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Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 

 7 дугаар хавсралт 
 

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР 
2021 ОНЫ ЖИЛ ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 
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Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын баримт 
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Зорилго 1. Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг эрхлэн явуулах, төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтой төлөвлөх, удирдах, тайлагнах ажлыг зохион 
байгуулна. 

1.1 

Улсын төсөвт орлого 
төвлөрүүлэх, бүртгэх, 
биелэлтийг тайлагнах 
ажлыг зохион байгуулна. 

- 
235.4 тэрбум 

төгрөг 

131.4 тэрбум 
төгрөг 

төвлөрүүлсэн. 

235.4 тэрбум 
төгрөг 

төвлөрүүлсэн 
байна. 

Холбогдох хууль, журмын дагуу байгууллагын санхүү, аж ахуй, нягтлан бодох 
бүртгэлийг хөтөлж, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, 
шаардлагатай мэдээ, тайланг гарган холбогдох байгууллагуудад тухай бүр 
хүргүүлсэн. 
Ашигт малтмал, газрын тосны газраас 2021 онд улсын төсөвт  11 дүгээр 
сарын 9-ний өдрийн байдлаар нийт 249,0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэн бүртгэж, 
тайлагнасан. 

 

1.1.1 

Улсын төсөвт 2021 онд 
нийт 235.4 тэрбум 
төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэх, бүртгэх, 
биелэлтийг тайлагнах 
ажлыг зохион байгуулж, 
нэгдсэн удирдлагаар 
хангаж ажиллах 

- 

Орлогыг тухай 
бүр төвлөрүүлж, 

бүртгэсэн 
байдал, дүн 
тооцоог сар 
бүрийн 5-ны 

дотор Сангийн 
яаманд 

хүргүүлнэ. 

131.4 тэрбум 
төгрөг 

төвлөрүүлсэн. 

Төвлөрүүлсэн 
орлогын дүнг 

сар бүр 
Сангийн 

яамтай тооцоо 
нийлж, акт 

үйлдсэн байна. 

Ашигт малтмал, газрын тосны газраас 2021 онд улсын төсөвт  11 дүгээр 
сарын 9-ний өдрийн байдлаар нийт 249,0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэн бүртгэж, 
тайлагнасан. Үүнээс: 

 Газрын тосны борлуулалтын орлого 180,4 тэрбум төгрөг; 

 Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрийн орлого 31,5 тэрбум төгрөг; 

 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөрийн орлого 
3,8 тэрбум төгрөг; 

 Бусад орлого 3.6 тэрбум төгрөг; 

 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого буюу Сонгон шалгаруулалтын орлого 
29.6 тэрбум төгрөг байна.  

 

Зорилго 2. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, сургалт, давтан сургалт, нээлттэй ил тод байдал, мэдээлэл сурталчилгаа, 
гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах ажлыг зохион байгуулна. 

2.1 

Төрийн захиргааны болон 
хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллыг 
хангана. 

- 

Холбогдох 
хууль, журам, 
стандартын 

дагуу 
ажиллана. 

Хууль, журам, 
стандартыг  100% 

мөрдөн 
ажилласан. 

Хууль, журам, 
стандартыг  

100% мөрдөн 
ажилласан 

байна. 

Хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг тогтмол 
шуурхай эрхлэн явуулах зорилтын хүрээнд: 

 Байгууллагын боловсон хүчний шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой 34 
тушаал шийдвэр гарсан. Нийгмийн баталгааг хангах  асуудлын хүрээнд 
буцалтгүй тусламж 13, гэр бүлийг дэмжих 4,  чөлөө олгох 2, сахилгын болон 
сануулах 1, нийгмийн асуудал шийдвэрлэх 3, бусад 18 тушаал шийдвэр 
гарсан байна. 

 Тайлант хугацаанд ажилтан, албан хаагч иргэд болон бусад байгууллагаас 
61 албан бичиг, 81 өргөдөл хүсэлт ирүүлснийг албан бичгээр 32, цахимаар 
4, тушаалаар 75, утсаар 31 өргөдөл хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэсэн. 

 Төрийн албаны зөвлөлийн хүний нөөцийн нэгдсэн системд 2020 оны хүний 
нөөцийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг 2021 оны 1 дүгээр сард 1 удаа, 
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томилсон чөлөөлсөн албан хаагчдын мэдээллийг тухай бүр 34 удаа 
системд шинэчлэн байршуулсан. 

2.1.1 

Байгууллагын боловсон 
хүчний шилжилт 
хөдөлгөөнийг тогтмол, 
шуурхай зохион 
байгуулах, хүний нөөцийн 
судалгаа хийх, санал 
боловсруулах 

- 

Хуулийн 
хүрээнд 
шуурхай, 

алдаа 
дутагдалгүй 
ажилласан 

эсэх 

Шилжилт 
хөдөлгөөнтэй 
холбоотой 30, 

шийдвэр 
гарсан. 

/20 тушаал 
шийдвэр/ 

Судалгаа хийж 
санал 

боловсруулсан 
байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар байгууллагын боловсон хүчний Шилжилт 
хөдөлгөөнтэй холбоотой 34 тушаал шийдвэр гарснаас, ажилд томилох 6, 
чөлөөлөх 5, ажлаас чөлөөлж ажилд томилох 23 тушаал шийдвэр гарсан. 
Хүний нөөцийн судалгаа хийх, санал боловсруулах ажлын хүрээнд, ажлын 
хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамтай хамтран байгуулан ажиллаж 
байгаа бөгөөд, байгууллага дээрээ хүний нөөцийн судалгаа хийж 
байгууллагын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр төлөвлөгөөг 2021 оны 3 
дугаар сарын 24-ний өдрийн  А/44 тоот даргын тушаалаар батлуулж, 
хэрэгжүүлэн ажилласан. 

 

2.1.2. 

Байгууллагын ажилтан,  
албан хаагчид болон 
бусад байгууллагаас 
ирсэн өргөдлийг  
нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөрийн 
хүрээнд нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлэн 
ажиллах 

- 

Ирүүлсэн 
өргөдөл, 
хүсэлтийг 
хуулийн 

хугацаанд 
шийдвэрлэсэн 

эсэх 

75 албан бичиг, 
179 өргөдөл 

хүсэлт 
шийдвэрлэсэн 

60 тушаал 
шийдвэр  

Тайлант хугацаанд ажилтан, албан хаагч иргэд болон бусад байгууллагаас 
61 албан бичиг, 81 өргөдөл хүсэлт ирүүлснийг албан бичгээр 32, цахимаар 4, 
тушаалаар 75, утсаар 31 өргөдөл хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэсэн. 
Мөн нийгмийн баталгааг хангах  асуудлын хүрээнд буцалтгүй тусламж 13, гэр 
бүлийг дэмжих 4,  чөлөө олгох 2, сахилгын болон сануулах 1, нийгмийн 
асуудал шийдвэрлэх 3, бусад 52 тушаал шийдвэр гарсан. 

 

2.1.3 

Төрийн албаны зөвлөлд 
шаардлагатай тайлан 
мэдээ, мэдээллийг 
бэлтгэн хүргүүлэх 

- 

Мэдээллийг үнэн 
зөв, цаг 

хугацаандаа 
гарсан эсэх 

Төрийн албаны 
салбар 

зөвлөлийн цахим 
хуудсанд 30 
мэдээллийг 

байршуулсан. 

12 мэдээллийг 
байршуулсан 

байна. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн цахим хуудасны хүний нөөцийн системд 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам”-ын дагуу шилжилт 
хөдөлгөөнийг тухай бүр шинэчилж, шинээр томилогдсон албан хаагчдын 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг 34 удаа шинэчлэн  байршуулсан. 
Төрийн албаны зөвлөлд 2020 оны хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
тайланг 2021 оны 1 дүгээр сард 1 удаа  хүргүүлсэн. 

 

2.2 

Агентлагийн үйл 
ажиллагаа, хуулиар 
хориглоогүй бүхий л 
мэдээллийг олон нийт, 
үйлчлүүлэгчдэд ил тод, 
нээлттэй байлгаж, 
мэдээлэл авах адил тэгш 
боломжоор хангана. 

- 

Байгууллагын ил 
тод байдлыг 
100% хангаж 

ажилласан байна. 

2020 онд ил тод 
байдлыг хангаж 

ажилласан.  

Байгууллагын 
үйл 

ажиллагааны 
ил тод байдлыг 
100% хангасан 

байна. 

Ил тод байдлыг хангаж, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах 
ажлын хүрээнд:   

 Төсөв, санхүүтэй холбогдолтой нийт 92 мэдээ, мэдээллийг шилэн дансанд 
байршуулсан бөгөөд 2021 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн байдлаар 5 
сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй  579.4 тэрбум төгрөгийн гүйлгээний 
мэдээллийг шилэн дансанд оруулсан.  

 Байгууллагын зарим үйлчилгээг операторын горимд шилжүүлж төрөлжсөн 
мэдээлэл, лавлагааны утсыг 2021 оны 6 сард нэвтрүүлсэн. 7777-1900 
дугаарын утсанд ирж буй дуудлагад тогтмол хариу мэдээлэл, лавлагаа өгч, 
гэрээс ажиллаж байгаа ажилтнуудын гар утсанд холбож, хариу өгч байгаа 
байдалд  хяналт тавьж  ажилласан. 

 2021 оны  11 дүгээр сарын  9-ний өдрийн  байдлаар олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслүүдээр агентлагийн болон салбарын үйл 
ажиллагаатай холбоотой нийт 386 мэдээ, мэдээлэл нийтлэгдсэн. 

 Байгууллагын цахим хуудсанд жилийн эцсийн байдлаар 164 мэдээ, 
мэдээллийг байршуулсан. 

 

2.2.1 

Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, холбогдох мэдээ, 
мэдээллийг шилэн 
дансанд байршуулах 

- 

Хуулийн дагуу 
хугацаанд нь 
мэдээллийг 

байршуулна. 

111 мэдээлэл, 
272.7 тэрбум 

төгрөгийн 
гүйлгээний 
мэдээллийг 

байршуулсан. 

