тайланг журмын дагуу үнэлгээ хийж 2015 оны 1 сард 115 тоотоор УУЯ-ны ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. 2015 оны хагас жилийн
тайланг журмын дагуу үнэлэн 2015 оны 6-р сарын 15-нд ТЗУХ-т
хүлээлгэн өгсөн.

2015 оны 12-р сарын 02-ноос 12-ны хооронд сэтгэл ханамжийн
судалгааг авсан. Дүгнэлтийг нэгтгэн удирдлагад танилцуулав.

2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын шалгалтаар дараах
ажлууд хийгдэж байна. Үүнд:
1. Мөнгөн хөрөнгийн аудит
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аудитын хяналт хагас, бүтэн жилээр хийх

дагуу бодит үнэлгээ
Хугацаа2,
3,
улиралд

Касс дахь баримтыг анхан шатны баримтын хамт тулган
баталгаажуулах
- Харилцах дансуудыг банкны тайлант хугацааны эцсийн
баталгаажсан хуулгыг НББ-ийн бүртгэл хөтлөлттэй нь
баримтын хамт тулган баталгаажуулах
- Мөнгөн гүйлгээний тайлан дахь бэлтгэн нийлүүлэгчид
төлсөн мөнгө, ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгөь мөн үйл
ажилгааны зардлыг тулган баталгаажуулах
- Орлого татан төвлөрүүлэлтийг хугацаанд нь шилжүүлсэн
эсэхийг тулган баталгаажуулах
2.Үндсэн хөрөнгийн аудит
- Хөрөнгийг хугацаанд нь бүртгэлд авсан эсэх, акталсан
хөрөнгийн бүртгэл, дахин үнэлсэн хөрөнгийн бүртгэлийг
тулган баталгаажуулах
3.Худалдан авах ажиллагааны аудит
- Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ “Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай” хуулийн дагуу байгаа эсэхийг
баталгаажуулах
4.Өглөгийн дансны аудит
- Тайлант хугацааны эцсийн байдлаарх богино болон урт
хугацаат өр төлбөрийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг нэрийн
данё бүрээр авч балансын үлдэгдэлтэй тулган
баталгаажуулах
- Харилцагчид өгөх өглөгийг нэрийн данс бүрээр
дэлгэрэнгүй авч касс, харилцах бараа материал зэрэг
холбогдох дансуудыг орлого зардлын данстай тулган
баталгаажуулах
5.Орлогын дансны аудит
- Орлогын дансны дэлгэрэнгүй бүртгэлийг орлогын
тайлангийн үлдэгдэлтэй тулган баталгаажуулах
- Орлогын данстай холбогдох бичилтүүд нь НББОУС-ын
дагуу бүртгэгдсэн эсэхийг тулган баталгаажуулах
6.Зардлын аудит
- Зардлын гүйлгээний дэлгэрэнгүй үлдэгдлийг хянах
- Зардлын төлөвлөгөөг гүйцэтгэлтэйн харьцуулах
- Хэлтэс тасаг тус бүрээр ажилчдын цалингийн бодолтыг
-

4-р
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тулган баталгаажуулах
НДШ-ийн зардлыг, ХХОАТ-йг холбогдох хууль журамд
заагдсаны дагуу төлөгдсөн эсэх тулган баталгаажуулах
- Завсрын зардлыг нягтлан үзэх
- Түлш шатахууны зардлыг алба хэлтсийн төсөвтэй
уялдуулан баримт бүрийн машины гүйлттэй тулган
баталгаажуулах
- Ашиглалтын зардлыг төсөв, төлөвлөгөөтэй уялдуулан
баримт нэхэмжлэлтэйн тулган баталгаажуулах зэрэг
ажлууд хийгдэж эхлээд байна. Удирдлагад 2016 оны 1-р
сард танилцуулна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журамтай танилцав.
УТХ-өөр хийгдэж буй геологи, хайгуулын ажлын санхүүжилт,
явцын үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд нийт 34
ААН-ийн 62 төслийн САНХҮҮЖИЛТ болон ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ
тулган шалгаж , 2014 онд УТХ-өөр хийгдэж буй геологи,
хайгуулын ажлын санхүүжилт, явцын үр дүнд хяналт-шинжилгээ
хийх ажлын хүрээнд хэрэгжиж дууссан АМГ-ын төслийн баг болох
Төв монгол -200 IY, Өмнөд монгол -200 YI, Дорнод монгол -200 Y
төслийн багуудын “Геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэсэн тухай
Тоо-Шаардлагатай тоо гэрээ дүгнэсэн акт” үүнээс
- нэгдсэн төсөв,
хэмжээгээр
- Ажлын гүйцэтгэлийн акт,
Чанар- Хууль, журмын
- Барьцаа 20%
дагуу бодит үнэлгээ
- Хугацаа хэтрэлт
Хугацаа2,
3,
4-р
Геологийн даалгаварыг батлагдсан төсвийн дагуу зэрэгт хяналтулиралд
шинжилгээ хийж дууссан.
УТХ-өөр хийгдэж буй геологи, хайгуулын ажлын санхүүжилт,
явцын үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд нийт 34
ААН-ийн 62 төслийн
- төлөвлөгөө,
- санхүүжилт,
- гүцэтгэл,
- ажлын гүйцэтгэлийн акт
Геологийн даалгаварыг батлагдсан төсвийн дагуу зэрэгт хяналтшинжилгээ, үр дүнгийн тайлан гаргав.
-

6.4.2.
Тусгай
зөвшөөрлийн
төлбөр,
үйлчилгээний орлого, хайгуулын ажлын
зардлын доод хэмжээний баталгаажуулалт,
улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын
нөхөн төлбөрийн тооцоололд дотоод
аудитын хяналт тавих
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- Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр хуулийн хугацаандаа төлөгдсөн
эсэхэд хяналт-шинжилгээ хийж хэлтсийн даргад танилцуулав.
- Үйлчилгээний орлогыг агентлагийн дансанд хуримтлуулан
бүртгэж, сар бүрийн эцэст мэдээ гарган Төрийн сангийн дасанд
шилжүүлсэн эсэхэд хяналт-шинжилгээ хийж хэлтсийн даргад
танилцуулав.
Дараах ажлууд:
- Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр хуулийн хугацаандаа төлөгдсөн
эсэхэд хяналт тавих;
- Үйлчилгээний орлогыг агентлагийн дансанд хуримтлуулан
бүртгэж, сар бүрийн эцэст мэдээ гарган Төрийн сангийн дансанд
шилжүүлсэн эсэхэд хяналт тавих;
- Хайгуулын ажлын зардал доод хэмжээний баталгаажуулалт
хуулийн дагуу хийгдсэн эсэхэд хяналт тавих;
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа геологи, хайгуулын
ажлын санхүүжилт, явцын үр дүнд хяналт тавих;
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын нөхөн төлбөрийн
тооцоололтыг шалган баталгаажуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж
байгаа бөгөөд 2016 оны 1-р сард дүгнэлтийг танилцуулна.
-Ашигт малтмалын газар болон БНСУ-ын Геологийн шинжлэх
ухаан, эрдэс баялгийн хүрээлэн /КИГАМ/ хоорондын хамтарсан
“Монгол орны зүүн болон урд хэсэгт 1:50 000-ны масштабын
геологийн зураглал болон ашигт малтмалын судалгаа хийх”
гэрээг байгуулан ажиллаж байна. Үүний дагуу санхүүгийн
зарцуулалт болон хэрэгжилтийн явцад санхүүгийн аудитын
Тоо-Шаардлагатай тоо хяналт-шинжилгээг хийж тайланг гаргав.
6.4.3. Байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж хэмжээгээр
Мөн бусад хөтөлбөр, төсөл, санамж бичгийн дагуу үйл ажиллагаа
байгаа хөтөлбөр, төсөл, санамж бичгүүдийн Чанар- Хууль, журмын нь явагдаж байгаа бөгөөд санхүүгийн зарцуулалт тухайн
санхүүгийн зарцуулалт болон хэрэгжилтийн дагуу бодит үнэлгээ
төслүүддээ хэрэгждэг байна.
Хугацаа2,
3,
4-р -Ашигт малтмалын газар болон Бүгд Найрамдах Чех Улсын
явцад санхүүгийн аудит хийх
улиралд
Чехийн Геологийн алба /ЧГА/ хооронд “Монгол орны сонгосон
талбайд 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, геохимийн
эрлийн ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах судалгааны арга, аргачлалууд
болон ашигт малтмалын ордын үнэлгээ хийх” техникийн хамтын
ажиллагааны хүрээнд хамтран ажиллаж байна.
-Ашигт малтмалын газар болон “ЖиТи Эн Эм Жи Эл” ХХК,
“Миреко Эм Жи Эл” ХХК нар нь 3 хэмжээст технологи болон 3
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хэмжээст геологийн модулаар Монгол улс дахь уурхай, уул
уурхайн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан байгуулах ажлын
техник эдийн засгийн үндэслэл, хэрэгжүүлэх аргын судалгаа,
шинжилгээний болон туршилтын ажлыг хамтран зохион байгуулж
явуулах зорилгоор “САНАМЖ БИЧИГ” –ийг байгуулан ажиллаж
байна.
-Ашигт малтмалын газар болон Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улсын Гео-Шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэн
/БГР/ хооронд “Монгол улсын ашигт малтмалын газрын эрдэс
баялгийн эдийн засгийн чадамжийг дээшлүүлэх” төсөл
хэрэгжүүлэх гэрээг байгуулан ажиллаж байна.
6.5. АМГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой статистик мэдээ боловсруулах, статистик мэдээллийн тайлан гаргаж
хэвших, удирдлага болон хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, холбогдох газруудад хүргүүлэх
- Алба хэлтсүүдээс сар бүр мэдээллийг цуглуулж
боловсруулан байгууллагын ст.мэдээллийн товхимлыг 12 удаа
шинэчлэж гаргасан;
- Хайгуулын ажлын зардлыг хөрөнгө оруулагч улсаар,
экспортонд гаргаж буй нүүрсний ангилалаар 2 шинэ мэдээлэл
бэлтгэж товхимолд оруулсан.
- Статистик мэдээллийн товхимлыг УУЯ, УИХ-н байнгын
хороод, ЗГХЭГ, ЕТГ, ҮАБЗАА, ЦЭК болон байгууллагын алба
хэлтэс бүрд сар болгон 37 хувь бэлтгэн хүргүүлж, нийтэд
6.5.1. Статистик мэдээллийг тогтоосон
Тоо- 12 товхимол
зориулж байгууллагын вэб хуудсанд байршуулсан;
хугацаанд алба хэлтсүүдээс авч нэгтгэн
Чанар-Шаардлага
- “Эрдэс баялаг 2025” чуулга уулзалтанд зориулж статистик
боловсруулах
байгууллагын
статистик
хангахуйц үнэн бодит мэдээллийн товхимлыг 100 ширхэг;
мэдээллийн товхимолыг сар бүр гарган
мэдээлэлтэй,
- “Round up”
чуулга уулзалтанд зориулж статистик
байгууллагын удирдлага, холбогдох төрийн
Хугацаа- сар бүр
мэдээллийн товхимлыг 30 ширхэг;
болон
төрийн
бус
байгууллагуудыг
- Mining Mongolia чуулга уулзалтад зориулж статистик
статистик мэдээллээр хангах
мэдээллийн товхимлыг монгол англи хэл дээр нийт 240 ширхэг;
- АМГ-ын
хөдөө
аймгуудаар
явах
ажлын
хэсэгт
ст.мэдээллийн товхимлыг 35 ширхэг;
- УУЯ-наас явуулж буй хэвлэлийн хурал, цуглаанд зориулан
ст.мэдээллийн товхимлыг 30 ширхэг;
- Байгууллагыг сурталчлах дэлгэцэнд зориулан форматыг
өөрчлөн 2 удаа (хар дэвсгэртэй цагаан бичигтэй графикийг
өнгөтөөр) бэлтгэн өгсөн.
- Уул уурхайн яаманд уул уурхайн салбарын гол нэр
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төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний биелэлт,
гол нэр төрлийн ашигт малтмалын дэлхийн зах зээлийн дундаж
үнэ, орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг алба, хэлтсүүдээс авч
нэгтгэн
tuguldur@mm.gov.mn,
enkhbayar@mm.gov.mn,
na_nyamkhuu@yahoo.com хаягаар сар бүрийн 10-ны өдөрт
багтаан нийт 12 удаа;
- Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн улсын эдийн засагт үзүүлж
буй нөлөөллийн талаархи статистик мэдээллийг нэгтгэн УУЯ-нд;
- Цагдаагийн ерөнхий газарт uuganaa_ermuun@yahoo.com
хаягаар тусгай зөвшөөрлийн статистик мэдээллийг сүүлийн
байдлаар;
- Худалдаа хөгжлийн банкинд d.enkhtsetseg@tdbm.mn
хаягаар 2014 оны эцсийн байдлаар холбогдох статистик
мэдээллийг;
- Хөгжлийн банкинд n.danzandagva@dbm.mn хаягаар ашигт
малтмалын нөөцийн, үйлдвэрлэл, экспортын мэдээллийг;
- Их хурлын тамгын газарт mandhaidaa@yahoo.com хаягаар
2014 оны эцсийн байдлаар холбогдох статистик мэдээллийг;
- Дотоодын нийт бүтээгдхүүн, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн
статистик мэдээллийг УУЯ-ны мэргэжилтэн н.Нямхүүд;
- Тусгай зөвшөөрлийн, бичил уурхайн, нүүрс, төмрийн
талаархи
статистик
мэдээллийг
гаргаж
УУЯ-нд
na_nyamkhuu@yahoo.com хаягаар;
- Үндэсний
статистикийн
хороонд
байгууллагын
статистикийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтнуудын судалгааг
гаргаж uyangaa_u@nso.mn, oyunjargal@nso.mn хаягаар;
- 9 сарын жонш, төмрийн хүдрийн экспортын мэдээг
Гаалийн ерөнхий газраас авч УУЯ-ны мэргэжилтэн Ачитсайханд;
- Статистикийн үндэсний хооронд tuvshinzaya@nso.mn
хаягаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй
мэдээллийг;
- Хишиг-Арвин ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу 2014 оны эцсийн
байдлаар, 2015 оны эхний хагас жилийн статистик мэдээллийг
javkhlan.d@khishigarvin.mnm хаягаар явуулсан.
6.5.3. Салбарын хэмжээнд албан ёсны Тоо- Шаардлагатай тоо
- Статистик мэдээллийн санг бүх алба хэлтсүүдийн 2014
бүртгэл хөтөлж статистик мэдээллийн хэмжээ
оны 12 сар, 2014 оны 1-11 дүгээр сарын мэдээллээр баяжуулсан.
сангийн мэдээллийг баяжуулах
ЧанарШаардлага
- Статистик мэдээллийн санд уул уурхайн салбарын ДНБ
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хангахуйц үнэн
мэдээлэлтэй,
Хугацаа- сар бүр