Хүний нөөцийн 
10 мэдээ болон 

бусад 
мэдээллийг 

бүрэн 
байршуулсан 

байна. 

Төсөв, санхүүтэй холбогдолтой тухай бүр 50, сар бүр 30, улирал бүр 3, 
жилдээ нэг байршуулах 5, хагас жилд 4, нийт 92 мэдээ, мэдээллийг шилэн 
дансанд байршуулсан. 2021 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн байдлаар 5 
сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй нийт 260.8 тэрбум төгрөгийн орлого, 318.6 
тэрбум төгрөгийн зарлагын, нийт 579.4 тэрбум төгрөгийн гүйлгээний 
мэдээллийг шилэн дансанд оруулсан. 
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Хуульд заасан хугацааны дагуу байгууллагын бүтэц орон тооны  мэдээллийг 
12 удаа байршуулсан. 

2.2.2. 

Газрын тосны салбар 
үүсгэн байгуулагдсаны 80 
жилийн ойг тэмдэглэх, 
Монгол Улсын Газрын 
тосны   салбарын түүхэн 
үйл явдал, ач холбогдол,  
үйл ажиллагааны үр дүнг 
олон нийтэд хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан сурталчлан 
таниулах ажлыг зохион 
байгуулах 

- 

Төлөвлөгөөний 
дагуу ажлыг 

хэрэгжүүлж, олон 
нийтийн 

мэдээллийн 
хэрэгсэлд 

салбарын үйл 
ажиллагааны  

мэдээ 
мэдээллийг  

тухай бүр бэлтгэн 
нийлүүлнэ. 

- 

Төлөвлөгөөний 
дагуу ажлыг 
хэрэгжүүлж, 

олон нийтийн 
мэдээллийн 
хэрэгсэлд 

салбарын үйл 
ажиллагааны  

мэдээ 
мэдээллийг  

бэлтгэн 
нийтлүүлсэн 

байна. 

Газрын тосны салбарын бодлогын хэрэгжилт, үйл ажиллагааны үр дүнг олон 
нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр таниулах, сурталчлах ажлын 
чиглэлээр 2 агуулга бүхий дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг төсвийн хамт  гаргаж 
орлогч дарга Ц.Эрдэнэбаярт хүргүүлсэн. 
Ажлын хэсгийн төлөвлөгөө гаргах  асуудлаар 2 удаа хуралдаж, төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд 1 удаа уулзаж санал солилцсон. 
Монгол Улсад  Газрын тосны салбар үүсэж байгуулагдсаны 80 жилийн  ойг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд салбарын бэлэг тэмдэг бүхий логоны 
загварын уралдааныг Ашигт малтмал газрын тосны газраас  график 
дизайнерууд, зураачид, нийт уран бүтээлчдийн дунд  2021 оны 2 дугаар 
сарын 9-ний өдрөөс 2 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэл хугацаанд нээлттэй  
зарлаж, шалгаруулав. 

 

2.2.3 

Салбарын  үйл 
ажиллагааны өнөөгийн 
байдал, хэтийн төлөв, үйл 
ажиллагааны үр дүнг 
хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагаар дамжуулан 
олон нийтэд хүргэх ажлыг 
зохион байгуулах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой мэдээ, 

мэдээллийг 
бэлтгэн 

нийтлүүлнэ. 

Нийт 817 
мэдээ, 

мэдээлэл 

 360 мэдээ, 
мэдээлэл 

Ашигт малтмал, газрын тосны салбарын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, 
хэтийн төлөв  үйл ажиллагааны үр дүнг МҮОНРТ, Eagle TV, UBS TV, TV-5, 
MNC, Bloomberg, SBN, NTV, TM, TV-25 дугаар суваг  телевизүүд  болон 26 
мэдээллийн  сайт, 6 өдөр тутмын сонин, 1 радиогоор дамжуулан хэвлэлийн 
84 мэдээ бэлтгэн олон нийтэд мэдээлсэн.   
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд нийтлэгдсэн мэдээ, мэдээллийн 13.2%-
ийг салбарын болон агентлагийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, 
46.6%-ийг газрын тосны олборлолт, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж 
үнэтэй  холбоотой мэдээлэл, 10.9%-ийг ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээлэл, үлдсэн 29.3%-ийг  бусад мэдээлэл 
эзэлж байна.  

 

2.2.4 

Төрийн цахим 
шилжилтийн бодлого, 
арга хэмжээг 
байгууллагын хэмжээнд 
төлөвлөж хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах 

- 

Төлөвлөлтийн 
дагуу цахим 

шилжилт 
хэрэгжсэн 

байна. 20% 

0% 20% 

 Байгууллагын зарим үйлчилгээг операторын горимд шилжүүлж төрөлжсөн 
мэдээлэл, лавлагааны утсыг 2021 оны 6 сард нэвтрүүлсэн. 7777-1900 
дугаарын утсанд ирж буй дуудлагад тогтмол хариу мэдээлэл, лавлагаа өгч, 
гэрээс ажиллаж байгаа ажилтнуудын гар утсанд холбож, хариу өгч байгаа 
байдалд  хяналт тавьж  ажилласан. 

 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд зар, мэдээ, мэдээллийг 
масс мессежээр хүргүүлэх Мессэжпро үйлчилгээг 2021 оны 11 дүгээр сард 
нэвтрүүлсэн. 2021 оны 11 дүгээр сард төлбөрөө төлж бүртгүүлэх тухай 296, 
төлөвлөгөө тайлангийн шинэчлэгдсэн програмын сургалтад хамрагдах 
тухай 1862 мессэжийг илгээсэн.  

 

2.2.5 

Агентлагийн веб хуудсыг 
шинэчлэн, шаардлагатай 
мэдээ, мэдээллийг 
оруулж ажиллах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой мэдээ, 

мэдээллийг 
нийтэлнэ. 

156 мэдээ 
мэдээлэл 
оруулсан. 

180 мэдээ 
Байгууллагын цахим хуудсанд жилийн эцсийн байдлаар 164 мэдээ, 
мэдээллийг байршуулсан. 

 

2.3 
Сургалт, давтан 
сургалтын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна. 

- 

Сургалт, 
давтан 

сургалтын үйл 
ажиллагаа 

хэвийн 
явагдсан 

байна. 

2020 онд сонгон 
шалгаруулалтаар 

17 суралцагч 
сонгогдож, 150 

албан хаагч 
сургалтад 

хамрагдсан. 

Сургалтын үйл 
ажиллагаа 

төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрийн 
дагуу зохион 

байгуулагдсан 
байна. 

2021 оны сургалтын төлөвлөгөөг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2021 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/18 дугаар 
тушаалаар батлуулсан. Үүний дагуу байгууллагын албан хаагчдын сургалтын 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг Агентлагийн даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 26-
ны А/46 дугаар тушаалаар батлуулсан. 2021 оны 11 дүгээр сарын 8-ны 
байдлаар 165 албан хаагчид сургалтад хамрагдсан. 

 

2.3.1 
Агентлагийн ажилтан, 
албан хаагчдыг богино, 
дунд хугацаат сургалтад 

- 
Төлөвлөгөө, 

хөтөлбөр 
боловсруулж  

2020 онд 150 
албан хаагч 

1 төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр 

боловсруулж  

2021 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн байдлаар 165 албан хаагчид 
сургалтад хамрагдсан. 
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жигд хамруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

батлуулах, албан 
хаагчдыг 

хамруулна. 

сургалтад 
хамрагдсан. 

батлуулсан 
байна. Албан 

хаагчдыг 
төлөвлөгөөний 
дагуу сургалтад 
жигд хамруулсан 

байна. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 291 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
журмын дагуу 2021 оны сургалтын урамшууллын зарцуулалтын төлөвлөгөөг 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 
2 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлуулсан. 
2021 оны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын албан хаагчдын 
сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг Агентлагийн даргын 2021 оны 3 дугаар 
сарын 26-ны А/46 дугаар тушаалаар батлуулсан.  

2.4 

Гадаад орнуудаас 
ирүүлсэн  хамтарсан 
төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх саналыг 
судалж, харилцан үр 
ашигтай төсөл, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

- 

Үр ашигтай 
зохион 

байгуулж 
ажиллана. 

1 төсөл 
хэрэгжиж 1 

төсөл 
хэрэгжихээр 
судлагдаж 

байгаа  

Хэрэгжүүлэхээр 
ирүүлсэн төсөл, 

хөтөлбөр 
саналыг судалж, 

харилцан үр 
ашигтай төсөл, 

хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж 
ажиллана.  

ХБНГУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар ХБНГУ-ын Гео-Шинжлэх 
Ухаан Байгалийн нөөцийн  хүрээлэнгээр дамжуулан хэрэгжүүлж буй “Монгол 
улсын эрдэс баялгийн салбар дахь институцийн болон боловсон хүчний 
чадавхыг хөгжүүлэх” төсөл Ашигт малтмал, газрын тосны газарт 2018 оноос 
хэрэгжиж байгаа бөгөөд төсөл 2020 онд хэрэгжиж дуусах байсан боловч цар 
тахлын улмаас зарим төлөвлөгөөт ажлууд хийгдэж амжаагүй тул 2021 оныг 
дуустал 1 жилээр төслийн хугацааг сунгасан. 2019-2023 онд хэрэгжиж буй 
АМЕП 2 хөтөлбөрийн хүрээнд “Нүүрсний давхаргын метан хийн гео-
мэдээллийг сайжруулах нь” төслийг Ашигт малтмал, газрын тосны газар 
Адам смит Интернэшнл Олон улсын байгууллагатай хамтран 2021-2022 онд 
хэрэгжүүлж байна.  

 

2.4.1 

Геологи, уул уурхай, 
газрын тосны салбарт 
хэрэгжиж байгаа болон 
хэрэгжүүлэх боломжтой 
төслүүдийн ажлыг нэгтгэн 
зохион байгуулж, бүтцийн 
холбогдох нэгжүүдтэй 
хамтран ажиллах 

- 

Үр ашигтай 
зохион 

байгуулж 
ажиллана. 

1 төсөл 
хэрэгжиж 1 

төсөл 
хэрэгжихээр 
судлагдаж 

байгаа 

Харилцан үр 
ашигтай төсөл, 

хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 

ажлыг зохион 
байгуулж 

ажиллана. 
Гадаадын зээл 

тусламжаар 
хэрэгжиж байгаа 

төсөл 
хөтөлбөрийн 1 
хэрэгжилтийг 

гаргана.  

ХБНГУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар ХБНГУ-ын Гео-Шинжлэх 
Ухаан Байгалийн нөөцийн  хүрээлэнгээр дамжуулан хэрэгжүүлж буй “Монгол 
улсын эрдэс баялгийн салбар дахь институцийн болон боловсон хүчний 
чадавхыг хөгжүүлэх” төсөл Ашигт малтмал, газрын тосны газарт 2018 оноос 
хэрэгжиж байгаа бөгөөд төсөл 2020 онд хэрэгжиж дуусах байсан боловч цар 
тахлын улмаас зарим төлөвлөгөөт ажлууд хийгдэж амжаагүй тул 2021 оныг 
дуустал 1 жилээр төслийн хугацааг сунгасан. Төслийн үйл ажиллагааны 
нарийвчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан чадавхыг бэхжүүлэх, мэдээллийн 
материал боловсруулах, бэлтгэн гаргах, СМСS болон E-Reporting системд 
хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийх зэрэг ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн. 
2019-2023 онд хэрэгжиж буй АМЕП 2 хөтөлбөрийн хүрээнд “Нүүрсний 
давхаргын метан хийн гео-мэдээллийг сайжруулах нь” төслийг Ашигт 
малтмал, газрын тосны газар Адам смит Интернэшнл Олон улсын 
байгууллагатай хамтран 2021-2022 онд хэрэгжүүлж байна.  

 

2.5 

Цар тахлын эсрэг арга 
хэмжээ авах, 
шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 

тухай бүр гаргаж 
Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

Улсын онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
улсын албаны шуурхай штабаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу цар тахлын үед 
уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллага,  уурхай, 
үйлдвэрүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг  тасралтгүй хангах, халдвар 
хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлж ажиллах ажлыг зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэн, байгууллагын албан ёсны веб сайт, пэйж хуудсаар 
холбогдох мэдээ мэдээллийг дамжуулж ажилласан.  

 

2.5.1 

Цар тахлын үед салбарын 
уурхай, үйлдвэрүүдийн 
хэвийн үйл ажиллагааг  
тасралтгүй хангах, 
халдвар хамгааллын 
дэглэмийг мөрдөж ажлыг 
зохион байгуулах, 
Уурхайн ажилчдын ээлж 
солилцох ажлыг зохион 
байгуулахад дэмжлэг 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 

тухай бүр гаргаж 
Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

Улсын онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
улсын албаны шуурхай штабаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу цар тахлын үед 
уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллага,  уурхай, 
үйлдвэрүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг  тасралтгүй хангах, халдвар 
хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлж ажиллах ажлыг зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэн, байгууллагын албан ёсны веб сайт, пэйж хуудсаар 
холбогдох мэдээ мэдээллийг дамжуулж ажилласан. Мөн Коранавируст 
(Ковид-19)-ийн эсрэг вакцинд салбарын аж ахуйн нэгж байгууллагууд 
хамрагдсан талаарх судалгааг нэгтгэж гамшгаас хамгаалах уул уурхай, хүнд 
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үзүүлж мэдээ мэдээллээр 
хангах 

үйлдвэрийн улсын албанд 2021 оны 6 дугаар сарын 10, 2021 оны 6 дугаар 
сарын 27-ны өдөр нийт 2 удаа мэйл хаягаар хүргүүлсэн. 
2021 онд үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөгөө батлуулсан ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл бүхий 223 аж ахуй нэгжээс 2 дугаар сард вакцинжуулалтын 
1 дүгээр тун,  6 дугаар сард вакцинжуулалтын 2 дугаар тун, 10 дугаар сард 
вакцинжуулалтын 3 дугаар тунд хамрагдсан байдлын судалгааг авч нэгтгэн 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны онцгой штабын нарийн бичгийн дарга 
Ш.Эрдэнэцэцэгт 3 удаа хүргүүлж мэдээллээр хангаж ажилласан. 

Зорилго 3. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын өртөг нөхөгдөх зардалд хяналт тавих, газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаанаас орох орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

3.1 

Газрын тосны хайгуул, 
ашиглалтын өртөг 
нөхөгдөх зардалд хяналт 
тавих, газрын тостой 
холбоотой үйл 
ажиллагаанаас орох 
орлогыг төсөвт 
төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

- 

Холбогдох 
хууль, журам, 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

2020 оны 1-3 
дугаар 

улирлын өртөг 
нөхөгдөх 
зардлын 

тайланг хүлээн 
авсан, 

төлбөрийг 
төвлөрүүлсэн. 

Төсөв, мэдээ 
тайланг нэгтгэж, 

санхүүгийн 
шалгалт хийх, 
орлогыг төсөвт 

төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан 

байна. 

Холбогдох хууль, журам, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу 13 талбайн 
408.1 сая ам.долларын төсөв батлагдаж, 66.0 сая ам.долларын өртөг 
нөхөгдөх зардлын тайланг нэгтгэн, 57.8 сая ам.долларын тосны экспортын 
орлого болон 1.8 сая ам.долларын төлбөр, урамшууллыг төвлөрүүлсэн. 

 

3.1.1 

Гэрээлэгчдээс ирүүлсэн 
2021 онд хийх ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг 
холбогдох хэлтсүүдтэй 
хамтран хэлэлцэж 
батлуулах, өртөг нөхөгдөх 
зардлын тайланг улирал 
бүр хүлээн авч, нэгтгэх 

- 

Төлөвлөгөө, 
төсөвт санал, 
дүгнэлт гарган 

ажилласан 
эсэх, 

батлагдсан 
төсөв, 

гэрээлэгчдийн 
ирүүлсэн өртөг 

нөхөгдөх 
зардлын 

тайлангийн 
нэгтгэлээр 

Гэрээлэгчдийн 
2020 оны 1-3 

дугаар 
улирлын өртөг 

нөхөгдөх 
зардлын 

тайланг хүлээн 
авч, нэгтгэсэн. 

2021 онд хийх 
ажлын 

төлөвлөгөө, 
төсөв 

батлагдаж, 
2020 оны 

жилийн эцсийн, 
2021 оны 1-3 

дугаар 
улирлын өртөг 

нөхөгдөх 
зардлын 

тайланг хүлээн 
авч, нэгтгэсэн 

байна. 

Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгч 
компаниудын 2021 оны жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах, 
төлөвлөгөө, төсөв батлах Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2021 
оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/04 дүгээр тушаал (хайгуул), 2021 оны 4 
дүгээр сарын 1-ний өдрийн А/53 дугаар тушаал (“Доншен газрын тос 
/Монгол/” ХХК), 2021 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/74 дүгээр тушаал 
(“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК)-аар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд 
2021 оны төлөвлөгөө, төсвийг хүлээн авч, Газрын тосны хайгуулын хэлтэс, 
Газрын тосны ашиглалтын  хэлтэстэй хамтран ажиллаж, санал дүгнэлт 
гаргасан бөгөөд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 13 талбайн 408.1 сая 
ам.долларын төсөв батлагдаад байна.  
Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд 2020 оны 4 дүгээр 
улиралд 95.9 сая ам.доллар, 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 132.4 
сая ам.доллар, 2021 оны 1-3 дугаар улирлын байдлаар 66.0 сая 
ам.долларын  өртөг нөхөгдөх зардлын тайланг хүлээн авч нэгтгэсэн. 

 

3.1.2 

Гэрээлэгчдийн 
Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний дагуу төлөх 
тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр, сургалтын 
урамшуулал, 
төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааны дэмжлэг 
төлбөрийг тооцож, 
нэхэмжлэн төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

- 

Төлбөр, 
урамшууллыг 

тооцож 
нэхэмжлэх, 
төлбөрийн 

хуваарилалтыг 
тооцож, дүн 

мэдээг Сангийн 
яаманд сар бүр 

хүргүүлсэн байна. 

2020 оны 1-11 
дүгээр сард 
төлсөн нөөц 
ашигласны 

төлбөр болон 
тусгай 

зөвшөөрлийн 
төлбөрийн 

хуваарилалтыг 
тооцож, дүн 

мэдээг Сангийн 
яаманд 

хүргүүлсэн. 

100% 

Гэрээлэгч компаниудын 2020 оны 12 дугаар сараас 2021 оны 10 дугаар сард 
төлсөн нөөц ашигласны төлбөрийн 70 хувийг улсын төсөвт, 30 хувийг орон 
нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд, тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 70 хувийг 
улсын төсөвт, 20 хувийг тухайн аймаг, нийслэлийн төсөвт, 10 хувийг сум, 
дүүргийн төсөвт хуваарилах тооцоог аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг тус бүрээр 
хийж, дүн мэдээг сар бүр Сангийн яаманд 4/59, 4/607, 4/1031, 4/1644, 4/1988, 
4/2468, 4/2909, 4/3444, 4/3962, 4/4502, 4/4959 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
2020 оны 12 дугаар сараас 2021 оны 10 дугаар сард нөөц ашигласны төлбөр 
нийт 25.7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлснээс улсын төсөвт 18.0 тэрбум төгрөг, 
орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд 7.7 тэрбум төгрөг, тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр нийт 1,855.5 сая төгрөг төвлөрүүлснээс улсын төсөвт 1,298.8 сая 
төгрөг, 15 аймгийн төсөвт 371.1 сая төгрөг, 99 (давхардсан тоогоор) сумын 
төсөвт 185.5 сая төгрөг тус тус хуваарилагдсан байна. 

 

Зорилго 4. Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй ашигт малтмалын хайгуулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөг хүлээн авах, хайгуулын ажлын зардлыг хянан баталгаажуулах, 
шаардлагатай тохиолдолд ажлыг газар дээр нь шалгах, ашигт малтмалын нөөцийг өсгөнө. 
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4.1 

Ашигт малтмалын 
хайгуулын ажлын үр 
өгөөжийг дээшлүүлэх, 
эрдэс баялгийн нөөцийг 
өсгөнө. 