бодит болон АҮНБ, экспортод эзлэх хувь хэмжээний 2008 оноос өмнөх
мэдээллүүдийг холбогдох эх сурвалжаас олж оруулсан.
- Статистик мэдээллийн санд шинээр уул уурхайн салбарын
улсын төсөвт болон нийт татварт эзлэх хувь хэмжээг харуулсан
тоон үзүүлэлтүүдийг 2008-2013 оны байдлаар холбогдох эх
сурвалжуудаас авч оруулав.
- Статистик
мэдээллийн
товхимолд
шинээр
ашигт
малтмалын нөөцийн бүртгэлийн мэдээллийг нэгтгэн оруулсан.
6.9. Ашигт малтмалын газрын үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдсэн нийт мэргэжилтнүүдийг хамарсан сургалт,
семинар зохион байгуулах;
6.9.1. Ашигт малтмалын газрын үйл
- 1-р сарын 17-ны бямба гаригт ҮДГ-г хэрхэн боловсруулах
ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдсэн нийт
тухай сургалт зохион байгуулсан.
мэргэжилтнүүдийг
хамарсан
сургалт,
- БГР-ийн төслийн ажлын хүрээнд 4 сарын 18-28-нд Хяналт,
семинар зохион байгуулах;
мониторинг, төлөвлөлтийн чиглэлээр ХБНГУ-д АМГ-ын 3
ажилтныг сургалтад хамруулав.
- БГР-ийн төслийн ажлын хүрээнд 5 сарын 16-23-нд 3Д
програмын чиглэлээр ХБНГУ-д 5 ажилтныг сургалтад хамруулав.
- 2015 оны 5 сарын 20-22-нд Налайх дүүрэгт байх Герман
Монголын хамтарсан сургууль дээр “АМ-ын төслийн ЭЗ-ийн
Тоо- Шаардлагатай тоо
урьдчилсан үнэлгээг хийх нь” сэдэвт сургалтыг БГР-ийн төсөлтэй
хэмжээгээр
хамтран зохион байгуулж 15 ажилтныг хамруулав.
ЧанарШаардлага
- 2015 оны 5 сарын 27-нд БГР-ийн ажилтан Др. Малте
хангахуйц үнэн бодит
Дробегийн хамтаар “SNL” мэдээллийн сан дээр ажиллах тухай
мэдээлэлтэй
богино сургалтыг зохион байгуулав. 5 ажилтныг хамрууллаа.
Хугацаа- 1-4-р улиралд
- 2015 оны 10 сарын 8-наас 18-ны хооронд үр дүнг
дээшлүүлэх менежментийн сургалтанд ХБНГУ-д 4 ажилтныг
сургалтад хамруулав.
- 2015 оны 11 сарын 10, 11-нд Берлин хотноо болсон “Олон
улсын түүхий эд материалын чуулга уулзалт”-д АМГ-ын дэд
дарга болон ХШҮСМХ-ийн дарга оролцлоо.
- 2015 оны 11 сарын 11, 12-нд БНХАУ-ын Бээжин хотноо
болсон “Дэлхийн дулааны нүүрсний нөөц болон зах зээл” хуралт
АМГ-ын НХ-ийн 2 ажилтан оролцлоо.
6.11. “Уул уурхайн салбарын статистик мэдээ” товхимолыг боловсруулах, хэвлүүлэх, түгээх
6.11.2. “Уул уурхайн салбарын статистик Тоо- 2 товхимол
2015 оны 1-р сард “Уул уурхайн салбарын статистик мэдээ”
мэдээ” товхимолыг жилдээ 1-2 удаа бэлтгэн ЧанарШаардлага товхимолыг 2014 оны хагас жилийн байдлаар боловсруулан
хэвлүүлэх
хангахуйц үнэн бодит хэвлүүлж тараасан.
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мэдээлэлтэй
Хугацаа- хагас,
жил

2015 оны 2-р сард “Уул уурхайн салбарын статистик мэдээ”
бүтэн товхимолыг англи хэл дээр боловсруулан гаргасан. ОУ-ын хурал
чуулганд тараасан. 2015 оны 6-р сард 2015 оны хагас жилийн
байдлаар хэл дээр боловсруулан гаргасан. 2016 онд гарах
товхимолуудын бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
6.12. Ашигт малтмалын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлах
- Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгож
эхэлсэнтэй холбоотойгоор аж ахуйн нэгж, иргэдэд зориулан 2
удаагийн сургалтыг УБ хотод зохион байгуулсан.
ТооШаардлагатай - Ашигт малтмалын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж,
журам, зааварыг орон нутагт сурталчилан таниулах, аймаг орон
6.12.1. Ашигт малтмалын тухай хууль хэмжээгээр
Шаардлага нутгийн удирдлагуудтай цаашид хамтран ажиллах талаар
болон бусад хууль тогтоомж, журам, Чанарзааварыг олон нийтэд сургалт зохион хангахуйц үнэн бодит хэлэлцэх зорилгоор зүүн аймгууд /Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар,
мэдээлэлтэй
дорноговь, Өмнөговь/-д томилолтоор ажилласан.
байгуулах, сурталчилах
Хугацаа- 1-4-р улирал
- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн
хэрэгжилттэй холбоотой асуудлуудын талаар хэлэлцэх уулзалт
семинарыг бүх аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын асуудал хариуцсан
ажилтнуудын дунд зохион байгуулж, сертификат гардуулсан.
Олгогдсон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах
Тоо- 1 ажил үйлчилгээ
ажлыг хуулийн хүрээнд шуурхай зохион байгуулан ажиллаж
6.12.2.
Олгогдсон
тусгай
зөвшөөрөл
Чанар- Хуулийн хүрээнд,
байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс ирүүлсэн гомдол,
эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр
шуурхай
хүсэлтийг хуулийн хүрээнд, ажлын хэсэг байгуулан шалгаж,
ажиллах
Хугацаа- 1-4-р улирал
шалтгаан нөхцлийг тогтоон ажиллаж байна.
ТооШаардлагатай
хэмжээгээр
6.12.3. Тухайн хууль тогтоомж, журам,
Хууль тогтоомж, журам, зааварыг тусгасан гарын авлага
ЧанарШаардлага
зааварыг
тусгасан
гарын
авлага
материал бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж
хангахуйц үнэн бодит
боловсруулах
байгаа дүрэм, журмуудыг цуглуулан бэлтгээд байна.
мэдээлэлтэй
Хугацаа- 1-4-р улирал
Долоо. "Ашигт малтмалыг боловсруулах, баяжуулах замаар нүүрсний чанарын зэрэглэлийг дээшлүүлэх, утаа болон механик
хольцийг бууруулах технологийг нэвтрүүлэх, нүүрсний хийжүүлэлт, хагас кокс, кокс химийн бүтээгдэхүүн, бордоо болон
нефтийн бүтээгдэхүүн гаргах шинэ техник технологийн туршилтын ажлууд болон шаардлагатай суурь судалгаа, техник,
технологийн үндэслэлийг боловсруулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээний хүрээнд:
7.1. Уул уурхайн олборлох үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнээр тэргүүн ээлжинд дотоодын боловсруулах
үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг болно.
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/ ЗГҮАХХАХТ-ний 103.1 дэх заалт/
7.1.1 Сайжруулсан түлш үйлдвэрлэгч
компаниудыг
дэмжиж
бүтээгдэхүүний
өртгийг бууруулах зорилгоор хямд нүүрсээр
хангах үйл ажиллагааг дэмжиж, стандарт
хангах дотоодын нүүрсний уурхайнуудын
нүүрсний судалгааг хийж,
санал
боловсруулж,
удирдах
дээд
шатны
байгууллагад хүргүүлэх.

1.
Сайжруулсан шахмал түлшний “Шарын гол энерго” ХХК,
“Нако түлш” ХК, “Хур туг” ХХК, “Хөх чоно групп” ХХК, “Баялаг
эрдэнэ цом” ХХК, Дэрст тохой ХХК-ийн үйлдвэрүүдийн
удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж, утаагүй шахмал
түлшний
үйлдвэрлэлтийн өнөөгийн байдал, хүндрэлтэй
асуудлууд, 2015-2016 оны өвлийн улиралд Улаанбаатар хотын
хэрэглэгчдийг утаа багатай түлшээр хангах асуудлыг шийдвэрлэх
чилэлээр гарсан саналуудыг нэгтгэн Дэд даргад танилцуулав.
2. Сайжруулсан түлшний үйлдвэрүүдийн өнөөгийн байдал,
хэрэглээ, нийлүүлэлт, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын
талаар хийгдсэн зарим судалгааны ажилтай танилцаж үр дүнгийн
талаар танилцуулга бэлтгэв.
2. Агаарын бохирдлын шалтгаан нөхцөл, түүнийг бууруулах арга
зам, Англи, Хятад болон Европын зарим орны агаарын
бохирдлоо бууруулсан туршлагын талаар судалж танилцуулга
Тоо хэмжээ-1 судалгаа,
бэлтгэж хэлтсийн даргад танилцуулав.
1 арга хэмжээ
3. “Улаанбаатар Цэвэр агаар төсөл”-ийн 2013 оны тайлан,
Хугацаа-1-4-р улирал
БОНХЯ-Евроконсалт мотт макдоналд- Ногоон хөгжлийн хөтөч
Чанар-Тооцоо
ТББ-Монголиан барристерс& солиситорс ХХК, “Улаанбаатар
үндэслэлтэй, чанартай
хотын Цэвэр агаарын санаачлага 2-р үе”-ийн тайлан 2013/6,
хийх
Дэлхийн банк “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол” Нөхцөл
байдал, бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний үр ашгийг үнэлэх
судалгааны ажил” хэлэлцүүлгийн баримт бичиг 2009 оны 12 сар
зэрэг баримт бичиг, материалуудыг уншиж судлан, “агаарын
бохирдол ба түүнийг бууруулах арга зам, зарим орны туршлага,
эрхзүйн орчин” сэдэвт судалгааны ажил, танилцуулга бэлтгэж,
удирдлагад танилцуулан Уул уурхайн яамны Түлшний бодлогын
газарт хүргүүлэв.
4. АМГ-ын дэд даргаас өгсөн үүргийн дагуу
“2014 онд
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар болон сайжруулсан шахмал
түлшний үйлдвэрлэлийг
дэмжих асуудалд” танилцуулгыг
бэлтгэв.
5. “Гранд повер” ХХК-ийн Сонгинохайрхан дүүрэгт жилд 20 сая
шоо метр хий үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Нүүрс хийжүүлэх
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үйлдвэрийн талаар товч танилцуулга бэлтгэсэн
6.Япон улсын НЭДО байгууллагын дэмжлэгтэйгээр, Сожицу
групптэй хамтран ШУТИС-ийн уул уурхайн хүрээлэн дээр хийсэн
Багануурын нүүрсийг хагас коксжуулах, гарган авсан хагас
коксоор утаагүй шахмал түлш бэлтгэх туршилтын ажлын
тайлангийн үр дүнтэй танилцсан
7. Чех, Украйн, ОХУ-д үйлдвэрлэгдэж худалдаалагддаг, ахуйн
хэрэглээнд ашиглагддаг зарим нүүрсэн утаагүй шахмал түлш
/антрацит+чулуун нүүрс/-ний үнэ өртөг, давуу тал, стандарт
үзүүлэлтүүдийг орчуулан судалсан
7.4 Уул уурхайн түүхий эд ашиглан нэмүү өртөг шингэсэн хагас болон эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадаад,
дотоод зах зээлд нийлүүлж байгаа үйлдвэрлэгчдийг татварын бодлогоор дэмжих эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.
/ЗГҮАМХ 55.1-р заалт/
7.4.1 Нүүрс боловсруулах үйлдвэрүүдийн
1. Нүүрсний боловсруулах үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн
түүхий эдийн хангамж,
бүтээгдэхүүний
хангамжийн судалгааг хийж гүйцэтгэсэн
дотоод гадаадын зах зээлийн хэрэглээний
2. Нүүрсэн бүтээгдэхүүний гадаад орнуудын хэрэглээг судалсан
байдал, тээврийн схем, ирээдүйн таацын
3. Монгол Улсын нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдийн
талаар хийсэн судалгааг сайжруулж,
хангамж, аж үйлдвэрийн салбар дахь нүүрсний хэрэглээний 2010татварын бодлогын орчны судалгааг
2025 он хүртэлх таацийн талаар мэдээллүүдийг цуглуулж,
баяжуулах, нэгтгэн санал боловсруулж, Тоо хэмжээ - 2 судалгаа, боловсруулалт хийсэн
удирдах
дээд
шатны
байгууллагад 1 санал
4. Нүүрс баяжуулах болон кокс, хагас кокс, шахмал түлшний
хүргүүлэх.
үйлдвэрүүд, төслүүдийн байршил, түүхий эдийн хангамж,
Хугацаа-1-4-р улирал
Чанар
-Тооцоо бүтээгдэхүүний тээврийн схем зургийг ARCGIS программ дээр
үндэслэлтэй, чанартай боловсруулсан.
хийх
5. Монголын экспортын нүүрсний Хятад улс дахь хэрэглээ, манай
экспортын нүүрсний Гашуун Сухайт-Ганц мод, Шивээ хүрэн-Сэхээ
боомт хүртэлх үнийн бүрдэл, Өвөр Монголын коксын үйлдвэрийн
хүчин чадал, Теско гангийн үйлдвэрийн коксын үйлдвэр талаар
судалж, мэдээлэл бэлтгэж, нүүрсэн бүтээгдэхүүний дотоод
гадаадын зах зээлийн хэрэглээний байдал, ирээдүйн таацын
судалгаанд нэгтгүүлэхээр бэлтгэсэн
7.5 Эрдэс түүхий эдийн биржийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлж хэрэгжүүлнэ
/ЗГҮАХХҮАТ-ний 7.1-р заалт/
7.5.1 Нүүрс, нүүрсний бүтээгдэхүүний бирж, Тоо хэмжээ-1 санал, 1 1. Нүүрсний биржийн үйл ажиллагааг хэвийн зохион байгуулах,
арилжааны
зах
байгуулах
талаар арга хэмжээ
арилжааны нүүрсний чанарын хяналтыг зүй зохистой түвшинд
харьцуулсан судалгааг баяжуулах, санал Хугацаа-1-4-р улирал
хүргэх, бүтээгдэхүүний ангилалыг баримтлах, нүүрсний үнийг
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боловсруулж,
удирдах
дээд
шатны Чанар-Тооцоо
унагахаас сэргийлэхийн тулд нүүрсний холилтын дамжлага бааз
байгууллагад хүргүүлэн шийдвэр гаргуулах үндэслэлтэй, чанартай (blending base) байгуулах саналыг боловсруулсан
хийх
2. Бохай арилжааны биржийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь
танилцаж, биржийн үйл ажиллагааны талаар удирдлагад
танилцуулсан ба Монгол улсад байгуулах эрдэс баялагийн
биржийн зохион байгуулалтын төсөөллийг боловсруулсан
7.8 Эрдэс түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
дэмжих
/ЗГҮАХХАХТ-ний 55 дахь заалт/
7.8.1
Нүүрсийг
угаах,
баяжуулах,
1. Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт орших Хөшөөтийн нүүрсний
коксжуулах, хагас коксжуулах зэргээр нэмүү
уурхайн
тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч “МоЭнКо” ХХК–ийн
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
2015оны 04-р сарын 24-нд 01/223 тоотоор ирсэн хүсэлтийн дагуу
аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих талаар санал
тус компанийн FGX төхөөрөмж ашиглан хуурай аргаар
боловсруулж,
удирдах
дээд
шатны
боловсруулсан нүүрсний бүтээгдэхүүнийг нүүрсний баяжмалын
байгууллагад
хүргүүлэх,
хэрэгжилтийг
стандарт ангилалд хамааруулан татварын бодлогоор дэмжих
хангуулах арга хэмжээг авах
зорилгоор тодорхойлолт гаргаж Гаалийн төв лабораторт албан
тоотоор хүргүүлэв.
2. Бэрэн группын ширэмний үйлдвэрийн Домен зууханд
хэрэглэгдэх металлургийн коксын хэмжээ болон бусад кокс
хэрэглэгчдийн хэрэглээний талаар судалж “Монгол улсын кокс,
Тоо хэмжээ-1 судалгаа, хагас коксын хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал”
танилцуулга бэлтгэсэн.
1 арга хэмжээ
3. Уул уурхайн яамны ирүүлсэн албан тоотын дагуу импортыг
Хугацаа-1-4-р улирал
орлох бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ хэсэгт Монгол улсын
Чанар-Тооцоо
үндэслэлтэй, чанартай коксын үйлдвэрлэл, хэрэглээ, импортын талаар мэдээлэл гаргаж
холбогдох мэргэжилтэнд өгч нэгтгүүлэв.
хийх
4. “Уул уурхайн технологийн хэрэглэсэн усыг дахин ашиглах,
түүний бохирдлын ангилал, хяналтын горим”
судалгаанд
зориулан “Энержи ресурс” компанийн Ухаа худагийн баяжуулах
үйлдвэр, Шарын голын уурхайн нүүрсийг нойтон аргаар
баяжуулах төсөл, сайжруулсан түлшний 8 үйлдвэр, нүүрс
шингэрүүлэх үйлдвэр байгуулах 5-н төслийн байршил, хүчин
чадал,
боловсруулах
технологи,
усны
хэрэглээ
зэрэг
мэдээллүүдийг УУСХ-т нэгтгэн GLOJEX ХХК-д хүргүүлэхээр
өглөө.
5. Агаарын бохирдлыг бууруулах, өмнөх жилүүдэд засгийн
газраас хэрэгжүүлсэн сайжруулсан зуух хөнгөлөлттэй үнээр гэр
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7.8.2 Олон улсын хэмжээнд үйлдвэрлэлд
нэвтэрсэн нүүрсний хуурай баяжуулалтын
технологи болон усны нөөц багатай бүс
нутагт хуурай аргаар нүүрсийг баяжуулах
технологийн
нэвтрүүлэх
боломжтой
ордуудын судалгаа хийж, нүүрсний хуурай
баяжуулалтын технологийг ашиглан нэмүү
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
талаар технологийн дүгнэлт гаргаж, санал
боловсруулан удирдлагад танилцуулах