- 
Үнэн зөв 
хийгдсэн 
байна. 

- 

Ирүүлсэн 
төлөвлөгөө, 

тайлангийн тоо 
хэмжээгээр 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр орсон 106 тайлангаас ашигт 
малтмалын нөөцийг ашигт малтмалын 19 төрлөөр ангилан бүртгэж, мэдээг 
сар бүр шинэчлэн бэлтгэсэн. 
Бусад хэлтэс болон холбогдох мэргэжилтэнд шаардлагатай үед ашигт 
малтмалын нөөцтэй холбоотой мэдээллийг 9 удаа бэлтгэж өгсөн. 

 

4.1.1 

Хувийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэсэн ашигт 
малтмалын хайгуулын 
ажлын үр дүнгийн тайлан, 
нөөцийн тодотгол тайланг 
хүлээн авч хянах, Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлөөр  хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлэх, мэдээллийн 
санг хөтлөх,  баяжуулах, 
мэдээлэл бэлтгэж өгөх 

- 

Тайланг хянах,  
хяналтын 

хуудсаар дүгнэх, 
санд бүртгэх 

ажлын хүрээнд 
ашигт 

малтмалын 
төрлөөр 
бүртгэнэ. 

- 

Эрдэс 
баялгийн 

мэргэжлийн 
зөвлөлийн 

хурлаар 
хэлэлцэж, 

хүлээн авсан 
60 тайлангийн 
тоо хэмжээгээр 

хийгдсэн 
байна. 

Ашигт малтмалын төрлөөр нь: алтны шороон ордын 12, нүүрс 5, барилгын 
материалын 9, газрын тос 1, төмөр 2, алтны үндсэн 5, хайлуур жонш-5, 
манган 2, зэс 1, мөнгө 1 тус тус орж хариуцсан мэргэжилтнүүд нь нэгдсэн 
мэдээллийн санг баяжуулсан. 
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэст Able-ийн захидлаар 2021 
оны 2 дугаар сарын 3, 2021 оны 3 дугаар сарын 4, 2021 оны 4 дүгээр сарын  
3, 2021 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр тус тус илгээсэн. 

 

4.1.2 

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
ашигт малтмалын 
хайгуулын ажлын жилийн 
тайлан, төлөвлөгөөг хянах, 
хүлээн авах, мэдээллийн 
нэгдсэн санг нэмэлт 
мэдээллээр баяжуулж 
шинэчлэх, тайлан, 
төлөвлөгөөг Геологийн 
баримтын төв архивд 
тушаах 

- 

Ирүүлсэн 
хайгуулын 

ажлын тайлан, 
төлөвлөгөөний 
тоо хэмжээгээр 

2019, 2020 онд 
тайлан, 

төлөвлөгөөг 
Геологийн 

баримтын төв 
архивд  

тушаасан. 

Ирүүлсэн 
хайгуулын 
ажлын 700 

тайлан, 
хайгуулын 
ажлын 600 

төлөвлөгөөг, 
архивд 

хүлээлгэн 
өгсөн байна. 

Илгээсэн хайгуулын ажлын 450 тайлан, хайгуулын ажлын 580 төлөвлөгөөг 
холбогдох журмын дагуу архивд хүлээлгэн өгөх бэлэн болсон. 

 

4.2 

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтыг татах, Эрдэс 
баялгийн нөөцийг 
нэмэгдүүлнэ. 

- 
Чанартай үнэн 
зөв хийгдсэн 

байна. 
- 

Сонгон 
шалгаруулалтаар 

олгогдсон 
хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн тоо 

хэмжээгээр 

“Салхитын ам-1” молибдений орд, Цогзол уулын хайлуур жоншны ордод 
байрлах Өлзийт-1 орд,  Цогзол уулын хүдрийн биетүүд, “Дунд Бөхөгийн доод” 
элс-хайрханы орд, Хөхдэлийн литийн орд, Цагаан давааны гянтболдын орд, 
Эрдэнэтийн овоо зэс молибдений орд, Ханын хярын газрын ховор элемент-
барий-стронцийн орд,  Өндөр эрэгийн алтны шороон ордуудын хайгуулын 
ажлын үр дүнгийн тайлангуудаас нөөц нэмэгдүүлсэн. 

 

4.2.1 

Төрөөс тогтоосон талбайд  
зарласан сонгон 
шалгаруулалтын талбайн 
ерөнхий мэдээлэл, геологи, 
ашигт малтмалын 
мэдээллийг бэлтгэх 

- 
Чанартай үнэн 
зөв хийгдсэн 

байна. 
- 

8,4 га талбайд  
зарлах 450 

талбайн 
мэдээллийг 
Геологи, уул 

уурхайн 
кадастрын 

хэлтэст өгнө. 

Төрөөс тогтоосон талбайд зарласан сонгон шалгаруулалтын 124  зураг бэлтгэж 
мөн 157 талбай,  баруун бүсийн 17 талбай, говийн бүсийн 25 талбайн өмнөх 
судалгааны түвшний мэдээллүүдийг  бэлтгэж,  Геологи, уул уурхайн 
кадастрын хэлтэст өгсөн. 
 

 

4.2.2 

Эрдэс баялгийн нөөцийг  
нэмэгдүүлэх ашигт 
малтмалын хайгуулын 
ажлыг /төрөөс зөвшөөрсөн 
газар нутагт/ хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

- 
Чанартай үнэн 
зөв хийгдсэн 

байна. 

2020 онд 27 
хайгуулын 

тусгай 
зөвшөөрлийг  

хянаж 
мэдээллийн 

санд бүртгэсэн. 

90 хайгуулын 
тусгай 

зөвшөөрлийг 
тус бүрээр 

хянаж 
бүртгэсэн 

байна. 

Шинээр олгогдсон 87 хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг  хянаж мэдээллийг санд 
бүртгэсэн. 
2020 оны 7 дугаар сараас 12 сар дуустал хугацаанд Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар алтны 16 орд, холимог металлын 1 ордын 
нөөцийн тайлан хэлэлцэгдэж нөөцийг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгээд 
байна.  

 

Зорилго 5. Ашигт малтмалын салбарын бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. 
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5.1 

Ашигт малтмалын 
салбарын хууль 
тогтоомжийг 
боловсронгуй болгох, 
бодлого, хөтөлбөр, 
төслийн хувилбар 
боловсруулна. 

- 

Хууль, заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай 
чанартай 

гүйцэтгэсэн 
байна. 

1 

Хуулийн 
шаардлага 

хангаж 100%  
хийгдсэн 
байна. 

Хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоход саналыг Able-ийн захидлаар 
2021 оны 4 дүгээр сарын 30-нд   хүргүүлсэн.  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын хэлэлцүүлэгт удаа дараа оролцож саналаа бичгээр 
боловсруулж өгсөн.  
“Монгол Өмгөөлөл” ХХК болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд зохион 
байгуулагдсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн хэлэлцүүлэгт оролцож 
саналаа өгсөн. 

 

5.1.1 

Ашигт малтмалын 
салбарт мөрдөх дүрэм, 
журам, заавар, 
аргачилсан зөвлөмжийг 
боловсруулахад оролцох 

- 
Санал өгсөн 
хуулийн тоо 

1 2 

Хууль эрх зүйн хэлтэст  Хилээр дээж нэвтрүүлэх зааварт саналыг Able-ийн 
захидлаар 2021 оны 4 дүгээр сарын 22-нд өгсөн. Хайгуулын ажлын болон 
ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн 
авах зааварт саналаа өгсөн.  
Сонгон шалгаруулалтын журам, танилцуулгад саналаа өгсөн. 
Хилээр дээж нэвтрүүлэх зааварт санал боловсруулж ахлах мэргэжилтэн 
Ү.Ганбаатарт хүргүүлсэн. 

 

5.1.2 

Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн төслийн үзэл 
баримтлал болон хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулахад 
оролцох 

- 
Санал өгсөн 
хуулийн тоо 

1 2 

Газрын багц хуулиуд,  дагалдах хуулиуд холбогдох саналыг Able-ийн 
захидлаар 2021 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Хууль эрх зүйн хэлтэст 
хүргүүлсэн. “Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх 
үйл ажиллагааны журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санал өгсөн. 

 

5.1.3 

Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн 
11 дүгээр зүйл, 15 дугаар 
зүйл, 22 дугаар зүйл, 33 
дугаар зүйл,  48 дугаар зүйл, 
56 дугаар зүйлд заасан эрх, 
үүргийн хэрэгжилтийг 
хангаж, аж ахуйн нэгж, олон 
нийтэд хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журмыг сурталчлан 
таниулах ажлыг зохион 
байгуулах 

- 

Хууль, заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай 
чанартай 

гүйцэтгэсэн 
байна. 

- 

Хуулийн 
шаардлага 

хангаж 100%  
хийгдсэн 
байна. 

Хайгуулын ажлын  жилийн тайлангийн цацраг идэвхт металл, газрын ховор 
элемент, хар, ховор металл ашигт малтмалын 95 тайлан хянаж, засварт 
буцаасан 35, үнэт, өнгөт металлын 80 тайлан хянаж, засварт буцаасан 26 
тайлан. Хайгуулын ажлын  жилийн тайланг цахимаар хүлээн авах хэсгээс 
нийт 310  тайлан хянаж, Геологийн хэсэг рүү 250-г шилжүүлсэн, засварт 
буцаасан 60. Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн нийт 220 хайгуулын ажлын 
жилийн төлөвлөгөө хянаж, үүнээс баталгаажсан 180, засварт буцаасан 40. 
Хайгуулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө илгээх цахим эрхийг нийт  56  аж ахуй 
нэгжид  илгээсэн.  
Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан ирүүлсэн болон тухайн жилийн зардлаа 
баталгаажуулсан тухай тодорхойлолт 388 гаргаж өгсөн. 115 тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн нөөц бүхий хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланд шинжээч, 12 
ашигт малтмалын нөөцийн ангилал зааварт шинжээч, нийт 127 шинжээч 
томилох шийдвэр гарсан. 107 тайланд хяналтын хуудас олгосон. 

 

5.1.4 

Цөмийн энергийн тухай 
хуулийн 11.2.2, 11.2.3-д 
заасан эрх, үүргийн 
хэрэгжилтийг хангаж, аж 
ахуйн нэгж, олон нийтэд 
хууль, тогтоомж, дүрэм, 
журмыг сурталчлан 
таниулах ажлыг зохион 
байгуулах 

- 

Хууль,  заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай 
чанартай 

гүйцэтгэнэ. 

- 

Хуулийн 
шаардлага 
хангасан 4 

удаа мэдээ, 
мэдээллийг 
хүргүүлсэн 

байна. 

Цөмийн Энергийн комиссын ажлын албаны дарга Г.Манлайжаваас ирсэн  
2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 1/177 тоот албан бичгийг хүлээн авч 
танилцаж, хариу албан бичиг төлөвлөж хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн 2020 онд гүйцэтгэсэн геологи, хайгуулын ажлын 
зардал, үр дүн, 2021 оны төлөвлөгөө,  тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөлтийн 
мэдээлэл, цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөцийн мэдээллийг  2021 оны 4 
дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар бэлтгэн  2021 оны 5 дугаар сарын 14-
ний өдөр 13/2073 тоотоор хүргүүлсэн. 

 

5.1.5 

Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 
10 дугаар зүйлд заасан эрх, 
үүргийн хэрэгжилтийг 
хангаж, аж ахуйн нэгж, олон 
нийтэд хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журмыг сурталчлан 

- 

Хууль, заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай 
чанартай 

гүйцэтгэнэ. 

- 

Хуулийн 
шаардлага 

хангаж 100%  
хийгдсэн 
байна. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нийт 295 тусгай зөвшөөрөл хүссэн 
өргөдөлд орд илрэлийн шүүлтийг хянасан. 
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таниулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Зорилго 6. Стратегийн болон томоохон ордуудыг ашиглалтад оруулж, экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангаж Уул уурхайн 
салбараас улс орны нийгэм, эдийн засаг, болон байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийг үнэлэх, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлттэй холбоотой мэдээллийг 
бүрдүүлэх, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох эрх зүйн орчныг сайжруулах, бичил уурхайн үйл ажиллагааг зохион байгуулалтад оруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

6.1 

Томоохон ордуудыг 
ашиглалтад оруулж, 
экспортын хэмжээг 
нэмэгдүүлэхэд 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж 
хүргүүлсэн 

байна. 

Оюутолгойн төслийг Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцүүлж, далд 
уурхайг ашиглалтад оруулахад холбогдох ажлын хэсэгт ажиллаж, 4 
байгууллага, албан тушаалтныг 5 удаа, /Нууцтай холбоотой мэдээллүүд/ 
Салхитын мөнгөний ордыг төслийн  хүчин чадалд хүргэж ажиллахад 4 
удаагийн цахим хурлыг хийж,гүйцэтгэлийн талаар мэдээлэл авч, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгч, тухай бүр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамыг 
мэдээллээр хангаж, Зүүн-цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад 
оруулахад техник эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцаж санал дүгнэлт гарган 
техник эдийн засгийн үндэслэлийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн  
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн хүлээн авах ажлыг зохион байгуулав.  

 

6.1.1 

Оюутолгойн төслийг 
Монгол улсын хууль 
тогтоомжид нийцүүлж, 
далд уурхайг ашиглалтад 
оруулахад шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 
6 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

● Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан Оюу-толгойн 
хөрөнгө оруулалтын гэрээг шинэчлэх ажлын хэсэгт техникийн дэмжлэг 
үзүүлэх дэд ажлын хэсгийн хуралдаанд оролцон санал, дүгнэлт өгч 
ажиллан, ажлын хэсгийн дарга Барилга хот байгуулалтын Яамны төрийн 
нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэнд Оюу-толгой төслийн хэлэлцээрт 
оруулах саналыг боловсруулж 2021 оны 2 дугаар сарын 23-нд хүргүүлсэн.                 
/Нууцтай холбоотой мэдээллүүд/ 

● Өмнөговь аймгийн  Ханбогд нутагт орших Оюутолгой ордын хайгуулын 
ажлын үр дүнгийн тодотгол тайлантай холбогдох мэргэжилтэн танилцан, 
санал дүгнэлт боловсруулан Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2021 
оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэхэд санал 
дүгнэлт өгч, холбогдох засварыг хийлгэн ажилласан. 

 

6.1.2 

Цагаан суваргын зэс, 
молибденийн ордыг 
ашиглалтад оруулах 
ажлыг зохион 
байгуулахад 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 
2 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

Цагаан-суваргын зэс, молибденийн ордыг Дорноговь аймгийн Мандах сумын 
нутагт орших Цагаан-суваргын зэс, молибденийн ордын ил аргаар ашиглах 
техник-эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцан, санал дүгнэлт боловсруулан 
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2021 оны 9 дүгээр сарын 22-ны 
өдрийн хурлаар  хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
Цагаан-суваргын зэс, молибденийн ордын АМНАТ-ын танилцуулга бэлдэж 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Т.Баасанпүрэвт 2021 оны 9 дүгээр 
сарын 2-ны өдөр baasanpurev@gmail.com цахим хаягаар хүргүүлсэн. 

 

6.1.3 

Салхитын мөнгөний ордыг 
төслийн хүчин чадалд 
хүргэж ашиглахад 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 
6 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

“Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК-ийн Салхитын мөнгө, алтны ордын төслийн 
гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавих зорилготойгоор тус уурхайн удирдлагуудтай 
2021 оны 2-5  дугаар саруудад 4 удаагийн цахим уулзалтыг зохион байгуулж, 
гүйцэтгэлийн талаар мэдээлэл авч, хурлын тэмдэглэл хөтлөн Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яаманд тухай бүр олборлолт болон бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн талаар 4 мэдээллийг хүргүүлсэн. 
Салхитын мөнгө-алтны ордыг ил аргаар ашиглах техник-эдийн засгийн 
үндэслэлтэй танилцан, санал дүгнэлт боловсруулан Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаар  
хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
Салхитын мөнгө-алтны ордын 2020 оны нөөцийн хөдөлгөөнийг хийж 
үлдэгдэл нөөцийн мэдээллийг аж ахуйн нэгжид хүргүүлсэн. 

 

6.1.4 
Зүүн цагаан дэлийн 
жоншны далд уурхайг 
ашиглалтад оруулахад 

- 
Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
- 

2 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

 Зүүн цагаан дэлийн хайлуур жоншны ордыг далд аргаар ашиглах техник 
эдийн засгийн үндэслэлтэй хяналтын хуудсаар танилцаж санал дүгнэлт 
гарган Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн техник эдийн засгийн 

 

mailto:baasanpurev@gmail.com
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шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

хүргүүлсэн 
байна. 

үндэслэл хэлэлцэх салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн техник эдийн 
засгийн үндэслэлийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулсан. 

 Зүүн цагаан дэлийн хайлуур жоншны ордын 2020 оны нөөцийн 
хөдөлгөөнийг хийж үлдэгдэл нөөцийн мэдээллийг аж ахуйн нэгжид 
хүргүүлсэн. 

6.2 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-
ийн үйлдвэрлэлийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэхэд 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж 
хүргүүлсэн 

байна. 

 Эрдэнэт  үйлдвэр 2020 оны нөөцийн хөдөлгөөнийг хийж үлдэгдэл нөөцийн 
мэдээллийг аж ахуйн нэгжид хүргүүлсэн. 

 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 56 тоот удирдамжийн дагуу 
2021 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд Монгол улсын Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 4 ажлын явц, үйл ажиллагаатай 
газар дээр нь танилцаж хариуцсан хэлтэс цехийн дарга нартай санал 
солилцов. 

 Улирал тутам хэрэгжилтийн талаар тайланг хүлээн авч технологи, 
хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөгөө мэдээллээр 
тухай бүр нь ханган ажилласан.  

 

6.2.1 

Мөчлөгт урсгалт тээврийн 
технологи нэвтрүүлэхэд 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 
2 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

2021 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд ажлын явц, үйл ажиллагаатай 
газар дээр нь танилцаж хэрэгжилтийн талаар үйлдвэрийн нэгдүгээр орлогч 
захирал Н.Батмөнхтэй  санал солилцож, технологи, хөдөлмөр хамгаалал 
аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажилласан. 
Металл хийц үйлдвэрлэлийн ажлын явц: 

● Бутлуурын байгууламж - 100% 
● Туузан дамжуургын систем - 40%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

Механик тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн явц: 
● Бутлуурын байгууламж - 90% 
● Туузан дамжуургын систем - 85%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

Нийт механик тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлтийн ажлын явц 17%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байна. 

 

6.2.2 

Эмульсийн тэсрэх 
бодисын үйлдвэрийг 
ашиглалтад оруулахад 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 
2 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

2018 онд батлуулсан техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийн дагуу 
барьж байгаа эсэхтэй 2021 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдөр танилцан 
“Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодисын үйлдвэр, тэсрэх материалын 
агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох, тэсэлгээний зориулалттай тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтын дүгнэлт гаргах түр заавар”-ын талаар болон  
технологи, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөгөө 
мэдээллээр ханган ажилласан 

 

6.2.3 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
өргөтгөл, шинэчлэлийн 
ажилд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө 

өгч, 2 
мэдээлэл 

хүргүүлсэн 
байна. 

Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил нь зураг төслийн дагуу 
барьж байгаа эсэхтэй 2021 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдөр танилцан 
баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага болон  технологи, хөдөлмөр 
хамгаалал аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөгөө мэдээллээр ханган 
ажилласан. 
Тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 99%-тай байгаа ба тоног төхөөрөмжүүдийн 
нийлүүлэлт хийгдэж байна. БНХАУ-аас эхний ээлжид ирэх 22 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй мэргэжилтнүүдийн Монгол улсад нэвтрэх визний зөвшөөрөл 
гарсан. 

 

6.2.4 

Засварын механикийн 
заводын өргөтгөл, 
шинэчлэлд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө 

өгч, 2 
мэдээлэл 

хүргүүлсэн 
байна. 