хорооллын айл өрхүүдэд борлуулсан төслийн үр дүнг сайжруулах
зорилгоор сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлийг бодлогоор
дэмжих санал боловсруулж, “Нүүрс хөтөлбөр”-т тусгуулах арга
хэмжээ авсан.
6.Сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд дараах
арга хэмжээний аль нэгийг бодлогоор хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Үүнд:
- Сайжруулсан түлшний үйлдвэрт нийлүүлж буй түүхий нүүрс
болон хагас коксын үнийг хөнгөлөлттэй хямд үнээр нийлүүлэх
- Бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэд татаас өгч гэр хорооллын
айл өрхүүд сайжруулсан түлшийг худалдан авах нөхцлийг
бүрдүүлэх
7.Аж үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газараас
2015 оны 02-р сарын 12-ны 06/363 тоотоор ирсэн хүсэлтийн дагуу
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нүүрс баяжуулах,
боловсруулах үйлдвэрүүд, 2015-2030 онуудад хэрэгжихээр
төлөвлөгдсөн нүүрс шингэрүүлэх төслүүдийн мэдээллийг нэгтгэн
электрон хэлбэрээр өглөө
8. Нүүрс баяжуулах технологи түүний дотроос хуурай
баяжуулалтын технологийн чиглэлийг тэргүүлэн хөгжүүлэх санал
боловсруулах зорилгоор энэ чиглэлийн технологийн олон улсын
технологиудын харьцуулсан судалгааны материалуудыг нэгтгээд
байна.
1. Нүүрсний хуурай баяжуулалтын чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч
Герман улсын ALL MINERALL компанийн АЛЛАИР технологийн
судалгаа хийв.
2. Нүүрсний хуурай баяжуулалтын БНХАУ-ын Тяньшаны Шензоу
компанийн боловсруулсан FGX технологийн талаар судалгаа
Тоо хэмжээ: 2 судалгаа,
хийв.
1 санал
3.Япон улсын NAGATA INJENERING компанийн нүүрсийг ус
Хугацаа-1-4-р улирал
хэрэглэхгүйгээр
элсэн
орчинд
баяжуулах
технологийн
Чанар-Тооцоо
үндэслэлтэй, чанартай судалгааны материалуудыг нэгтгэв.
хийх
4. Нүүрсний хуурай баяжуулалтын БНСУ-ын KIGAM (Ашигт
малтмал, геологийн шинжлэх ухааны хүрээлэн) хүрээлэнгийн
боловсруулсан КАТ технологийн талаар судалгааг хийв.
5. 2015 оны 2-р сарын 13, 14-ний өдрүүдэд Япон улсын Фукуока
мужийн Кита Кюушюу хотод байрлах Нагата Инженеринг компани
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7.8.3. Нүүрс боловсруулах үйлдвэрүүдийн
ТЭЗҮ –г хүлээн авч танилцах, санал
дүгнэлт өгөх.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Хугацаа-1-4-р улирал
Чанар-Журам,
заавар,
шаардлагад
нийцсэн
байна.

7.8.4. Нүүрс боловсруулах үйлдвэрүүдийн
тайлан, төлөвлөгөөг хүлээн авч хянах,
мэдээллийн санг баяжуулах.

Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Хугацаа-1-4-р улирал
Чанар-Журам,
заавар,
шаардлагад
нийцсэн
байна.

7.10. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийгдэх ажлууд
7.10.1. Агаарын бохирдлыг бууруулах
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн
болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай
хамтран ажиллах, дэмжих талаар санал
боловсруулах

Тоо хэмжээ-1 санал
Хугацаа-1-4-р улирал
Чанар-Тооцоо
үндэслэлтэй, чанартай
хийх

дээр очиж Тавантолгойн Зүүн Цанхийн ордын 0 давхаргын
нүүрсний хуурай баяжуулалт, ЭТТ ТӨХК-иас илгээсэн элсний
дээжийн шинжилгээний дүн, Багануурын хүрэн нүүрсний
баяжуулалтын дүнтэй танилцаж, хуурай баяжуулалтын стенд
болон агаарын чичиргээт тавцан зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийн
үйл ажиллагааг нь үзэж судалсан бөгөөд томилолтын илтгэх
хуудас бэлтгэн удирдлага болон холбогдох мэргэжилтнүүдэд
танилцуулсан
1.Монголын МАК компанийн мэргэжилтнүүдийн гаргасан
“Нүүрсний давхаргын метан хийнээс шингэн түлш үйлдвэрлэх
боломж” сэдэвт судалгааны ажлын тайлангийн товчлолыг судалж
танилцсан.
2. Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын нутаг дахь “Штайн
коле” ХХК-ийн Баяжуулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн
үндэслэлтэй танилцсан.
3. Цагаан өвөлжөө ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Баруун Ноён
уулын чулуун нүүрсийг Германы All Mineral компанийн All-air
хуурай баяжуулах технологиор жилд 500 мянган тонн нүүрс
баяжуулах үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ-тэй танилцаж, ЭБМЗ-ийн
хурлаар хэлэлцүүлэх санал өгсөн
1. Миню Ши Ши ХХК-ийн 2015 оны үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөтэй
танилцаж, холбогдох тайлбарыг хийлгэж аваад төлөвлөгөөг
батлах санал өгсөн.
2. Энержи Ресурс ХХК-ийн Ухаа худагийн баяжуулах үйлдвэрийн
2014 оны үйлдвэрлэлийн тайлан, 2015 оны төлөвлөгөөг уншиж
танилцсан бөгөөд холбогдох асуудлаар тайлбар авсан.
3. Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын нутаг дахь АлагӨндөрийн антрацитын
ордын нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн
2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцаж холбогдох
маягтуудтай танилцсан.
1. Сайжруулсан түлшний үйлдвэрүүдийн 2015-2016 оны өвлийн
улиралд нийлүүлэх боломжтой түлшний хэмжээ, үнийн санал,
хязгаарлалтын бүсүүдийн хамрах хүрээ, төрөөс олгох татаасын
талаар танилцуулга бэлтгэж УУЯ-т цахим шуудангаар хүргүүлсэн
2. 1тн түлшний өөрийн өртөг болон шийдвэрлэх шаардлагатай
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7.10.2. Агаарын бохирдлыг бууруулах
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
техник Тоо
хэмжээ-1
арга
технологийг
нэвтрүүлэх
төслүүдтэй хэмжээ
танилцах, мэдээллийн бааз үүсгэх
Хугацаа-1-4-р улирал
Чанар-үндэслэлтэй,
чанартай хийх

асуудлуудаар танилцуулга бэлтгэж УУЯ-ны ТБЗГ-т хүргүүлсэн.
БОНХАЖЯ, Цэвэр Агаарын Сан болон Гранд повер ХХК-тай
хамтран хэрэгжүүлэгч Нүүрсний хийгээр халаалтын зуухыг
хангаж, агаарын бохирдлыг бууруулах төслийн материалтай
танилцав. /Нүүрсний хийн үйлдвэр нь жилд 20 сая шоо метр
нүүрсний хий үйлдвэрлэх ба Цэвэр Агаар Сангаас 3,5км урт хийн
хоолой татаж, халаатын улиралд байнга ажилладаг Төсвийн
байгууллагыг хийгээр хангах боломж олгоно

7.10.3. Агаарын бохирдлыг бууруулах Тоо
хэмжээ-1
арга
үүднээс
утаагүй
түлш
үйлдвэрлэх хэмжээ
Тайлант хугацаанд агаарын бохирдолтой холбоотой аж ахуй
чиглэлээр
аж
ахуйн
нэгжүүдийн Хугацаа-1-4-р улирал
нэгжүүдийн ТЭЗҮ, тайлан төлөвлөгөө ирээгүй.
боловсруулсан ТЭЗҮ, төлөвлөгөө, тайланг Чанар-Тооцоо
хянаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
үндэслэлтэй, үнэн зөв
7.11. Экологийн цэвэр түлшний нөөцлөлт, үйлдвэрийн хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
7.11.1. Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрүү- Тоо хэмжээ :
“Улаанбаатар Цэвэр агаар төсөл”-ийн 2013 оны тайлан, БОНХЯдийн техник, технологийн байдалтай Шаардлагатай тоо
Евроконсалт мотт макдоналд- Ногоон хөгжлийн хөтөч ТББтанилцах, хүндрэлтэй байгаа асуудлуудыг хэмжээгээр
Монголиан барристерс&солиситорс ХХК, “Улаанбаатар хотын
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, АББҮХ, Хугацаа : 1-4 улирал
Цэвэр агаарын санаачлага 2-р үе”-ийн тайлан 2013/6, Дэлхийн
ЦАС,
НАЧА
зэрэг
байгууллагуудад Чанар: Үнэн бодитой
банк “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол” Нөхцөл байдал,
холбогдох
мэдээллийг
боловсруулж байна
бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний үр ашгийг үнэлэх
хүргүүлэх, солилцох, хамтарч ажиллах.
судалгааны ажил” хэлэлцүүлгийн баримт бичиг 2009 оны 12 сар
зэрэг баримт бичиг, материалуудыг уншиж судлан, “Агаарын
бохирдол ба түүнийг бууруулах арга зам, зарим орны туршлага,
эрхзүйн орчин” сэдэвт судалгааны ажил, танилцуулга бэлтгэж,
удирдлагад танилцуулан Уул уурхайн яамны ТБЗГ-т хүргүүлсэн.
2. Нийслэлийн агаарын чанарын алба болон Цэвэр агаар төслийн
холбогдох мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл солилцож, тэдгээр
байгууллагуудыын веб сайт болон, судалгааны ажлын
тайлангуудаас мэдээлэл авч судалгаанд ашигласан.
3.НАЧА байгууллагаас Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг
сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох хуралдааны танилцуулгыг
авч сайжруулсан түлшний үйлдвэрүүдийн 2015-2016 оны өвлийн
улиралд нийлүүлэх боломжтой түлшний хэмжээ, хязгаарлалтын
бүсүүдийн хамрах хүрээ, төрөөс олгох татаасын талаар
танилцуулга бэлтгэж УУЯ-ны ТБЗГ-т хүргүүлсэн.
4. Японы ЖАЙКА байгууллагаас хэрэгжүүлж буй агаарын
чанарын хяналтын чадавхийг сайжруулах төслийн төлөөлөгч
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ноён Эндо-той уулзаж Монголд үйлдвэрлэж, ахуйн хэрэглээнд
ашиглаж байгаа сайжруулсан түлшний чанар, стандартын
талаарх туршилтын үр дүнгийн талаар санал солилцсон.
5. БОНХАЖЯ, Цэвэр Агаарын Сан болон Гранд повер ХХК-тай
хамтран хэрэгжүүлэгч Нүүрсний хийгээр халаалтын зуухыг
хангаж, агаарын бохирдлыг бууруулах төслийн материалтай
танилцсан.
7.12. Нүүрсний салбарын шинжилгээ туршилтын ажлын чанарын түвшинг дээшлүүлнэ
Үндэсний итгэмжлэлийн тогтолцооны таних тэмдгийг “Олон улсын
лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага”
Тоо хэмжээ: 1 ажил
(ILAC)-ыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийн тэмдэгтэй
7.12.1.
Лабораторийг
олон
улсын
үйлчилгээ
хослуулан хэрэглэхтэй холбогдох материал бүрдүүлж зөвшөөрөл
итгэмжлэлийн статустай болгох зорилт
Хугацаа: 1-4-р улирал
хүссэн өргөдөлийг СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн хэлтэст хүргүүлсэний
дэвшүүлэн шалгуур нөхцлүүдийг хангах
Чанар: Шалгуур
дагуу СХЗГ-аас томилогдсон ажлын хэсэг 2015 оны 8-р сарын 27
цогц ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.
нөхцөлүүдийг хангана
нд үнэлгээ хйиж амжилттай дүгнэгдэн СХЗГ-ын удирдах
зөвлөлийн 2015 оны 12-р сарын 03 ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж
амжилттай хамгаалж тэнцэв.
7.13. ”Эрдэс баялагийн салбарыг хөгжүүлэхэд төрөөс баримтлах бодлого”, Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх мастер
төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ.
Уул уурхайн 12 компанитай хамтран ажиллах санал
боловсруулан албан тоотоор хүргүүлэв.
Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын нүүрсний чанарын
шинжилгээ, судалгааг хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг
гүйцэтгэх төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэв.
Тоо хэмжээ: 1 ажил
“Эрдэнэс тавантолгой” ХХК-ийн дээжинд Техникийн шинжилгээ:
7.13.1. Нүүрсний чанарын шинжилгээг орд
үйлчилгээ
(чийглэг, үнслэг, дэгдэмхий бодисын гарц, хүхэр, илчлэг) Коксжих
тус бүрээр нь нэгтгэн гаргах, стратегийн ач
Хугацаа: I-IV улиралд
шинж чанарын шинжилгээ: (чөлөөт хөөлтийн зэрэг, барьцалдах
холбогдол бүхий нүүрсний ордуудын
Чанар: Ажлын үр
чанар, пластометр) Элементийн шинжилгээ: (нүүрстөрөгч,
чанарын судалгааг илүү нарийвчилан
өгөөжийг нэмэгдүүлсэн
устөрөгч, азот, хүчилтөрөгч) мөнгөн-ус зэрэг үзүүлэлтүүдийг
гаргаж мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг
байна
шинжлэх ажлыг гүйцэтгэж дуусгасан.
эхлүүлнэ
Монгол улсын стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын нүүрсний
чанарын судалгааг шинэчлэн гаргах, мэдээллийн сан
бүрдүүлэхэд үр өгөөжтэй хамтран ажиллах зорилгоор
Тавантолгой, Багануур, Шивээ-овоо, Хөшөөтийн орд газруудыг
эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд албан тоот хүргүүлсэн.
7.14. Байгаль орчны бохирдол, доройтол, байгалийн нөөцийн ашиглалтад тавих хяналтыг эрчимжүүлж, уул уурхайн
нөхөн сэргээлтийн хэмжээг 70-аас доошгүй хувьд хүргэх
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/ ЗГҮАМХХҮАТ – 54.3-р/
7.14.1. Уул уурхайн үйл ажиллагааны
улмаас бохирдсон газрын хөрс, усны
дээжүүдэд
техникийн
болон
бусад
шинжилгээнүүдийг чиг үүргийн дагуу хийж,
дүнг боловсруулан үйлчилгээгээр хангана.