Энэ онд техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажил хийгдэх ба 
засварын механикийн заводын өргөтгөл, шинэчлэлийн техник-эдийн засгийн 
үндэслэлтэй танилцан, санал дүгнэлт боловсруулан, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцүүлэх 
ажлыг зохион байгуулан ажиллана. 
Ажлын явц засвар, механикийн заводыг (2020-2024 он) үндэсний машин 
үйлдвэрийн суурь болгон хөгжүүлэх өргөтгөл, шинэчлэлийн нарийвчилсан 
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техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулалт явагдаж дууссан. Гүйцэтгэгчээр “Ди Ди Эй Жи” ХХК шалгарч 
2021 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 5/196-21 тоот  гэрээг байгуулан 
ажиллаж байна.- 

6.3 

Асгатын мөнгөний ордыг 
эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулахад шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж 
хүргүүлсэн 

байна. 

Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай 
хагас үйлдвэрлэлийн туршилтад хэрэглэх 150 тонн дээж бэлдэх, хөрөнгө 
оруулалт татахад шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч 
ажилласан. 

 

6.3.1 

Асгатын мөнгөний ордыг 
эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулахад шаардлагатай 
туршилт, судалгаа хийх, 
ажлыг зохион 
байгуулахад мэдээллээр 
хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 
2 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай 
далд уурхайн 3 хэмжээст зураглал хийхэд хэвтээ амыг нээж ажиллах орчин 
бүрдүүлэх, хагас үйлдвэрлэлийн туршилтад хэрэглэх 150 тонн дээж бэлдэх 
зэрэг ажлыг гүйцэтгэх төсвийг 2022 оны төсвийн төсөлд тусгахад мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

 

6.3.2 

Асгатын мөнгөний ордын 
туршилт судалгааны 
хөрөнгө оруулалтыг татах 
ажилд дэмжлэг үзүүлэхэд 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 
2 мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад хөрөнгө 
оруулалт татахад шаардлагатай геологи, хайгуулын ажил хийх, дэд бүтэц, 
уулын баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл, барилгын ажлыг 
төлөвлөх, ашиглалтад оруулах бүтээгдэхүүн гаргах талаар шаардлагатай 
мэдээллээр холбогдох байгууллагыг хангаж ажилласан. 

 

6.4 

Төрөөс Эрдэс баялгийн 
салбарт баримтлах 
бодлогын баримт бичгийн 
хүрээнд: /2014-2025 он/ 
Эрдэс баялгийн салбарын 
эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоход 
мэдээллээр хангаж, санал 
хүргүүлнэ. 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

2020 онд 
шаардлагатай 

мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж 
хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж 
хүргүүлсэн 

байна. 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн төсөлд оруулах бичил уурхайтай холбоотой 
нэмэлт өөрчлөлтийн санал боловсруулж, Бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 9 санал боловсруулж, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул уурхайн бодлогын газрын дарга 
Б.Элбэгзаяа, Техник, технологийн хэлтсийн дарга Ч.Цогтбаатар нарт 2021 
оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

 

6.4.1 

Ашигт малтмалын тухай 
хуульд бичил уурхайтай 
холбоотой нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулахад 
санал өгөх, мэдээллээр 
хангах 

- 

Мэдээллээр 
хангана. 

Хэрэгжихүйц 
санал 

хүргүүлсэн 
байна. 

2020 онд 1 
санал, 3 мэдээ, 

мэдээллийг 
Уул уурхай, 

хүнд 
үйлдвэрийн 

яаманд 
хүргүүлсэн. 

2 санал өгч, 
мэдээлэл 

хүргүүлсэн 
байна. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн тушаалаар байгуулсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөл боловсруулахдаа Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан 
хэрэгцээ, шаардлагын урьдчилсан тандан судалгаа, хуулийн төслийн үр 
нөлөөний үнэлгээ, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо 
зэргийг боловсруулах үүрэг бүхий дэд ажлын хэсэгт хүргүүлэх Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн төсөлд бичил уурхайн нөхөрлөл нь дүгнэлт гарсан 
талбайн нөөц, олборлолтын төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах болон бичил 
уурхайн дүгнэлт гаргасан талбайг олгох, бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох гэрээ байгуулахад геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллагын тавих хяналттай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн 
санал боловсруулж 2021 оны 5 дугаар сарын 7 болон 2021 оны 6 дугаар 
сарын 21, 22-ны өдрүүдэд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн. 

 

6.4.2 

Хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлттэй 
холбогдуулан бичил 
уурхайгаар ашигт 
малтмал олборлох 

- 
Санал 

хүргүүлсэн 
байна. 

2020 онд 
журамд 
оруулах 

саналыг 2 удаа 
хүргүүлж, 

2 санал өгч, 
мэдээлэл 

хүргүүлсэн 
байна. 

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журамд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах 9 санал боловсруулж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул 
уурхайн бодлогын газрын дарга Б.Элбэгзаяа, Техник, технологийн хэлтсийн 
дарга Ч.Цогтбаатар нарт 2021 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр 6/1982 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 
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журмыг шинэчлэн 
боловсруулахад санал 
өгөх, мэдээллээр хангах 

3 мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажилласан. 

Бичил уурхайн үйл ажиллагаатай холбогдолтой дэлгэрэнгүй мэдээлэл, 
цаашид авах арга хэмжээний саналыг бэлтгэн  Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн ажлын албанд 2021 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр 
shuurhai@nsc.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлэв. 

6.5 

Ногоон хөгжлийн 2016-
2030 оны бодлогын 
баримт бичгийн хүрээнд: 
Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны улмаас 
эвдрэлд орж, нөхөн 
сэргээлгүй орхигдсон 
газруудын талаарх мэдээ, 
мэдээллээр хангана. 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 
 

- 

Албан 
томилолтоор 2 
удаа ажиллаж, 

мэдээг авч 
нэгтгэн Уул 

уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн 

яаманд 
хүргүүлнэ. 

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг Ялбаг, Бугант тосгонд уул уурхайн болон 
бичил уурхай, хууль бус олборлолтын улмаас эвдэрч олон жил орхигдсон 
талбайд эвдэрсэн газрын хяналтын тооллого хийж, хууль бус олборлолтын 
улмаас эвдрэлд орсон 200 га талбайд 4321.12 м3 овоолго үүссэн болохыг 
тогтоон, бүртгэлжүүлсэн. 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын 2021 оны батлагдсан уулын ажлын 304 төлөвлөгөөнд 
биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд 
эвдэрч орхигдсон талбайн нөхөн сэргээлтийг  1719 гаруй га-д 2.4 тэрбум 
төгрөгөөр хийлгүүлэхээр тусгуулсан.  

 

6.5.1 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны улмаас 
эвдрэлд орж, нөхөн 
сэргээлгүй орхигдсон 
газруудын талаарх мэдээ, 
мэдээллээр хангах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Албан 
томилолтоор 2 
удаа ажиллаж, 

мэдээг авч 
нэгтгэн Уул 

уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн 

яаманд 
хүргүүлнэ. 

Монгол улсын Шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нарын 
“Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай” 2020 оны 12 дугаар сарын 30-
ны өдрийн No169, А/698, А/336, А/242 дугаартай хамтарсан тушаалын 
хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ажлын хэсэг 2021 оны 4 дүгээр сарын 9-13-ны 
өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг Ялбаг, Бугант тосгонд уул 
уурхайн болон бичил уурхай, хууль бус олборлолтын улмаас эвдэрч олон 
жил орхигдсон талбайд эвдэрсэн газрын хяналтын тооллого хийж, хууль бус 
олборлолтын улмаас эвдрэлд орсон 200 га талбайд 4321.12 м3 овоолго 
үүссэн болохыг тогтоон, бүртгэлжүүлсэн. 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын 2021 оны батлагдсан уулын ажлын 304 төлөвлөгөөнд 
биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд 
эвдэрч орхигдсон талбайн нөхөн сэргээлтийг  1719 гаруй га-д 2.4 тэрбум 
төгрөгөөр хийлгүүлэхээр тусгуулсан.  

 

Зорилго-7. Уул уурхайн салбарын хууль, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай журам, дүрэм, зааврын төсөл боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэх, мэдээллээр хангана. 

7.1 
Ашигт малтмалын тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой, 

судалгаа мэдээ 
мэдээлэл, 
хүргүүлсэн 

байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж 
хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж 
хүргүүлсэн 

байна. 

● Ашигт малтмалын үнэ ханшийн мэдээллийг 12 удаа нэгтгэн хэтийн 
төлөвийн мэдээллийг гаргаж, Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны  
2021 оны 373 төлөвлөгөө, 568 Х төлөвлөгөө, 2020 оны 194 тайлан, 709 Х 
тайланг хүлээн авч хянан мэдээллийн санг хөтлөн, Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлөөр хүлээн авсан 52 Техник эдийн засгийн үндэслэлийн 
мэдээллээр мэдээллийн санг баяжуулж, Ашигт малтмал, газрын тосны 
газрын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын 2020 оны 
тайланг гарган Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлж мэдээллээр 
ханган ажилласан. 

● Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн эрэл, эрэл үнэлгээ, хайгуулын ажил 
хийгдсэн 10 ордуудын тайланг судалж, 9 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй 
нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулж, нөхөн төлбөрийн дүнг төлж дууссан 3  
гэрээг дүгнэж акт үйлдсэн. 

 

mailto:shuurhai@nsc.gov.mn
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7.1.1 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлд 
ашиглагдаж байгаа техник 
технологийн түвшинг 
үнэлэх арга, аргачлалын 
талаар олон улсын 
судалгааг мэргэжлийн 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэхэд холбогдох 
суурь судалгаагаар 
хангах, дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллах 

тө
с
ө

л
 

Ажлын 
даалгавар, 

төсөв 
боловсруулагд

сан байна. 
Төсөлд 
дэмжлэг 
үзүүлсэн 
байна. 

Ковид-19 цар 
тахлын улмаас 

тус ажил 
хийгдээгүй. 