Тоо хэмжээ:
Шинжилгээний тоо
хэмжээгээр
Хугацаа: 1-4-р улирал
Чанар: Үр дүн үнэн
бодитой, шуурхай байна

1. Хамтын ажиллагааны үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор
Миреко ЭмЖиЭл ХХК-тай хөрс, усны шинжилгээний чиглэлээр
хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгуулсны үндсэн дээр 126 ш
хөрсний дээжинд хүнд метал, 16ш усны дээжинд 7 анион болон
микроэлементийн шинжилгээг хийж үр дүнг боловсруулан
хүлээлгэн өгсөн.
2. 2015 оны 11 –р сарын 19–ний өдөр “састэйнабилити ийст эжия”
ХХК-тай 240ш хөрс, 50ш усны дээжинд нефьт бүтээгдэхүүний
бохирдлын шинжилгээ хийхээр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан
ажиллаж байна.
3. Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн тоот албан бичгийн дагуу
хөрсний 4 усний 3 дээжинд холбогдох шинжилгээг хийж албан
бичгээр хүргүүлэв.
7.15. Экспортод гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх талаар
судалгаа хийж хэрэгжүүлнэ
/ЗГҮАМХХТ–49.1-р/
7.15.1. Экспортонд гаргаж байгаа нүүрс, Тоо хэмжээ: Мэдээллийн 1. 2015 оны 1-р сарын 29-ний өдөр ГЕГ-ын Гаалийн төв
нүүрсний бүтээгдэхүүний шинж чанарын сан 1
лаборатортой хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.
хяналтын шинжилгээ хийх, үр дүнд Хугацаа: 1-4-р улирал
2. ГЕГ-ын Гаалийн төв лабораториос ирүүлсэн 07/258 албан
боловсруулалт хийн мэдээллийн сан Чанар: Үр дүн үнэн
хүсэлтийн дагуу Барааг кодлох системийн “Битумжсан нүүрс”
бүрдүүлж,
удирдах
байгууллагыг бодитой, шуурхай байна томъёололд нүүрсний илчлэг чанарын үзүүлэлтийг чийгтэй,
мэдээллээр хангах
эрдэсгүй төлөвт тооцоолохоор заагдсан тул нэмэлт шинжилгээ
болох нүүрсний үнсэн дэх сульфидын шинжилгээг 2015 оны 8-р
сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хийж, тус тооцооллыг хийн сорилтын
үр дүнд нэгтгэн өгсөн.
3. Гаалийн төв лабораториос ирүүлсэн, экспортын зориулалттай
нүүрсний 348 ш дээжинд техникийн 5 болон коксжих шинж
чанарын 2 үзүүлэлтийн шинжилгээ буюу нийт 2436 шинжилгээг
гүйцэтгэн үр дүнг нэгтгэн хугацаанд нь хүлээлгэн өгсөн.
4. Экспортонд гарсан нүүрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг
АМГ-ын веб сайтад байрлуулан олон нийт болон албан
хэрэгцээний мэдээллээр хангаж ажиллав.
7.16. Эрдэс түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг дэмжих
/ ЗГҮАХХАХТ-ний 55 дахь заалт/
7.16.1.
Нүүрсийг
коксжуулах,
хагас Тоо хэмжээ- 1 судалгаа
Нүүрсийг хагас коксжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны
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коксжуулах зэргээр нэмүү өртөг шингэсэн Хугацаа-1-4-р улиралд
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
боломжийг Чанар- Үнэн бодитой,
туршиж судлах, мэдээллээр хангах
гүйцэтгэх

өнөөгийн байдлыг судлан мэдээлэл бэлдсэн
Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсийг хагас коксжуулах туршилтын
ажлуудыг Фишерийн реторт ашиглан гүйцэтгэсэн.
Баянхонгор аймгийн галуут сумын нутагт орших Цахир худгийн
ордын хүрэн нүүрсэнд хагас коксжуулалтын туршилт хийж тайлан
бичин УУЯ-ны ТБЗГазарт хүргүүлсэн.

Нийт арга хэмжээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО
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ХОЁР.ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:

Гэрээнд тусгагдсан тусгай
арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт,
хүрэх түвшин

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

Үнэлгээ
(0-40
оноо)

1

2
3
4
Нэг. "Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад геологийн салбарын хөгжлийн бодлого
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт
хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах" гэсэн байгууллагын
стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
1.1. Монголын Үндэсний геологийн албыг шинээр байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ / ЗГҮАХХАХТ – 39.1-р/
1.1.1. Монголын Үндэсний Геологийн Тоо хэмжээ 1,
албаны
бүтэц,
зохион
байгуулалтын Хугацаа: 1-2 сар,
саналыг боловсруулж, УУЯ-нд хүргүүлэх
Чанар: Бодит,
үндэслэлтэй байх

1.1.2. Хөрш улс болон гадаадын улс
орнуудын геологийн салбарын бүтэц,
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны
талаарх судалгааг мэргэжлийн төрийн бус
байгууллагуудтай хамтран гаргаж, УУЯ-нд
хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:1,
Хугацаа: I улирал,
Чанар: Бодит,
үндэслэлтэй байх

1.1.3. УУЯ-ны Монголын Үндэсний
Геологийн алба байгуулах ажлын хэсэгт
ажиллах

Тоо хэмжээ:1,
Хугацаа: Эхний хагас
жил, Чанар:ГА
байгуулагдах бэлтгэл

Үндэсний Геологийн алба байгуулах талаар геологийн
салбарын холбоодын саналыг хүлээн авч удирдлагын түвшинд
хамтарсан уулзалт хийсэн Үндэсний Геологийн албыг шинэчлэн
зохион байгуулах, бүтэц зохион байгуулалтын талаар
танилцуулга, Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулан,
холбогдох нэгтгэл, судалгаа дүн шинжилгээний хамт УУЯ-нд
2015.03.03-ны өдөр хүргүүлсэн.
Гадаадын улс орнуудын геологи, уул уурхайн салбарын үүсч
хөгжсөн түүхэн замналын нэгтгэл, геологийн байгууллагын
бүтцийн нэгтгэл, эрх зүйн баримт бичгийн нэгтгэлийг хийж,
агентлагийн удирдлагуудад танилцуулан, АМГ-ын 2015.03.24ний өдрийн 1/1843 албан тоотоор УУЯ-нд хүргүүлсэн. Эдгээр
нэгтгэлүүдэд Монголын геологийн холбооноос 2015.03.16-ний
өдрийн 04/15 албан тоотоор ирүүлсэн “Монголын геологийн
алба байгуулах асуудалд” саналыг тусгасан болно.
Гадаадын улс орнуудын геологи, уул уурхайн салбарын үүсч
хөгжсөн түүх, судалгааны түвшин, геологийн албаны бүтцийн
талаар судалгаа хийж мэдээлэл бэлтгэсэн. Ажлын хэсэгт
2015.03.31-ний өдөр танилцуулсан.
УУЯ-ны “Үндэсний геологийн албыг байгуулах” ажлын хэсэгт 3
дугаар сарын 31-ний өдөр ГА-ны боловсруулсан саналыг
танилцуулсан. Ажлын хэсгийн дарга, УУЯ-ны ТЗУГ-ийн дарга
Ч.Түмэнбаярын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу агентлагийн
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УУЯ-ны
ХШҮДАГ
-ын
үнэлгээ
5

ажил хангагдсан байх

төлөвлөгөөний 1.1.1-1.1.3, 1.1.5 дугаартай 4 ажил үйлчилгээний
хүрээнд боловсруулсан 21 нэр төрлийн санал, нэгтгэл,
судалгаа, харьцуулалт эрх зүйн баримт бичгийн төсөл, илтгэл
зэрэг 18 файлыг СБТГ-ын ГБХ-ийн дарга Б.Баатарцогт болон
ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга Д.Алтанхуяг нарт
хүлээлгэн өгсөн.
1.1.4. Салбарын төрийн бус байгууллага
Тоо хэмжээ:1,
УУЯ-нд хүргүүлсэн “Үндэсний геологийн алба” байгуулах саналд
/ТББ/-уудын судалгааг гарган, зарим ТББХугацаа: I улирал,
тусгагдсан, удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд салбарын
тай төрийн байгууллагууд хамтран ажиллах Чанар: Бодит,
төрийн бус байгууллага /ТББ/-уудын төлөөллийг хамруулах
саналыг боловсруулан, удирдлагуудад
үндэслэлтэй байх
зорилгоор нэгтгэл, судалгааг хийсэн. Геологийн чиглэлийн 11,
танилцуулах
геологи, уул уурхайн нийтлэг чиг үүрэгтэй, нийтдээ 26 салбарын
төрийн бус байгууллага /ТББ/ байна.
Геологийн салбарын холбоодын саналыг хүлээн авч, албаны
бүтцийн талаар судалгаа хийж, мэдээлэл бэлтгэсэн. 21 нэр
төрлийн санал, нэгтгэл, судалгаа, харьцуулалт эрх зүйн баримт
бичгийн төсөл, илтгэл зэрэг 18 файлыг тэдгээрт хүлээлгэн
өгсөн.
1.1.5. Салбарын төрийн өмчит үйлдвэрийн
Тоо хэмжээ:1, Хугацаа: I Салбарын төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын талаархи судалгаа,
газрын талаарх судалгаа, дүн шинжилгээг
улирал, Чанар: Бодит,
дүн шинжилгээг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудтай
мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудтай
үндэслэлтэй байх
хамтран хийсэн.
хамтран хийж, УУЯ-нд хүргүүлэх.
Холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдээс Геологийн салбарын
төрийн байгууллагын эрх зүйн зохицуулалт, бүрэн эрх, чиг үүрэг,
төсөв санхүүжилт, цалин хөлсний зэрэг нэгтгэлүүдийг хийсэн.
Үндэсний геологийн алба байгуулах хувилбаруудын давуу
болон сул талуудын харьцуулалтыг боловсруулан, 2015.03.24ний өдрийн 1/1843 албан тоотоор УУЯ-нд хүргүүлсэн.
1.7 Эрдэс, чулуулгийн лабораторийн шинжилгээ, судалгааг боловсронгуй болгож, олон улсын түвшинд хүрсэн
чанарын болон тоон шинжилгээг иж бүрэн хийдэг болно. /ЗГҮАХХАХТ.37.5
1.7.1. Эрдэс, чулуулгийн лаборатори,
шинжилгээний нэр төрөл, арга аргачлал,
чанар, үр дүнд судалгаа, дүн шинжилгээ
хийх

Тоо хэмжээ: 12-16
лаборатори, Хугацаа: III улирал, Чанар:

1.7.1. “Монгол Улсын хилээр шинжилгээний Тоо хэмжээ: 150-200
дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох” хүсэлт, Хугацаа зааврын дагуу геологи-хайгуулын болон Тогтмол Чанар –Хууль

Эрдэс, чулуулгийн лаборатори, шинжилгээний нэр төрөл, арга
аргачлал, чанар, үр дүнд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх
нэгтгэсэн. Нийт 35 хуудас материалыг цаасан хэлбэрээр гаргаж
холбогдох зөвлөмжийг 33 аж ахуй нэгжид цахим хэлбэрээр
хүргүүлсэн.
“Монгол Улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд
тодорхойлолт олгох” зааврын дагуу аж ахуйн нэгж, их дээд
сургуулиуд, лабораториудаас ирсэн хүсэлтийн дагуу 143
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бусад холбогдох судалгаа шинжилгээний журмын дагуу
тодорхойлолт өгсөн.
ажлын хүрээнд гадаад орнуудад шинжилгээ
хийлгэх дээжинд тодорхойлолт олгох
1.12. Эрдэс баялгийн хэтийн төлөв бүхий хүдрийн бүс, сав газар, улсын хил орчмын нутаг дэвсгэр, дэд бүтцийн
бүтээн байгуулалтын төлөвлөлттэй уялдуулж геологийн зураглал, эрэл, хайгуулын ажлыг нэмэгдүүлэх
1.12.1. "Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд Тоо хэмжээ: 1 удаа,
"Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд гүйцэтгэх геологи
гүйцэтгэх геологи судалгааны ажлын Хугацаа: 1-2-р сар,
судалгааны ажлын төлөвлөгөө"-ний төслийг боловсруулан,
төлөвлөгөө"-ний төслийг боловсруулан, Чанар: Тооцоо
2015.01.23-ны өдөр 4/329 албан тоотоор төслийн танилцуулга,
танилцуулга,
холбогдох
тооцоо, үндэслэлтэй, бодит
холбогдох тооцоо, судалгааны хамт УУЯ-ны СБТГ-ын ГБХ-т
судалгааны хамт УУЯ-нд хүргүүлэх
байх
хүргүүлсэн.
1.12.2. 2016-2018 оны төсвийн хүрээний Тоо 1, Хугацаа: 1-2 сар,
2016-2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өгөх "Улсын
мэдэгдэлд өгөх "Улсын төсвийн хөрөнгөөр Чанар: Тооцоо судалгаа төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажил"-ын
гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажил"-ын үндэслэлтэй бодит байх төлөвлөгөөний төсөөллийн саналыг боловсруулан УУЯ-ны ГБХсаналыг
боловсруулан,
танилцуулга,
т 2015 оны 12-р сарын 07-ны өдөр и-мэйлээр явуулсан.
холбогдох тооцоо, судалгааны хамт УУЯд хүргүүлэх
1.12.3. Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг Тоо 1, Хугацаа: 1-2 сар,
Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн
2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд өгөх Чанар: Тооцоо судалгаа чиглэлд өгөх саналыг боловсруулан, холбогдох тооцоог хийж
саналыг боловсруулан,
танилцуулга, үндэслэлтэй бодит байх УУЯ-ны ГБХ-т 2015 оны 12-р сарын 07-ны өдөр хүргүүлсэн.
холбогдох тооцоо, судалгааны хамт УУЯХайгуулын ажлын 2030 хүртэлх төлөвлөх талаар УУЯ-нд
д хүргүүлэх
төсөөлөл гаргаж цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн.
УУЯ, БХЯ-ны хооронд хилийн бүс, ДЦ болон ТХ-тай газар
нутаг дахь алтны ордуудад хайгуул хийх, цаашид эдийн засгийн
эргэлтэнд оруулах талаарх санал солилцож, ажлын хэсэгт орж
ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд ДЦ, ТХ-ний болон хилийн бүс
дэх алтны орд илрэлийн судалгааг гаргаж ажлын хэсэгт өгсөн.
1.12.4. "Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд Тоо 1, Хугацаа: IV
"Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд гүйцэтгэх геологи
гүйцэтгэх геологи судалгааны ажлын улирал, Чанар: Тооцоо
судалгааны ажлын төлөвлөгөө"-ний төсөл, 2017-2018 оны
төлөвлөгөө"-ний төсөл, 2017-2019 оны судалгаа үндэслэлтэй
төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өгөх саналыг УУЯ-ны ГБХ-т
төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өгөх саналыг бодит байх
явуулсан.
боловсруулан, танилцуулга, холбогдох
тооцоо, судалгааны хамт УУЯ-нд хүргүүлэх
1.12.5. Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр Тоо 1,
Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр эхлүүлэх төслүүдийн талбайн
эхлүүлэх төслүүдийн талбайн геологийн Хугацаа: IV улирал,
геологийн тогтоц, нэвтрэлтийн зэрэг, агаар сансрын зургийн
тогтоц, нэвтрэлтийн зэрэг, агаар сансрын Чанар: Ажлын тоо
тайлалт зэргийг харгалзан ажлын нэр төрөл тоо хэмжээг
зургийн тайлалт зэргийг харгалзан ажлын хэмжээ бодитой байх
тодорхойлон дүн шинжилгээг нэгтгэж гүйцэтгэгчийн сонгон
нэр төрөл тоо хэмжээг тодорхойлон,
шалгаруулалтын үнэлгээний хорооны гишүүд болон УУЯ-нд
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гүйцэтгэгчийн сонгон
шалгаруулалтын
Үнэлгээний хороонд хүргүүлэхэд бэлтгэх
1.12.6.
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх "1:50000 масштабын геологийн
зураглал, ерөнхий эрлийн ажил", "1:200 000
масштабын геологийн иж бүрдэл зураг
зохиох" , сэдэвчилсэн судалгаа, гадаад
хамтын ажиллагааны төслүүдийн төсвийн
тодотголын ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ,
арга аргачлалыг "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний
2015 оны төлөвлөлттэй тулган хянах,
ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх
1.12.7.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж
байгаа геологийн судалгааны ажлуудын
нэгдсэн тайланг улирал тутам гаргаж,
дараа сарын 5-ны дотор УУЯ, СЯ-нд
хүргүүлэх

ажлын шугамаар цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн.
Тоо хэмжээ –41 төсөл
Хугацаа: I-II улиралд
Чанар: Ажил гүйцэтгэх
гэрээтэй уялдсан байх

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "1:50 000-ны масштабын
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил", "1:200 000-ны
масштабын геологийн иж бүрдэл зураг зохиох", сэдэвчилсэн
судалгаа, гадаад хамтын ажиллагааны төслүүдийн төсвийн
тодотголын ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ, арга аргачлалыг
"Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний 2015 оны төлөвлөлттэй тулган
хянаж баталгаажуулан ЭБМЗ-өөр нийт 41 төслийн төсвийн
тодотголыг бэлэн болгосон.

Тоо хэмжээ – 4 удаа,
Хугацаа - Улирал бүр,
Чанар –Тайлан үнэн зөв
байна

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа
геологийн
судалгааны ажлуудын нэгдсэн тайланг улирал тутам гаргаж сар
болгоны 5-ны дотор УУЯам, ҮСГ-т хүргүүлсэн.
УТХ-өөр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн 1,2,3-р улирлын тайлан
хүлээн авч нэгтгэж УУЯ-нд 2015.01.09-ны 4/79 албан тоотоор,
2015.04.10-ны өдөр 4/2421 албан тоотоор, 2015.10.07-ны 4/7754
албан тоотоор болон цахим хэлбэрээр тус тус хүргүүлсэн.
2.11. “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга”-ын зарчим болон шалгуурыг хувийн хэвшил, төрийн бус
байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангана.
/ЗГҮАМХ – 46.1-р заалт/
1.
ОҮИТБС-ын үндэсний зөвлөлийн хуралд оролцож 2015
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал өгсөн.
2.
ОҮИТБС-ын олон улсын шинэ стандартын 3.10-т заасны
дагуу лицензийн шилжилт, хөдөлгөөний мэдээ гаргаж
eiti.communication@gmail.com хаягаар ОҮИТБС-ын ажлын
Тоо хэмжээ – 1 арга
албанд хүргүүлсэн.
2.11.1. “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод
хэмжээ
байдлын санаачилга”-ын зарчим болон
3.
ОҮИТБС Маягт 5 буюу Ашигт малтмал, газрын тосны
Хугацаа - тогтмол
шалгуурыг хувийн хэвшил, төрийн бус
хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын төсөвт
Чанар - Шуурхай, үр
байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай
төвлөрүүлсэн албан татвар, хураамжийн 2014 оны нэгтгэл
дүнтэй байна
хамтран хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
тайлангийн хамааралтай үзүүлэлтүүд /тусгай зөвшөөрлийн
төлбөр, улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын
нөхөн төлбөр/-ийг кадастрын хэлтэс болон санхүүгийн асуудал
хариуцсан нэгжээс гаргуулан авч тусгай зөвшөөрөл тус бүрээр
тулгаж нэгтгэн, захидал хавсарган цахимаар ОҮИТБС-ын
албанд 2015.03.30-ны өдөр хүргүүлэв.
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4.
2014 оны ОҮИТБС-ын тайлан ирүүлэх аж ахуйн
нэгжүүдийн жагсаалт болон Маягт 7-ын дэлгэрэнгүйг гарган
ОҮИТБС-ын ажлын албанд хүргүүлсэн.
5.
ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтыг боловсронгуй болгох
төрөлжсөн 3 дугаар ажлын хэсгийн хуралд оролцов.
6.
Төрөлжсөн 3 дугаар ажлын хэсгээс гарсан шийдвэрийн
дагуу ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтыг боловсронгуй болгох
санал боловсруулж цахимаар хүргүүлэв.
7.
МОҮИТБСА Албаныхантай уулзалт хийж, төлөвлөгөөт
ажлын талаар ярилцаж тохиролцов.
8.
Цагдаагийн ерөнхий газрын зохион байгуулалттай гэмт
хэрэгтэй тэмцэх газарт олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод
байдлын тайланг 2014 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш
өгсөн аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг 5/3214 дугаар албан
бичгээр хүргүүлэв.
9.
Монголын ОҮИТБС-ын ажлын хэсгийн 38 дугаар
хуралдаанд оролцов. Хурлаар аймаг, нийслэл сумын дэд
зөвлөлийн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, тайлангийн
маягтад оруулах нэмэлт өөрчлөлт, 2014 оны тайлангийн явц,
Үндэсний чуулганд хэлэлцүүлэх илтгэл бэлтгэх ажлын хэсэг
байгуулах зэрэг асуудлыг хэлэлцэв.
10.
ОҮИТБС-ын 2014 оны тайланг бэлтгэх хараат бус хянагчнэгтгэгч Кэй Пи Эм Жи ХХК-аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу
2014 оны үйлдвэрлэлийн хэмжээ, хүчин төгөлдөр тусгай
зөвшөөрлийн жагсаалт, сонгон шалгаруулалтын болон
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах үйл ажиллагааны үе
шатуудын танилцуулга, тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн мэдээг
цэгцлэн, 5/8899 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн mnfmMEITICompanies@kpmg.com хаягаар 10 сарын 20-ны өдрөөс
11 сарын 20-ны өдрүүдэд 4 удаа хүргүүлсэн.
11.
Мөн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явцын
схемчилсэн танилцуулгыг нэмэлтээр хүргүүлсэн.
12.
ОҮИТБСАА-д 2014 оны уулын ажлын тайлангаа
өгөөгүй, зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн, мэдээ өгөхгүй гэдгээ
мэдэгдсэн 42 аж ахуйн нэгжтэй утсаар ярьснаас 31 аж ахуйн
нэгжийн удирдлагуудтай холбогдож, ухуулга таниулга хийсний
үр дүнд 8 аж ахуйн нэгж тайлангаа өгч, 12 аж ахуйн нэгж
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тайланд гарсан зөрүүндээ тайлбар өгсөн.
13.
ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын
газрын Зүүн Азийн асуудал хариуцсан менежер Алекси
Гордитой уулзаж ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн талаар санал
солилцов.
14.
Эрдэс баялгийн салбарын талаарх орон нутгийн
иргэдийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, дэд зөвлөлийн үйл
ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан ОҮИТБСын өдөрлөгт оролцон, тухайн бүс, аймаг, сумдын тусгай
зөвшөөрөл, уулын ажлын тайлан өгсөн байдал болон хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл олгох зааврын талаар
судалгаа хийн,
мэдээлэлээр powerpoint программаар илтгэл бэлтгэн, тавьж
оролцов. Хэлэлцүүлгийн цагаар оролцогчдын сонирхсон
асуултад хариулав.
Үүнд:
• 2015.05 сард Төв аймгийн Зуунмод хот
• 2015.06 сард Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа, Баруун хараа
сум
• 2015. 09 сард Дорноговь аймгийн Сайншанд, Айраг сум

2.11.2. ОҮИТБС-ын 2014 оны тайланг 1, 2
дугаар маягтаар аж ахуйн нэгжүүдийн
тухайн жилд үйлдвэрлэсэн, борлуулсан
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ болон эзэмшиж
байгаа тусгай зөвшөөрлийн
талаарх
мэдээллийг ОҮИТБС-ын маягт 7-д нэгтгэн
танилцуулга бичиж Ил тод байдлын
санаачлагын бие даасан алба болон АМГын вэб сайтад байрлуулах

Тоо хэмжээ – 1
танилцуулга, 1 арга
хэмжээ
Хугацаа - Тухай бүр
Чанар - Мэдээлэл ил
тод, хүртээмжтэй байна

2.11.3. ОҮИТБС-ын олон улсын шинээр Тоо хэмжээ – 1 арга
мөрдөгдөж буй стандартыг турших ажлыг хэмжээ
хэрэгжүүлэх.
Хугацаа - тогтмол
Чанар - Шуурхай, үр

1.
ОҮИТБС-ын 1,2 маягтад тусгасан тухайн жилд
үйлдвэрлэсэн, борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ болон
эзэмшиж байгаа тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээллийн
тайланг цахимаар 855 ААН ирүүлээд байна.
2.
ОҮИТБС-ын тайланг хэрхэн гаргах талаар ААН-үүдэд
2015.03.04-ний өдөр сургалт явуулж тайлан гаргахад гардаг
нийтдэг алдааны талаар танилцуулав. Нийт оролцогчдоос
хайгуулын тайлангийн 10-р маягтыг бөглөх талаар заавар
зөвлөлгөө өгөх, сургалт зохион байгуулав.
2014 онд ашигт малтмал олборлон борлуулсан бүтээгдэхүүний
тоо хэмжээний мэдээллийг аж ахуйн нэгж тус бүрээр гарган, 8
дугаар сарын 21-ний өдрийн 5/5981 тоот албан бичгээр
ОҮИТБС-ын албанд хүргүүлэв.
1.
Ашигт малтмалын газраас авах ОҮИТБ-ын мэдээлийн
нэр төрлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх талаар санал
боловсруулж, ОҮИТБС-ын ажлын албанд хүргүүлэв.
2. Тайлагнах, нэгтгэх үйл явцыг хялбаршуулах, Засгийн газрын
108

дүнтэй байна

болон компаний тайланг аудитаар баталгаажуулах боломжийг
судлах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, 2 удаагийн
уулзалтад оролцон санал боловсруулж танилцуулсан.
2.19. Уул уурхайн салбарын статистик мэдээ, мэдээлэл, цуглуулах, судалгаа хийх
1.
Гадаадын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Монгол улсад
үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн 24 аж ахуйн нэгжийн
хувьцааны үнийн талаархи мэдээллийг шинэчилж, шинээр 10
аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг санд нэгтгэв.
2.
Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа арилжаалж
байгаа стратегийн ач холбогдол бүхий 39 ордын хөрөнгө
оруулалт хувьцааны судалгаа хийж Уул уурхайн яамны Бодлого
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, мэргэжилтэнд имэйлээр
явуулав.
3.
2015.04.28-ны өдөр “Монгол, Японы хамтарсан худалдаа,
хувийн хэвшлийн VII зөвлөгөөн”-д оролцох 2 аж ахуйн нэгжийн
/”Багануур” ХК-ний коксын шахмал түлш үйлдвэрлэх туршилтын
үйлдвэр, “Эрдэс 5 толгой” ХХК-ний нүүрсийг хуурай аргаар
2.19.1. Уул уурхайн салбарын аж ахуйн
баяжуулах үйлдвэр/ талаар судалгаа хийв.
нэгж байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтын
4.
Гадаадын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа арилжаалдаг
Тоо-1 санал, 3 судалгаа
мэдээллийн санг хөтлөх, компаниудын
Монгол улсын уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 40
Чанар- Үнэн зөв,
хувьцааны үнэ ханшийн судалгаа хийх,
аж ахуйн нэгжийн 73 хувьцааны үнэ ханшны талаархи
бодитой мэдээлэл
АМТХ-ийн 11.1.9 дэх заалтын дагуу хөрөнгө
боловсруулсан, шуурхай судаллагаа хийн, мэдээллийг Уул уурхайн яамны Бодлого
оруулалтын орчныг сайжруулах талаар
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, мэргэжилтэн болон
Хугацаа- Сар бүр
судалгаа
хийж
үнэлэлт
дүгнэлт
Ашигт малтмалын газрын Нүүрсний хэлтэс, бусад хэлтсүүдийн
боловсруулах
холбогдох мэргэжилтнүүдэд өгөв.
5.
Ашигт малтмалын газраас гаргадаг статистик мэдээнд
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн
хөрөнгө оруулалтын талаархи мэдээг сар болгон шинэчлэн
бэлтгэж өгсөн.
6.
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон хамтарсан хөрөнгө
оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаа хийв. Үүнд:
• Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
• Гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргасан хувьцааны тоо
ширхэг, үнэ болон гаргасан хувьцааны хэлбэр
• Компаний бүтэц, Монгол дахь охин компани болон толгой
компаний тухай мэдээллийг цуглуулан мэдээллийн санд нэгтгэв.
7.
Хөрөнгө оруулалт шаардлагатай төслүүдийн мэдээллийг
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2.19.2. Уул уурхайн гаралтай түүхий эд
бүтээгдэхүүний
үнэ
ханшийн
тухай
мэдээллийг АМГ-ын веб хуудсанд сар бүр
байршуулах,
холбогдох
байгууллагыг
мэдээллээр хангах.

Тоо-1 ажил үйлчилгээ
Чанар- Үнэн зөв,
бодитой мэдээлэл
боловсруулсан, шуурхай
Хугацаа- Сар бүр

2.19.3. Уул уурхайн гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүний зах зээлийн өнөөгийн
байдал, эрэлт хэрэгцээ, үнэ ханш, хэтийн
төлвийн талаар судалгаа хийж, дэлхийн зах
зээл дээр эрэлт хэрэгцээтэй Монгол улсад
олборлдог нь явагддаг ашиг малтмалын
гарын
авлага
гаргаж
холбогдох
байгууллагыг мэдээллээр хангах.