 
Холбогдох 

суурь 
судалгаагаар 

хангах, 
дэмжлэг 
үзүүлэн 

ажиллана. 

● 2021 оны баталгаажсан 239 төлөвлөгөөнөөс олборлолтын болон 
баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллүүдийг авч нэгтгэн 
мэдээллийн санг баяжуулан ажилласан. 

● 2016-2020 онуудад ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж тайлан ирүүлсэн 
634 (давхардсан тоогоор) уурхайнуудын олборлолтын болон 
баяжуулалтын тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллийг авч нэгтгэн техник, 
технологийн төвшний үнэлгээ хийхэд шаардагдах суурь судалгааг бэлэн 
болгосон. 

● Ашигт малтмалын төрөл тус бүрээр, хэрэглэж буй технологи, тоног 
төхөөрөмжийн бүтээл, цаг ашиглалттай холбоотой судалгааг хийж 
гүйцэтгэж байгаа ба 2021 оны 12 дугаар сарын 15-нд дуусган Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

 

7.1.2 

Хөрөнгө оруулалтын 
орчныг сайжруулах 
талаар судалгаа хийж, 
үнэлэлт өгч, санал, 
дүгнэлт гаргах 

- 

Судалгааны 
асуулгыг  

нэгтгэн үнэлэлт 
өгч, дүгнэлт 

гаргах 

Санхүүжилтийн 
асуудлаас 

шалтгаалж ажлыг 
бусдаар 

гүйцэтгүүлэх 
боломжгүй 

болсон. 

Судалгааны 
асуулгыг 
нэгтгэж, 

дүгнэлт гаргаж, 
цахим хуудсыг 

шинэчилнэ. 

● Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг үнэлэх, сайжруулах 
боломжийн талаар судалгааны асуулгыг салбарын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулдаг геологи, хайгуул, уул уурхайн олборлолт, баяжуулалт, 
боловсруулалт, хөрөнгө оруулалт, банк санхүүгийн чиглэлээр идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг 1850 аж ахуйн нэгжид асуулгыг хүргүүлж, Ашигт 
малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудаст 2021 оны 11 дүгээр сарын 4-
ний өдөр байрлуулсан. 

 

7.1.3 

Улс орны эдийн засагт 
үзүүлж байгаа нөлөөллийг 
үнэлэх аргачлалын 
талаар судалгааг 
мэргэжлийн 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэхэд суурь 
мэдээллээр хангах, 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах Т

ө
с
л

и
й

н
 с

а
н
х
ү
ү
ж

и
л

т Хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн, 
шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн зөв 

үнэлгээний 
тайлан 
гаргана.  

Судалгаа хийх 
үнэлгээний 

тайлан 
боловсруулах 

ажлыг 
эхлүүлсэн. 

Холбогдох 
суурь 

судалгаагаар 
хангах, 

дэмжлэг 
үзүүлэн 

ажиллана. 

● Судалгааны ажилтай холбогдуулан Монгол улсын үндэсний статистикийн 
хороонд хандаж уул уурхайн салбартай холбоотой судалгааны мэдээ 
тайланг авахаар тохиролцсон. 

● BGR-ийн төсөлтэй хамтран Хайлуур жоншны зах зээлийн судалгааг 2021 
оны 9 дүгээр сард хийж гүйцэтгэхээр тохиролцсон судалгааны ажил 
хийгдэж байна.  

● Аж ахуйн нэгжүүдээс авсан “Дотоод худалдан авалтын судалгаа”-ны тоон 
утгыг нэгтгэн урьдчилсан байдлаар Азийн хөгжлийн банкны Хөрөнгө 
оруулалтын газрын ахлах Э.Энэрэлт, Санхүүгийн албаны ахлах С.Болд 
нарт 2021 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүргүүлсэн. 

 

7.1.4 

Уул уурхайн эрдэс, түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний 
судалгаа хийх, түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний үнэ 
ханшийн тухай 
мэдээллийг цахим 
хуудсанд сар бүр 
байршуулах 

- 

Үнэн зөв 
мэдээллээр 

хангаж цахим 
хуудаст 

байршуулсан 
байна. 

2020-2025 оны 
үнийн 

төсөөллийн 
судалгаа 

боловсруулж, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажилласан. 

12 мэдээ, 1 
судалгаа 

хийсэн байна. 
 

Ашигт малтмалын үнэ ханшийн 2020 оны 12 дугаар сар, 2021 оны 1-11 дүгээр 
саруудын үнэ ханшийг судалж, мэдээллийг 12 удаа нэгтгэн гаргаж, Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөл болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлж,  Ашигт малтмал, газрын тосны газрын сар бүрийн Статистик 
мэдээнд нэгтгүүлэн www.mrpam.gov.mn цахим хуудаст байршуулахаар 
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

 

7.1.5 

Ашигт малтмал ашиглах 
үйл ажиллагааны тайланг 
аж ахуйн нэгжүүдээс 
хүлээн авч мэдээллийг 
нэгдсэн санд нэгтгэх, санг 
хөтлөх, баяжуулах, 
холбогдох байгууллагыг 
мэдээллээр хангах 

- 

Мэдээллийг 
нэгдсэн санд 
нэгтгэх, санг 

хөтлөх, 
баяжуулах, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажиллана. 

2020 оны 420 
төлөвлөгөөний 

мэдээллийг 
авч, 

мэдээллийн 
санг хөтөлсөн. 

Мэдээллийг 
санд нэгтгэх, 

холбогдох 
байгууллагууд
ыг мэдээллээр 

хангана. 

2021 оны Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны 373 төлөвлөгөө, 194 
тайлангийн 1895 маягтуудтай танилцаж, холбогдох суурь мэдээллийг авч, 

мэдээллийн санг хөтлөн, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон холбогдох 
байгууллагуудыг “Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр 
байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх 
гэрээ”-ний талаарх мэдээллээр ханган ажилласан. 

 

7.1.6 

Ашигт малтмал, газрын 
тосны хайгуул, олборлолт 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс 
улсын төсөвт 
төвлөрүүлсэн албан 

- 

Цаг хугацаанд, 
үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 

https://e-
reporting.eitimong

olia.mn/ цахим 
программаар 

холбогдох 

1 Тайлан 
хуулийн 

хугацаанд 
хүргэгдсэн 

байна. 

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын 4 болон 5 дугаар 
маягтуудын дагуу 2220 аж ахуйн нэгжийн улсын төсөвт төвлөрүүлсэн албан 
татвар, хураамжийн тайлан, үйлдвэрлэл борлуулалтын тайланг нэгтгэн 
гаргаж Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын засаглалыг 

 

http://www.mrpam.gov.mn/
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татвар, хураамжийн 
тайлан гаргаж, холбогдох 
байгууллагуудыг 
мэдээллээр хангах 

хүргүүлсэн 
байна. 

мэдээллийг 
хүргүүлсэн. 

сайжруулах ажлын албанд https://e-reporting.eitimongolia.mn/ цахим 
программаар 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр хүргүүлсэн. 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын ажлын албан болон 
Хараат бус хянагч-нэгтгэгч болох “Грант Торнтон Аудит” ХХК-д нэгтгэлийн 
2020 оны тайлангийн мэдээллийг бусад холбогдох хэлтсүүдээс нэгтгэж  2021 
оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр erdenebat.b@mn.gt.com хаягаар хүргүүлсэн. 

7.1.7 

Ашигт малтмал ашиглах 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тайланг аж 
ахуйн нэгжүүдээс хүлээн 
авч танилцах, мэдээллийг 
санд нэгтгэх, санал, 
дүгнэлт гаргах, холбогдох 
байгууллагуудыг 
мэдээллээр хангах 

- 

Мэдээллийг 
нэгдсэн санд 
нэгтгэх, санг 

хөтлөх, 
баяжуулах, 
холбогдох 

байгууллагыг 
мэдээллээр 

хангаж ажиллана. 

85 мэдээллийг 
авч, 

мэдээллийн 
санг 

баяжуулсан. 

Мэдээллийг 
санд нэгтгэх, 

санал, дүгнэлт 
гаргах, 

холбогдох 
байгууллагууд
ыг мэдээллээр 

хангана. 

Уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн 2021 оны 
ашиглалтын үйл ажиллагааны 428 төлөвлөгөө, 574 Х төлөвлөгөө, 2020 оны 
198 ашиглалтын үйл ажиллагааны тайлан, 714 Х тайланг хүлээн авч хянав. 
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-
ны өдрийн "Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр 
хангах тухай" А/75 дугаар тушаал, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021 
оны Харьяа агентлагуудаас мэдээ тайлан ирүүлэх журмын дагуу дээрх 
мэдээллийн сангуудаас долоо хоног, сарын  мэдээллийг боловсруулан тухай 
бүр хүргүүлж байна. 

 

7.1.8 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хайгуул хийсэн ордын 
нөхөн төлбөр тооцох 

- 

Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангагдсан 

байна. 

2020 онд 23 
нөхөн төлбөрийн 
тооцоо хийлгэх 

хүсэлт ирүүлсэн. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

ханган 
ажиллана. 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын зардлын нөхөн 
төлбөрөөр 2021 онд улсын төсөвт 2.5 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх ажлын 
хүрээнд 3.4 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөг 136%-ийн биелэлттэй 

байна.  

 

7.2 

Гол, мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан 
бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн 
сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, олборлох, 
ашиглахыг хориглох тухай 
хуулийг хэрэгжүүлнэ. 

- 

Хууль 
хэрэгжиж, 

мэдээллээр 
хангагдсан 

байна. 

- 

Мэдээллийн 
санг хөтлөн 

баяжуулах. 1 
Мэдээллээр 

хангана. 

2020 оны 38 аж ахуйн нэгжийн гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж мэдээллийн 
санг хөтлөн баяжуулсан. 

 

7.2.1 

Гол, мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан 
бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн 
сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, олборлох, 
ашиглахыг хориглох тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, мэдээллийг 
нэгтгэх, холбогдох 
байгууллагыг мэдээллээр 
хангах 

- 

Хууль 
хэрэгжиж, 

мэдээллээр 
хангагдсан 

байна. 