Тоо-2 гарын авлага
Чанар- Үнэн зөв,
бодитой мэдээлэл
боловсруулсан,
Хугацаа- жилдээ

Тоо-1 судалгаа
2.19.4.
Уул
уурхайн
бүтээгдэхүүний
Чанар- Үнэн зөв,
экспортын жишиг үнийг тодорхойлох,
бодитой мэдээлэл
батлагдсан үнийг сурталчлах, АМГ-ын веб
боловсруулсан, шуурхай
хуудсанд байршуулж байх.
Хугацаа- Сар бүр
2.19.5. Уул уурхайн салбарын санхүү,
татварын хууль эрх зүйн орчин, татварын
ачааллын судалгааг шинэчлэн тооцоолж
татварын оновчтой хувилбарыг судлах,
АМТХ-ийн 11.1.10-т заасны дагуу улс орны

Тоо-1 судалгаа,
Чанар- Шуурхай,
бодитой, хугацаанд нь
чанартай гүйцэтгэнэ.
Хугацаа- 3,4 улиралд

цуглуулахаар Ашигт малтмалын газрын вэб сайтад зар тавив.
8.
Ашиглалтын 1444 тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг аж ахуйн
нэгжүүдийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2014 оны
уулын ажлын тайлан, Сангийн яамны сайтнаас мэдээлэл авч
нэгтгэн харьцуулалт хийн, голлох ашигт малтмалын төрлөөр
ангилж судалгаа хийв.
1.
Голлох ашигт малтмалын үнийн байдал, цаашдын
хандлагын талаарх судалгаа хийж, өдөр тутмын үнийн
мэдээллийн сан үүсгэж байна.
2.
Гол нэр төрлийн ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний зах
зээлийн үнийг 7 хоног бүр УУЯ, Ашигт малтмалын газрын
ХШҮСМХ болон холбогдох бусад хэлтэст цахимаар хүргүүлэн
ажиллаж байна
3.
АМГ-н вэб хуудсанд Уул уурхайн гаралтай түүхий эдийн
үнэ ханшийн тухай мэдээллийг сар болгон байршуулж байна.
4.
Монгол улс 2015 оны 07 сараас манган экспортлож
эхэлсэнтэй холбогдуудан манганы зах зээл, үнийн судалгаа
хийв.
1.
Зэсийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, эрэлт хэрэгцээ, үнэ
ханш, хэтийн төлөвийн талаар судалгааны материалыг
цуглуулан, боловсруулалт хийж, гарын авлагын төсөл
боловсруулав.
2.
Гарын авлагын төслийг холбогдох танилцуулга хийгдэж
байна.
3.
Төмөр, цайр, зэсийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, эрэлт
хэрэгцээ, үнэ ханш, хэтийн төлөвийн талаар судалгаа хийв.
1.
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын жишиг үнийг
тогтоох хорооны сар болгоны хуралд оролцож тухайн сард
баримтлах жишиг үнийг гаргахад санал өгч ажиллав.
2.
Батлагдсан үнийг Ашигт малтмалын газрын цахим
хуудсанд байршуулан ажиллаа.
1.
Уул уурхайн салбарын санхүү, татварын хууль, эрх зүйн
орчны өөрчлөлт, шинэчлэгдсэн байдлыг судаллаа. Татварын
ерөнхий газраас Уул уурхайн компаниудын төлсөн татвар,
төлбөрийн хэмжээг гаргуулан авч холбогдох судалгааг хийж, уул
уурхайн салбарын татварын ачааллын судалгааг шинэчилэн
110

эдийн засагт үзүүлж байгаа нөлөөллийн
талаар үнэлэлт, дүгнэлт гаргах

гүйцэтгэлээ.
2.
Уул уурхайн салбараас улс, орон нутгийн төсөвт оруулж
буй татвараар улс орны эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийн
талаар үнэлэлт, дүгнэлт өглөө. Дээрх судалгаануудын нэгтгэн
гарын авлага болгов.
3.
Эдийн засгийн байдал уул уурхайн салбарт үзүүлж
байгаа нөлөөллийн талаар судалгааг гүйцэтгэн Ашигт
малтмалын газрын дэд дарга С.Амарсайханд танилцуулж УУЯнд хүргүүллээ.
1.
2014.11–2015.04 сарын хооронд “Ашигт малтмал
ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жил, сар, 7 хоногийн
биелэлтийн мэдээ, тайланг ирүүлэх, хүлээн авч дүгнэх гэрээ”-г
хийх ажлыг зохион байгуулж, 376 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч 231 аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулав.
2.
Голлох ашигт малтмалын Гэрээ байгуулсан 125 аж ахуй
2.19.6. Ашигт малтмал ашиглах үйл
нэгж мэдээгээ ирүүлэхээс 77 нь ирүүлж, 47 уурхай хөрөнгө
ажиллагааны төлөвлөгөөний жил, сар, 7 Тоо- 1 ажил үйлчилгээ,
оруулалтгүй, бичиг баримтын бүрдэл дутуу, уурхай хүлээж
хоногийн биелэлтийн мэдээ, тайланг Чанар- үндэслэлтэй,
аваагүй, бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа гэх мэдээ ирүүлсэн.
ирүүлэх,
хүлээн
авч
дүгнэх
гэрээг бодит, түргэн шуурхай
3.
Дээрх мэдээг мэдээг аж ахуй нэгжүүдээс сар, 7 хоног
ашиглалтын
тусгай
зөвшөөрөл Хугацаа: 1- 4-р улиралд
болгон mining_report@yahoo.com, mining_report@mram.gov.mn
эзэмшигчидтэй хийх
цахим хаягаар хүлээн авч нэгтгэн боловсруулж, Уул уурхай
яамны СБТГ-ын мэргэжилтэн н.Нямхүү-д тогтмол хүргүүлэн
ажиллаж байна.
4.
Дээрх гэрээ байгуулсан 78 аж ахуйн нэгжтэй утсаар
холбогдон 2015 оны 7-12 дугаар сард нөхөн сэргээлт хийсэн аж
ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг хүлээн авч санд нэгтгэв.
2.21. Уул уурхайн нэгдсэн мэдээллийн систем үүсгэх, Цахим тайлангийн үйл ажиллагааг сайжруулах.
1.
Ашигт малтмалын газрын геологи хайгуулын болон
уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах
нэгдсэн системийг үүсгэхэд дараах бэлтгэл ажлыг хангав. Үүнд:
Тоо хэмжээ – 1 арга
• боловсруулах ажлын сонгон шалгаруулалтыг ажлын
2.21.1. Уул уурхайн нэгдсэн системийг
хэмжээ
хэсэгт ажиллаж тендерийн урилга, үнэлгээний бичиг
үүсгэхэд бэлтгэл ажлыг хангана.
Хугацаа - Тухай бүр
баримтын төсөлд санал өгч тендерт оролцогчдоос
Чанар - Үр дүнтэй байна
ирүүлсэн асуултад хариу өгөх талаар холбогдох
мэдээллийг гарган өгч, тендерийн нээлтийн ажиллагааг
зохион байгуулж, тендерийн үнэлгээний ажлыг гүйцэтгэж
дууслаа.
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гүйцэтгэгч
“Смарт
грийн
технологи”
ХХК-ийн
төлөөлөгчдийг уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлантай
танилцдаг мэргэжилтнүүдтэй уулзуулах ажлыг зохион
байгууллаа
• ажлын даалгаварт холбогдох саналаа өгөв
• АМГ-ын даргын 2015.11.02-ны өдрийн а/94 тоот
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдав
• Төлөвлөгөө, тайлантай танилцаж, мэдээлэл авдаг
мэргэжилнүүдэд цахим программ бичихэд шаардлагатай
мэдээлэл хэрхэн гаргах талаар сургалт, мэдээлэл хийв
2. 2015.06.18-22-ны өдрүүдэд ХБНГУ-ын Холбооны Гео
шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэн (BGR)-тэй
хамтран хэрэгжүүлж буй “АМГ-ын Эрдэс баялгийн эдийн
засгийн чадамжийг дээшлүүлэх” төслийн хүрээнд ХБНГУ-ын
геологи, уул уурхайн салбарт ашиглаж буй 3 хэмжээст
программуудтай танилцах лекц, сургалтанд хамрагдав.
3. “Хайгуулын болон уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөг
цахимаар хүлээн авах систем боловсруулах” сонгон
шалгаруулалтад шалгарсан “Смарт грийн технологи” ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал Ц.Одхүү, системийн шинжээч Б.Баатарбал
нартай 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр уулзаж санал
солилцов.
4. BGR-ийн Мэдээллийн системийн зөвлөх Томас Шпэйстэй
Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах
программын шинээр хийх талаар санал солилцож, холбогдох
мэдээ, мэдээллийг файл хэлбэрээр өгсөн.
5. “Хайгуулын болон уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөг
цахимаар хүлээн авах систем боловсруулах” сонгон
шалгаруулалтад шалгарсан “Смарт грийн технологи” ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал Ц.Одхүү, системийн шинжээч Б.Баатарбал
нартай 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр уулзаж санал
солилцов.
6.
Уурхай,
уулын
үйлдвэрүүдийн
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөний 17-н маягтуудын хоорондын хамаарал,
мэдээллийн сангийн загварт оруулах өгөдлийн мэдээллийг
боловсруулав.
7. Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах
•
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программ хангамжтай нэгтгэн ТЭЗҮ-ийн мэдээллийг цахим
систем оруулах ажлыг эхлүүлж, холбогдох санал, ажлын
даалгаврыг хүргүүлсэн.
8. Төлөвлөгөөний маягтын хамаарлын талаар диаграмм хийж,
хэлтсийн мэргэжилтнүүдээс санал авч, Смарт грийн технологи
ХХК-д цахим шуудангаар хүргүүлэв.
Энэ ажлын хүрээнд 2015.06.18-22-ны өдрүүдэд ХБНГУ-ын
2.21.2. Уулын ажлын төлөвлөгөө болон Тоо хэмжээ – 1 арга
Холбооны Гео шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэн
тайлангийн зургийг зургийн програмийн хэмжээ
(BGR)-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “АМГ-ын Эрдэс баялгийн
өргөтгөлтэйгөөр хүлээн авах бэлтгэл Хугацаа - Тухай бүр
эдийн засгийн чадамжийг дээшлүүлэх” төслийн хүрээнд ХБНГУЧанар - Үр дүнтэй байна ын геологи, уул уурхайн салбарт ашиглаж буй 3 хэмжээст
хангана.
программуудтай танилцах лекц, сургалтанд хамрагдав.
2.22. Ил, далд уурхай болон боловсруулах үйлдвэрийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг
шинэчлэх төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх
1.
Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны
өдрийн 101 тоот тушаалаар байгуулагдсан “Тэсэлгээний
аюулгүй
ажиллагааны
нэгдсэн
дүрэм”-ийг
шинэчлэн
боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хурлыг зохион
байгуулж, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан.
Ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаад байна. “Тэсэлгээний ажил
үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоо”-ны боловсруулах төсөл
Тоо- 1 дүрэм,
хүлээгдэж байна.
2.22.1. Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны Чанар- Бодитой
нэгдсэн дүрмийн төслийг боловсруулах,
хугацаанд нь гүйцэтгэнэ. 2.
Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны
Хугацаа- 1,2 улиралд
өдрийн 101 тоот тушаалаар “Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны
нэгдсэн дүрэм”-ийн ажлын хэсгийг шинэчилж, тус хэлтсээс
ажлын хэсгийн ахлагчаар Уул уурхайн хэлтсийн дарга
С.Баттулга, ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргаар С.Бүдбал
нар ажиллаж байна. Австрали-Монголын эрдэс баялгийн
салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр санхүүжилтийн
асуудлыг шийдвэрлэх эсэх хариу хүлээгдэж байна.
1. Мөрдөгдөж байсан дүрмийг орчин үеийн техник технологитой
уялдуулах шаардлагаар дүрмийг шинэчлэх ажлыг 2012-2015
Тоо- 1 дүрэм,
онуудад хийж гүйцэтгэн, төсөл боловсруулагдсан.
2.22.2. Далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны
Чанар- тавигдах
нэгдсэн дүрмийн төслийг боловсруулах,
2. 2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдрийн Уул уурхайн сайд,
шаардлагын дагуу
Хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан 229/А-232 тоот тушаалаар
Хугацаа- 1,2 улиралд
“Хүдэр хүдрийн бус шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”- батлагдсан.
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Тоо- 1 дүрэм,
2.22.3.
Баяжуулах,
боловсруулах Чанар- тавигдах
үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн шаардлагын дагуу
чанартай гүйцэтгэнэ.
дүрмийн төслийг боловсруулах,
Хугацаа- 1,2 улиралд

Тоо- 3 төсөл, 3 дүрэм,
2.22.4. Шинэчлэн боловсруулсан төслийг
Чанар- шуурхай,
олон нийтээр хэлэлцүүлэх, эцэслэсэн
хуулийн дагуу
төслийг батлуулахаар өргөн барих
Хугацаа- 3-4 улиралд

1.
“Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба хүдэр,
баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”ийг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг
шинэчлэх
ажлыг
зохион
байгуулахаар
Барилга,
хот
байгуулалтын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар,
Онцгой байдлын ерөнхий газрын харъяа Уул уурхайн аврах
алба, Ашигт малтмал баяжуулагчдын холбоо, Стандартчилал,
хэмжил зүйн газар, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Бороогоулд ХХК,
Оюутолгой ХХК зэрэг 8 газраас холбогдох саналыг авч, ажлын
хэсгийн тушаалын төслийг бэлтгэж УУЯ-нд хүргүүлэв.
2.
УУСайдын 2015.06.05-ны өдрийн 101 дугаар тушаалаар
шинэчлэн
баталсантай
холбогдуулан
ажлын
хэсгийн
хуралдааныг хийх бэлтгэл ажлыг хангаж, Ажлын хэсгийн 1-р
хуралдааны хийж, цаашид хийх төлөвлөгөөг боловсруулав.
3.
Монгол-Австралийн
эрдэс
баялгийн
хамтын
ажиллагааны төсөлд дүрмийг шинэчлэн боловсруулахад
хамтран ажиллах талаар ярилцаж, албан хүсэлт тавин,
дүрмийн төслийг боловсруулж байгаа өнөөгийн байдал болон
цаашид хийх төлөвлөгөөг хүргүүлэв.
4.
Дүрмийн төслийг боловсруулах хэлэлцүүлэг хийх
хөтөлбөр, зардлын төсвийг боловсруулан Монгол-Австралийн
эрдэс баялгийн хамтын ажиллагааны төслийн зөвлөх
Галсандорж, Оюунбилэгт цахим шуудангаар хүргүүлсэн.
5.
Ажлын хэсгийн хурлын бэлтгэл ажлын хүрээнд ажлын
хэсгийн гишүүдийг анхдагч материалаар хангах зорилгоор 1987
онд батлагдсан “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба
хүдэр,
баяжмалыг
бөөнцөглөх
фабрикийн
аюулгүй
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” –ийг цахим болгох, ажлыг хийж,
дуусгав.
1.
Уул уурхайн сайдын 2015 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн
205 тоот тушаалаар дараах хоёр хэсэгт өөрчлөлт оруулсан.
• “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба хүдэр,
баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн
дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчилсэн.
• Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг 2016 оны 01-р улиралд
багтаан танилцуулах тушаал гаргасан. Иймд 2.22.4-р
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ажил үйлчилгээнийг хэрэгжүүлэх хугацаанд өөрчлөлт
орсон болно.
3.1. Нүүрсний салбарын бодлогын баримт бичгүүдтэй холбоотой хийгдэх ажлууд
/ЗГҮАХХАХТ-102.1/
Нүүрсний салбарын хөгжлийн чиг хандлагын талаар санал
боловсруулж, холбогдох мэргэжилтнүүдийн саналыг авч нэгтгэн
дэд даргад танилцуулсан.
УУ-н сайдын 2015 оны 5 сарын 25-ны өдрийн 93 тоот тушаалаар
“Нүүрс” хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг шинэчлэгдэн
байгуулагдсан бөгөөд тус ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна.
Багануур Энержи болон МАК компанийн холбогдох хүмүүстэй
холбоо барьж, Нүүрс хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд
Тоо хэмжээ – 1 арга тусгуулах саналын талаар зөвлөлдсөн
ОХУ-ын “Нүүрс хөтөлбөр”, БНХАУ-ын нүүрсний бодлогыг олж
3.1.1. “Нүүрс” хөтөлбөрт холбогдох нэмэлт хэмжээ
судалж, хөтөлбөрийн төсөлд авах санаагаа тусгасан.
саналыг
тусган,
төслийг
эцэслэн Хугацаа – 1-4-р улирал
Чанар-Үнэн
бодитой, Нүүрс хөтөлбөрт тусгах нүүрсний гадаад зах зээл, үнэ ханшийн
боловсруулж, УУЯ д хүргүүлэх.
талаар мэдээлэл бэлтгэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нүүрс
хэрэгжихүйц байна.
баяжуулах, шингэрүүлэх, боловсруулах үйлдвэр, төслүүдийн
дунд болон урт хугацаанд хүрэх хүчин чадал, өсөлт, үнэ өртөг,
зэрэг мэдээллүүдийг ажлын хэсэгт хүргүүлсэн. “Нүүрс”
хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсгээс ирүүлсэн “Нүүрс
хөтөлбөрийн төсөл”-д мэргэжилтнүүдийн саналыг авч нэгтгэн
удирдлагад танилцуулж УУЯ-нд хүргүүлсэн.
Хөтөлбөрийн төслийг УУ-н сайдын зөвлөлд танилцуулж, санал,
зөвлөмж авсан.
3.3. Стратегийн ач холбогдол бүхий нүүрсний ордуудын талаар хийгдэх ажлууд
/ ЗГҮАХХАХТ-43 заалт/
Нийт: 10 танилцуулга, мэдээлэл.
1. Таван толгойн ордын дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлэх тухай
3.3.1. Нүүрсний ордууд, уурхайнуудын
УУЯ-ны СБТГ-ын 2015 оны 01-р сарын 19-ний өдрийн 5-121 тоот
танилцуулга,
судалгааг
баяжуулах, Тоо хэмжээ: Тухай бүр
албан бичгийн дагуу Таван толгойн ордын нөөц, ЭБМЗ-ийн
стратегийн ордуудын тооцоо судалгааг Хугацаа:
1-4-р
дүгнэлт, шийдвэр, ТЭЗҮ-ийн эдийн засгийн үзүүлэлт, нүүрсний
нэмж хийн бататгах, тэдгээрийг ашиглах, улирал
чанар, тусгай зөвшөөрлийн тойм зураг бүхий 213 хуудас
төрийн эзэмшлийг нэмэгдүүлэх санал Чанар:
Үнэн зөв
мэдээлэл, танилцуулгыг бэлтгэж 2015 оны 01-р сарын 21-ний
боловсруулж,
удирдах
дээд
шатны байна.
1/282 хариу албан тоотоор хүргүүлсэн.
байгууллагад хүргүүлэх.
2. Таван толгой, Нарийн сухайт, Багануур, Шивээ-Овоогийн
ордуудын товч танилцуулга бэлтгэж АМГ-ын дэд даргад
115

танилцуулсан.
3. Стратегийн ордод хамаарч байгаа "Эрдэнэс Таван Толгой"
ХК, "Энержи Ресурс" ХХК, "Тавантолгой" ХК, "Монголын алт"
МАК ХХК, "Саусгоби Сэндс" ХХК, "Чинхуа МАК Нарийнсухайт"
ХХК-иудын 2009-2014 оны нөөц, олборлолт, борлуулалт,
борлуулалтын орлого, УОНТООрлогын мэдээлэл бэлтгэж АМГын удирдлагад танилцуулсан.
4. АМГ-ын Дэд дарга болон Уул уурхайн сайдад Нүүрсний
салбар, экспортын тулгамдаж байгаа асуудлаар илтгэл,
танилцуулга хийхэд шаардлагатай 12 слайд мэдээллийг
бэлтгэж нэгтгүүлсэн.
5. Нүүрсний салбар, экспортын тулгамдаж байгаа асуудлаар
Уул уурхайн сайдад илтгэл, танилцуулга хийсэнтэй холбогдуулж
УУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Артаг, ТБГ-ын
удирдлага,
мэргэжилтнүүдтэй
хамтарсан
хэлэлцүүлэгт
оролцсон.
6. Coal Mongolia 2015 Олон улсын чуулга уулзалтанд Уул
уурхайн сайд илтгэл тавихтай холбогдуулж УУЯ-ны ТБЗГ-т
Хангай болон Төвийн бүсийн коксжих чанар бүхий нүүрсний орд,
уурхайд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН, төслийн хүч чадлын
мэдээллийг бэлтгэж цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн.
7. Аж үйлдвэрийн сайдаас 2015.04.24-ний 01/1437 тоотоор
Хүсэлт уламжлах тухай АМГ-т ирүүлсэн албан бичгийн дагуу
Сайхан-Овоогийн нүүрсний ордын мэдээлэл боловсруулж
танилцуулга бэлтгэн танилцуулсан.
8. Уул уурхайн сайдын 2015 оны 180 дугаар тушаалаар
байгуулагдсан Ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу Стратегийн
ач холбогдол бүхий Багануур, Шивээ-Овоо, Таван толгой,
Нарийн сухайтын нүүрсний ордуудын мэдээлэл, танилцуулгыг
бэлтгэсэн.
9. Стратегийн ач холбогдол бүхий Нарийн сухайт, Таван толгой,
Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний ордуудын ерөнхий
мэдээллийг боловсруулж АМГ-ын цахим хуудсанд байршуулсан.
10. Стратегийн 16 ордыг Монгол улсын Засгийн газар, ҮАБЗ-д
танилцуулахтай холбогдуулан Нарийн сухайт, Таван толгой,
Багануур, Шивээ-Овоогийн ордуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
танилцуулгыг бэлтгэж хариу албан тоотод хэвлэмэл байдлаар
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УУХ ,УУЯ-ны СБТГ-т хүргүүлсэн.
3.13 .Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан стратегийн ач холбогдол бүхий ордын тодорхойлолтыг судалгаанд
үндэслэн боловсронгуй болгож, эрчим хүчний болон коксжих нүүрс, зэс, төмрийн хүдэр, газрын ховор элемент
зэргийг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ангилалд оруулна.
/ ЗГҮАХХАХТ-ний 40.14 дахь заалт/
1.Монгол улсын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 35 нүүрсний
уурхайн уулын ажлын тайлангийн нүүрсний чанар, химийн
бодисын хэрэглээ зэрэг маягтуудтай танилцаж, холбогдох
мэдээллүүдийг нягтлан хянаж, мэдээллийн санд бүртгэсэн.
2.Тавантолгойн бүлэг ордын нүүрсний коксжих чанарын
судалгаа, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгжүүдийн
нүүрсний нөөц, чанарын үзүүлэлтүүдийн талаар дэлгэрэнгүй
3.13.1. Эрчим хүчний болон коксжих Тоо хэмжээ: Тухай бүр
танилцуулга бэлтгэсэн.
нүүрсний
ордуудын
чанарын Хугацаа: 1-4-р улиралд
Судалгаа 3. Могойн голын коксжих нүүрсний ордын нүүрсний техникийн
үзүүлэлтүүдийг нарийвчилсан судалгаагаар Чанар:
болон коксжих чанарын үзүүлэлтүүдийг Тавантолгойн коксжих
үндэслэлтэй байна.
гарган ажлын хэсэгт хүргүүлэх.
нүүрсний шинж чанартай харьцуулсан шинжилгээний үр дүнг
судлан, мэдээллийн санд оруулан баяжуулсан
4. Хөвсгөл аймгийн Овоот толгойн нүүрсний ордын коксжих
шинж чанар, нөөцийн судлагдсан байдал, үзүүлэлтүүдийг
судлан Монгол орны коксжих нүүрсний ордын коксжих чанарын
үзүүлэлтүүдийн судалгаанд нэгтгэн оруулсан.
3.21. Нүүрсний геологийн судалгаа нөөцийн асуудалтай холбоотой хийгдэх ажлууд
3.21.1. Орон нутгийн нүүрсний уурхайнуудад
Тоо хэмжээ: 5 –аас
тулгараад байгаа нөөцийн хөдөлгөөний асуудлыг
Нүүрсний 10 аж ахуйн нэгжүүдийн нөөцийн хөдөлгөөний тайланг
доошгүй
шийдвэрлэх зорилгоор тайланг гаргуулж,Хугацаа:
хянан 1-4-р улирал
хүлээн авч бүртгэлжүүлж, тус бүр нөөцийн хөдөлгөөнийг хийж
хүлээн авч бүртгэлжүүлж, нөөцийн хөдөлгөөнийг
Чанар:
Шаардлагад санг баяжуулсан.
хийх.
нийцсэн байна.
а/ 26 аж ахуйн нэгжийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн
өргөдөл хүлээн авсанаас 24 өргөдөл шийдвэрлэгдэн гарсан. 2
3.21.2. Нүүрсний ашиглалтын
тусгай Тоо хэмжээ: 1 арга
аж ахуйн нэгжийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх
зөвшөөрлүүдийн бүртгэл хөтлөх, нөөцтэй хэмжээ
өргөдөлтэй танилцан, нөөцтэй эсэхэд дүгнэлт өгсөн.
эсэх талаар нэгдсэн дүгнэлт, судалгаа Хугацаа:
1-4-р
б/ 7 аж ахуйн нэгжийн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, 4
гаргаж, нөөц тогтоогдоогүй болон нөөцийн улирал
аж ахуйн нэгжийн тодотгол тооцооны тайланг ЭБМЗ-ийн
тоо хэмжээ нь тодорхойгүй тусгай Чанар:
Тодорхой
хурлаар хэлэлцүүлэхтэй холбоотойгоор хянаж, санал өгсөн.
зөвшөөрлүүдийн талаар авч хэрэгжүүлэх санал боловсрогдсон
Нийт: 6 мэдээлэл, танилцуулга.
арга хэмжээний санал боловсруулах
байна.
1. Нүүрсний 244 АТЗ, ТЭЗҮ-ийн хүч чадал, үйл ажиллагаа
явуулж байгаа/явуулаагүй, Монгол улсын нүүрсний дотоодын
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хангамж, хэрэглээ, 2015-2016 оны хэрэглээний төлөв,
танилцуулга мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж АМГ-ын дэд
даргад танилцуулсан.
2. Нүүрсний ашиглалтын хүчин төгөлдөр 250 тусгай
зөвшөөрлийн жагсаалтыг 2015 оны 01-р сарын 09-ний байдлаар
Кадастрын хэлтсээс шинэчлэн авч танилцуулга бэлтгэсэн.
3. Нүүрсний ашиглалтын хүчин төгөлдөр 250 тусгай
зөвшөөрлийн
талбайд
олборлолтын
үйл
ажиллагаа
эхэлсэн/зогссон/ эхлээгүй байгаа тухай мэдээллийг шинэчлэн
нөөц, чанарын үзүүлэлтээр нэгтгэн эдийн засгийн бүсүүдээр
гаргасан.
4. УУЯ-ны БХЗГ-т хүргүүлсэн 2015.03.11-ний 7/1429 албан
тоотод Өмнөговь аймагт хилийн дагуу байршилтай (Шивээхүрэн
боомт) нүүрсний 16 тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг бэлтгэж
нэгтгүүлсэн.
5. Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сумын нутагт орших “Могойн гол” ХК,
“Хургатай хайрхан” ХХК-ийн Овоотын төслийн мэдээлэл бэлтгэж
удирдлагад танилцуулсан.
6. АМГ-ын даргын шуурхай хуралдаанаас өгсөн даалгаврын
дагуу Багануур, Шивээ-Овоогийн орд дахь нүүрсний ашиглалт,
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл боловсруулж
танилцуулсан.

Тоо хэмжээ:
1 ажил
үйлчилгээ
2015 онд ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдсан 18
Хугацаа:
1-4-р
тайлангуудын нөөцийг бүртгэж тушаалыг авч мэдээллийг
улирал
шинэчлэн баяжуулсан.
Чанар: Мэдээлэл
шинэчлэгдэнэ
5.1. Улсын төсөвт орлого төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
7 хоног бүр тогтмол тайлагнах ажлыг зохион байгуулж байна.
2015 онд Улсын төсөвт тодотгосон төсвөөр нийт 42,9 тэрбум
Тоо хэмжээ- 47,0 тэрбум
төгрөг төвлөрүүлэхээс XII/01-ний байдлаар 45,9 тэрбум төгрөг
5.1.1. Улсын төсөвт тусгай зөвшөөрлийн
төгрөг
төвлөрүүлсэн нь жилийн орлогын төлөвлөгөө 107,0 хувийн
төлбөрөөр 42,2 тэрбум төгрөг, нөхөн
Хугацаа – жилдээ
гүйцэтгэлтэй биелээд байна.
төлбөрөөр 2 702,1 сая төгрөг, үйлчилгээний
Чанар – 100%
Тухай бүр СЯ, УУЯ-нд орлогын мэдээг хүргүүлэн ажилласан.
орлогоор 2 063,2 сая төгрөг буюу нийт 47,0
биелүүлсэн байна
тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхэд хяналт тавих
биелэлтийг улирал бүр тайлагнах ажлыг
3.21.3.Улсын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд
бүртгэгдсэн болон нөөцийн хөдөлгөөн
хийгдсэн ордуудын мэдээллийг мэдээллийн
нэгдсэн санд нэмэн баяжуулах
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зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар
хангах
6.1. Бодлогын баримт бичгүүд, хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнах мөн Агентлагийн үйл ажиллагааны болон Засгийн газрын үйл
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, Үндсэн чиглэлийн биелэлт,
арга хэмжээний биелэлтийн тайлан зэрэгт үнэлгээ хийн удирдах дээд байгууллагыг мэдээллээр хангах
Тоо- Журамд заасан тоо
6.1.1. Бодлогын баримт бичгүүд, хууль хэмжээгээр арга хэмжээг
2014 оны тайланг журмын дагуу үнэлгээ хийж 2015 оны 1 сард
тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол хэрэгжүүлнэ.
1-15 тоотоор УУЯ-ны ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. 2015 оны хагас
шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт- Чанар-Холбогдох дүрэм,
жилийн тайланг журмын дагуу үнэлэн 2015 оны 6-р сарын 15-нд
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнах, УУЯ- журмын дагуу
ТЗУХ-т хүлээлгэн өгсөн.
нд хүргүүлэх
Хугацаажурмын
хугацаанд
Тоо- Журамд заасан тоо
6.1.2. Агентлагийн үйл ажиллагааны болон хэмжээгээр арга хэмжээг
2014 оны тайланг журмын дагуу үнэлгээ хийж 2015 оны 1 сард
Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хэрэгжүүлнэ.
1-15 тоотоор УУЯ-ны ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. 2015 оны хагас
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний Чанар-Холбогдох дүрэм,
жилийн тайланг журмын дагуу үнэлэн 2015 оны 6-р сарын 15-нд
төлөвлөгөөний
биелэлтийг
үнэлэх, журмын дагуу
ТЗУХ-т хүлээлгэн өгсөн.
тайлагнах, УУЯ-нд хүргүүлэх
Хугацаажурмын
хугацаанд
Тоо- Журамд заасан тоо
хэмжээгээр арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.
2014 оны тайланг журмын дагуу үнэлгээ хийж 2015 оны 1 сард
6.1.3. Үндсэн чиглэлийн биелэлт, арга
Чанар-Холбогдох дүрэм, 1-15 тоотоор УУЯ-ны ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. 2015 оны хагас
хэмжээний
биелэлтэд үнэлгээ өгөх,
жилийн тайланг журмын дагуу үнэлэн 2015 оны 6-р сарын 15-нд
журмын дагуу
тайлагнах, УУЯ-нд хүргүүлэх
Хугацаажурмын ТЗУХ-т хүлээлгэн өгсөн.
хугацаанд
6.10. Геологи, уул уурхайн салбарын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэх ажлыг эхлүүлэх
6.10.1.
Цахим
тайлан
системийг
Цахим тайлангийн ажлын даалгаврыг БГР-ийн зөвлөх Томас
сайжруулах ажлыг зохион байгуулах
Тоо- 1 арга хэмжээ
Спэйш, ХШҮСМХ-ийн ахлах мэргэжилтэн А.Отгонбаатар нар
ЧанарШаардлага хамтран боловсруулж дуусган хүлээлгэн өгсөн. Програм
хангахуйц
боловсруулах сонгон шалгаруулалт явагдаж гүйцэтгэгч компани
Хугацаа- 1-4-р улиралд
сонгогдон ажлыг эхлүүлээд байна. Ажлын явц 40 хувь.
Төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 2-р сард дуусна.
6.10.2. НМС-ийн бүтцийг боловсруулах
Тоо- 1 төсөл
Нэгдсэн мэдээллийн сангийн ажлын даалгаврыг БГР-ийн зөвлөх
ЧанарШаардлага Томас Спэйш, ХШҮСМХ-ийн ахлах мэргэжилтэн А.Отгонбаатар
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хангахуйц
Хугацаа- 1-4-р улиралд

нар хамтран боловсруулж дуусган хүлээлгэн өгсөн. CMCS-ийг
сайжруулах, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хуульд
нийцүүлэн өргөтгөх ажлын даалгаврыг БГР-ийн зөвлөх Томас
Спэйш, ХШҮСМХ-ийн ахлах мэргэжилтэн А.Отгонбаатар нар
хамтран боловсруулж дуусган хүлээлгэн өгсөн. GAF Ag
компанитай байгуулсан BGR-ийн гэрээний дагуу АМГ-аас ажлын
хэсэг байгуулан зохих ажлуудыг хийж байна. Ажлын явц 30 хувь.
Төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 2-р сард дуусна.
7.6 Уул уурхайн салбарын түүхий эдэд нэмүү өртөг шингээх бодлого хэрэгжүүлэн хагас болон эцсийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, экспортлоно. /ЗГҮАХХҮАТ-ний 55.1-р заалтаас/
7.6.1 Нүүрсний баяжмал болон кокс
1. “Могойн гол”-ын коксжих нүүрсний ордын нүүрсний техникийн
экспортлох боломжийг сайжруулах санал
болон коксжих чанарын үзүүлэлтүүдийг Тавантолгойн коксжих
боловсруулж,
удирдах
дээд
шатны
нүүрсний шинж чанартай харицуулсан шинжилгээний үр дүнг
байгууллагад хүргүүлэх:
судлан, мэдээллийн санд оруулан баяжуулав.
2. Хөвсгөл аймгийн “Овоот толгой”-н нүүрсний ордын коксжих
шинж чанар, нөөцийн судлагдсан байдал, үзүүлэлтүүдийг
судлан Монгол орны коксжих нүүрсний ордын коксжих чанарын
үзүүлэлтүүдийн судалгаанд нэгтгэн оруулав.
3. Аж үйлдвэрийн яамнаас Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газараас
2015 оны 02-р сарын 12-ны 06/363 тоотоор ирсэн хүсэлтийн
дагуу Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нүүрс
Тоо хэмжээ-1 судалгаа,
баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүд, 2015-2030 онуудад
1 санал
хэрэгжих нүүрс шингэрүүлэх төслүүдийн мэдээллийг нэгтгэн
Хугацаа- 1-4-р улирал
электрон хэлбэрээр өглөө.
Чанар-Тооцоо
4. “Эрчим хүчний нүүрсний экспортын боломж” сэдэвт
үндэслэлтэй, чанартай
урьдчилсан судалгааны мэдээлэл /4 хуудас/ бэлтгэн, УУЯ-ны
хийх
ТБЗГ-т цахим шуудангаар хүргүүлсэн
5. АМГ-ын дэд даргаас өгсөн үүргийн дагуу 2014 онд Шатах
ашигт малтмалын судалгааны тасгаас хийгдсэн судалгааны
ажилд тулгуурлан “Монгол улсын нүүрсний экспортын өнөөгийн
байдал, сайжруулах арга зам”,
“нэг цонх”-ны бодлогыг
хэрэгжүүлэх арга замын талаар санал боловсруулж дэд даргад
танилцуулсан
6. Гашуун сухайт-Ганц мод, Шивээ хүрэн-Сэхээ, БулганТакешикен
боомтуудын
ойролцоох
нүүрс
баяжуулах
үйлдвэрүүдийн хүчин чадлыг судалж, удирдлагад танилцуулсан
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7.6.2 Монгол улсын кокс болон хагас коксын
хэрэгцээ, түүнийг хангах арга зам, кокс
Тоо
хэмжээ
–
1
химийн
үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх
судалгаа, 1 санал
боломжийн талаар судалгаа хийх, санал
Хугацаа – 4-р улирал
боловсруулах
Чанар-Тооцоо
үндэслэлтэй, чанартай
хийх

1. Бэрэн группын ширэмний үйлдвэрийн Домен зууханд
хэрэглэгдэх металлургийн коксын хэмжээ болон бусад кокс
хэрэглэгчдийн хэрэглээний талаар судалж “Монгол улсын кокс,
хагас коксын хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал”
танилцуулга бэлтгэсэн
2. Уул уурхайн яамны ирүүлсэн албан тоотын дагуу импортыг
орлох бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ хэсэгт Монгол
улсын коксын үйлдвэрлэл, хэрэглээ, импортын талаар мэдээлэл
гаргаж холбогдох мэргэжилтэнд өгч нэгтгүүлсэн.

Тусгай арга хэмжээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО
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ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ:

Гэрээнд тусгагдсан манлайллын
зорилт (орц), Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрсэн түвшин)
түүний шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх түвшин
1
1. Зорилт 1: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн
хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
а) Өөрийн болон агентлагийн хэмжээний төрийн
захиргааны нийт албан хаагчдын хувийн ашиг
сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын болон ашиг
сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд
гаргуулах ажлыг зохион байгуулах
б) Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого, холбогдох
хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг Агентлагийн
хэмжээнд зохион байгуулж хэрэгжүүлэх, авлигаас
урьдчилан сэргийлэх талаар Авлигатай тэмцэх газар
болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах
2. Зорилт 2: Байгууллагын ил тод байдлыг хангах
a) Агентлагийн албан ёсны цахим хуудсанд цаг үеийн
шаардлагатай мэдээ мэдээллийг байршуулах ажлыг
зохион байгуулах
б) Агентлагийн болон салбарын үйл ажиллагааг
хэвлэл мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлаар
дамжуулан дэлгэрүүлж таниулах, “Нээлттэй хаалганы
өдөр” арга хэмжээнд оролцох
в) Үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах

2
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг
сурталчилан таниулах зорилгоор Олон Улсын Найрамдал төвд АТГ-аас
мэргэжилтэн урьж ирүүлэн 1 өдрийн сургалт таниулга яриа зохион
байгуулсан.
Мөн уг хуульд заасны дагуу байгууллагын хэмжээнд төрийн захиргааны
100 албан хаагчийн 2014 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг II/10-ны
дотор багтаан хүлээн авч ХАСХОМ програмд оруулан баталгаажуулж
АТГ-т бүртгүүлсэн. Гүйцэтгэл 100 хувь.
- “Ашигт малтмалын газрын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө”-г боловсруулан баталж, АТГ-т хуулбарыг хүргүүлсэн.
АМГ-ын 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
биелэлтийг гарган АТГ, УУЯ-нд хүргүүлсэн.
- Байгууллагын веб хуудсанд нийт ажилтан албан хаагчдын утасны
жагсаалт, е-мэйл хаягийг нээлттэй байрлуулсан бөгөөд шаардлагатай
мэдээ мэдээлэл, шинээр гарсан болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж
байгаа дүрэм журам, зааврыг шуурхай байрлуулан иргэд, аж ахуйн
нэгжүүдэд үйлчилж байна.
- Байгууллагын веб хуудсанд нийт 439 мэдээ, мэдээлэл шинээр
оруулсан. 47003 хэрэглэгчээс 230 000 хандалт бүртгэгдсэн байна.
Байгууллагын веб хуудасны шинэчлэлийн ажлыг хийж дуусгаад байна.
- УУЯ-ны хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтнуудтай байнга холбоотой
ажиллаж, 1 цонхны бодлогоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд
ярилцлага, мэдээлэл өгч ажилласан.
- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилттэй
холбоотойгоор аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүдэд зориулан
сургалт зохион байгуулан сертификат гардуулсан.
- Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгож эхэлсэнтэй
холбоотойгоор 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан.
- Байгууллагаар үйлчлүүлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдээс сэтгэл ханамжийн
судалгаа авч, дүнг нэгтгэн гаргасан.
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Үнэлгээ
(0-30
оноо)
3

3. Зорилт 3: Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт,
зарцуулалтын ил тод байдал, оролцоог хангах,
түүнийг зүй зохистой зарцуулах
a) Агентлагийн албан ёсны цахим хуудсаар
дамжуулан санхүүгийн тайлан балансыг нийтэд ил
тод танилцуулах, “Шилэн данс”-ны тухай хуулийг
хэрэгжүүлж ажиллах

4. Зорилт 4: Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалтыг
сайжруулах
а) Батлагдсан төсвийн хүрээнд байгууллагын
хөрөнгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
б) Өмч хамгаалах зөвлөлтэй хамтран хугацаа
дууссан
хөрөнгүүдийг
актлуулах,
хөрөнгийн
бүртгэлээс хасуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэх

5. Зорилт 5: Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг
бэхжүүлэх
а) Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль
тогтоомжид нийцүүлэн байгууллагын хүний нөөцийн
бодлого,
төлөвлөлтийг
батлан,
байгууллагыг
чадварлаг мэргэшсэн албан хаагчдаар хангах
б) Батлагдсан төсвийн хүрээнд 2015 онд зохион
байгуулагдах
богино,
дунд,
урт
хугацааны

Байгууллагын аудитлагдсан санхүүгийн тайлан балансыг цахим
хуудсаар дамжуулан олон нийтэд ил тод танилцуулж байна.
Мөн энэ ажлын хүрээнд санхүүгийн шинэ програм хангамж ашиглаж
эхэлснээр интернэтийн орчинд санхүүгийн тайлан мэдээг боловсруулан
гаргах, холбогдох байгууллагуудад тайлагнах боломжтой болсон.
2015.01.01-ний өдрөөс “Шилэн данс”-ны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсний
дагуу 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй зарлагын гүйлгээ болон төсвийн
гүйцэтгэл, улсын төсвийн орлогын мэдээ зэргийг www.shilendans.gov.mn
хуудсанд тухай бүр оруулан, хяналт тавин ажиллаж байна.
Мөн байгууллагын веб хуудсанд “шилэн данс” цэсийг ажиллуулан дээрх
мэдээллийг оруулж байна.
Энэ ажлын хүрээнд Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн “Шилэн
дансны хуулийн хэрэгжилтийн явцын талаарх заавар зөвлөмж”-ийн
дагуу Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх байгууллагын журмыг
боловсруулсан.
- Байгууллагын албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа 9 автомашин, 10
автограшийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан тасралтгүй,
найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 5-р сард зохион
байгуулагдсан автын Улсын үзлэг тооллогод нийт автомашинуудыг
хамруулан тэнцүүлж, татвар хураамжийг төлөх ажлыг зохион
байгуулсан.
- Байгууллагын конторын байрны засвар үйлчилгээ, харуул хамгаалалт,
харилцаа холбооны техник хэрэгслийн ашиглалтад хяналт тавин,
хариуцан ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд ЗГ-ын байруудын
нэгдсэн захиргаа болон ЗГ-ын XII байрны захиргаатай тогтмол хамтран
ажиллаж байна.
- 2014 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогыг хийж дуусган,
байгууллагын дэргэдэх өмч хамгаалах зөвлөлийн 2014 оны актлах
хөрөнгийн шийдвэр гарч баталгаажуулан акталсан.
- Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор сургалт,
давтан сургалтуудыг зохион байгуулан, дэмжин ажиллаж байна. Энэ
ажлын хүрээнд:
- JICA байгууллагын шугамаар 3 ажилтныг Япон Улсад богино
хугацаат сургалтад хамруулсан.
- Олон улсын уул уурхайн хөгжлийн төвийн шугамаар УУХ-ийн 2
ажилтныг Филиппин Улсад богино хугацаат сургалтад хамруулсан.
- Японы JICA байгууллагын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга,
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сургалтуудыг зохион байгуулан ажиллах
в) Ажилтан албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалт,
давтан сургалтыг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх
нэмэлт эх үүсвэр судлах

мэдээллийг байгууллагын нийт албан хаагчдад дотоод сүлжээгээр
болон 4 ажилтанд биечлэн танилцуулсан. 1 албан хаагчийг
докторын сургалтад хамруулсан.
- Англо американ компаниас зохион байгуулсан Нийгэм, эдийн
засгийн үнэлгээний аргачлал сэдэвт анхан шатны сургалтад нийт
албан хаагчдыг, 2 дугаар шатны сургалтад 31 албан хаагчийг,
ЖАЙКА-ийн 2 сургалтад нийт 60 албан хаагчийг тус тус хамруулсан.
- Нэгжүүдээс ирүүлсэн саналд үндэслэн Ашигт малтмалын газрын 2015
оны сургалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан Даргын дэргэдэх
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлагдсан зардлын хэмжээнд багтаан
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн.
-Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн
нөөцөд бүртгэгдсэн 5 албан хаагчийн материалыг татан авч, тангараг
өргүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулав.
-Төрийн албан хаагчийн зэрэг дэв ахиулах, шинээр олгуулахаар 36
албан хаагчийн материалыг УУЯ-ны дэргэдэх ТАЗ-ийн салбар зөвлөлд
хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 2015 оны 11-р сараас шинэчлэгдэн
олгогдож байна.
- Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан нийт албан
хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж
баталсан.
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