2019 оны 
гэрээний 

хэрэгжилтийг 
дүгнэж 

холбогдох арга 
хэмжээ авах 
Мэдээллийн 
санг хөтлөн 
баяжуулж 

Мэдээллээр 
хангаж 

ажилласан. 

Мэдээллийн 
санг хөтлөн 

баяжуулах. 1 
Мэдээллээр 

хангана. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 120 
дугаар тогтоолоор баталсан “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 сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ” 
байгуулсан 38 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 2020 оны гэрээний 
хэрэгжилтийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Байгаль орчин, геологи, 
уул уурхайн хяналтын газар, Байгаль орчны яамтай хамтран дүгнэж 
ажилласан. 
Мэдээллийн санг хөтлөн баяжуулж, 3 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй гэрээг 
шинэчлэн байгуулахаар гэрээний төсөл 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр 
хүргүүлсэн.  

 

7.3 

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

- 
Хууль 

хэрэгжсэн 
байна. 

2 журмын 
төсөлд санал 

өгсөн. 
100% 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих 
тухай” хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тэсрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн 2021 оны 3 дугаар улирлын эргэлтийн мэдээ тайлан ирүүлсэн 
тэсэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 54 аж ахуйн нэгжийн тайланг нэгтгэн 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул уурхайн бодлогын газарт 2021 оны 
10 дугаар сарын 20-нд dashbal@mmhi.gov.mn цахим шуудангаар хүргүүлсэн. 

 

7.3.1 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
эргэлтэд хяналт тавих 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах 

- 

Хууль 
хэрэгжилт 
хангагдсан 

байна. 

Уул уурхай, 
хүнд 

үйлдвэрийн 
яамнаас 

боловсруулсан 

Мэргэжлийн 
зөвлөлийн 

хуралдаанд 
оролцох, санал, 

дүгнэлт өгөх, 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих 
тухай” хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тэсрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн 2021 оны 3 дугаар улирлын эргэлтийн мэдээ тайлан ирүүлсэн 
тэсэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 54 аж ахуйн нэгжийн тайланг нэгтгэн 
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2 журмын 
төсөлд санал 

өгсөн. 
 

тайланг нэгтгэн 
Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн 
яаманд 

хүргүүлнэ. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул уурхайн бодлогын газарт 2021 оны 
10 дугаар сарын 20-нд dashbal@mmhi.gov.mn цахим шуудангаар хүргүүлсэн. 
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн асуудлаар санал, дүгнэлт 
гаргах үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөлийн 8 удаагийн цахим хуралдаанд 
оролцож тэсэлгээний тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах эсэх  асуудал 
болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрийн техник, эдийн 
засгийн үндэслэлийг хэлэлцэж санал дүгнэлтийг өгч ажилласан. 

7.4 
Газрын хэвлийн тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд 

- 

Нөөцийн 
хөдөлгөөний 

тоо бүртгэлийг 
хөтөлсөн 

байна. 

2020 онд 206 
ордын нөөцийн 

хөдөлгөөний 
тоо бүртгэлийг 

хөтөлсөн. 

120 орд 

2021 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар металл болон металл бус 
ашигт малтмалын 144 ордын нөөцийн хөдөлгөөний тоо бүртгэлийг хөтөлж, 
Үндэсний геологийн албаны Геологийн баримтын төв архивд хүргүүлэхээр 
ажиллаж байна. 

 

7.4.1 

Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн 32, 45 дугаар 
зүйлд заасны дагуу 2020 
оны олборлолт явуулсан 
металл болон металл бус 
ордуудын ашигт 
малтмалын нөөцийн 
хөдөлгөөний тоо 
бүртгэлийг хөтлөх 

- 

Нөөцийн 
хөдөлгөөний 

тоо бүртгэлийг 
хөтөлсөн 

байна. 

2020 онд 
металл болон 
металл болон 

металл бус 
ашигт 

малтмалын 
206 ордын 
нөөцийн 

хөдөлгөөний 
тоо бүртгэлийг 

хөтөлсөн. 

2021 оны 
металл болон 
металл болон 

металл бус 
ашигт 

малтмалын 
ордын нөөцийн 

хөдөлгөөний тоо 
бүртгэлийг 

хөтөлсөн байна. 

● Алтны-110, төмрийн хүдрийн-14,  холимог металлын-3, зэсийн-3, хайлуур 
жоншны-7, шохойн чулууны-5, гөлтгөнийн-2 ордын нөөцийн хөдөлгөөнийг 
тус бүр хийж, тоо бүртгэлийг хөтөлсөн.  

● Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэгдэх металл ашигт 
малтмалын 35, металл бус ашигт малтмалын 18 хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайлангийн нөөцийн хэсэгтэй танилцсан. 

● Металл болон металл бус ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн 
мэдээллийн санг улирал тутамд 2 удаа шинэчлэн баяжуулсан. 

● Металл болон металл бус ордуудын хөтөлсөн нөөцийн хөдөлгөөнийг 
Үндэсний геологийн албаны Геологийн баримтын төв архивд хүргүүлэхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна. 

 

7.5 

Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яам, Ашигт 
малтмал, газрын тосны 
газар болон бусад 
байгууллагад холбогдох 
мэдээллээр хангах, санал 
дүгнэлт өгнө. 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж Үнэн 
зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг 
тухай бүр 

гаргаж Үнэн 
зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар дараах мэдээлэл, санал, дүгнэлт, 
зөвлөгөөг өгч ажилласан. Үүнд: 
● Холбогдох байгууллагын байгуулсан 24 ажлын хэсэгт орж ажиллаж, 

холбогдох мэдээллээр хангаж, санал дүгнэлт өгч ажилласан байна. 
● Газрын доторх хэлтсүүдэд нийт 53 удаа тус тус мэдээллээр ханган 

ажилласан. 
● Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг 29 удаа тухай бүрд нь шуурхай 

биелүүлэн ажилласан 
● Бичил уурхайн 2 хуралдаанд оролцон асуулт асууж, санал, зөвлөгөө өглөө. 

 

7.5.1 

Ашигт малтмалын хуульд 
заасан эрх, үүргийн 
хэрэгжилтийг хангаж, аж 
ахуйн нэгж, олон нийтэд 
хууль, тогтоомж, дүрэм, 
журмыг сурталчлан 
таниулах ажлыг зохион 
байгуулах 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

2020 онд  8 
удаагийн 18 

уурхай, уулын 
үйлдвэрт 
ажиллаж 

хууль, 
тогтоомж, 

дүрэм, журмыг 
сурталчлан 
ажилласан. 

Аж ахуйн нэгж, 
олон нийтэд 

хууль, 
тогтоомж, 

дүрэм, журмыг 
сурталчлан 

таниулах 
ажлыг 

гүйцэтгэнэ. 

● Хайгуулын ажлын болон Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тайлангийн цахим программ (Геологи, уул уурхайн 
мэдээллийн систем)-ийн шинэчлэл, өргөтгөлийн ажлын хүрээнд уг 
системийг ашиглаж 2022 оны Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг хэрхэн ирүүлэх талаар сургалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 1-
ний өдрөөс эхлэн өдөр бүр 11:00, 15:00 цагуудаас хийж, өнөөдрийн 
байдлаар (2022.11.16) давхардсан тоогоор 500 ААН-д ороод байна.   

● 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр жил бүр уламжлан зохион 
байгуулагддаг “Тэсэлгээний ажлын технологи” онол практикийн хуралд 
Ашигт малтмалын хууль, болон бусад дүрэм журмын хэрэгжилт сэдвээр 
илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн. 

 

7.5.2 

“Алт-2” үндэсний 
хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 
эрчимжүүлэх зорилгоор 
олгох хөнгөлөлттэй 
санхүүжилтийн түр журмыг 
хэрэгжүүлэхэд суурь 

- 

Үнэн зөв, 
бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн 

байна. 

2020 онд 
хүсэлт 

ирүүлсэн 85 аж 
ахуйн нэгжээс 
судалгаа авч 

нэгтгэн 
хүргүүлсэн. 

1 мэдээ 
хүргүүлсэн 

байна. 

Хөнгөлөлттэй санхүүжилтийн хүсэлтийг 2021 оны 2 дугаар сарын 24-ний 
байдлаар 72 төсөл, 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны байдлаар 11 төсөл, 2021 
оны 2 дугаар сарын 13-ны байдлаар 4 төсөл, 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-ний 
өдрийн байдлаар 5 нийт 89 аж ахуйн нэгж байгууллага 92 төслийн ирүүлсэн 
мэдээллийг төлөвлөгөө, тайлангийн мэдээлэлтэй нэгтгэн боловсруулж Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн дэд сайд О.Батнайрамдалд 
batnairamdal.o@mmhi.gov.mn Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул 
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мэдээллээр хангах, дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллах 

уурхайн бодлогын газрын ахлах шинжээч Б.Дашбалд dashbal@mmhi.gov.mn 
email хаягаар тухай бүр хүргүүлэн ажилласан. 

Зорилго 8. 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 
боловсруулна. 

8.1 

Шинээр төлөвлөгдөж буй 
төслүүдийн техник, эдийн 
засгийн үндэслэлтэй 
танилцаж хянах, 
төслүүдийн холбогдолтой 
нэгдсэн мэдээллийн сан 
үүсгэж түүнд тулгуурлан 
шаардлагатай тооцоо, 
судалгаа хийнэ. 

- 

Судалгааны 
зорилгод 
нийцсэн 

мэдээллийн 
боловсруулалт 
хийж бодитой 

мэдээлэл 
гаргасан 
байна. 

Нийт нүүрсний 
нийт АТЗ-

үүдийн техник, 
эдийн засгийн 
үндэслэлийн 

судалгааг 
хийсэн. 

100% 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нүүрсний ордыг ашиглах 16  техник-эдийн 
засгийн үндэслэлтэй танилцаж Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн.  
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, хүлээн авсан  16 
техник-эдийн засгийн үндэслэлийн хүчин чадлыг тодорхойлж цаашдын 
нүүрсний олборлолт, экспортын хэтийн төлөвийг гаргасан. 

 

8.1.1 

Аж ахуйн нэгжүүдийн 
боловсруулсан орд 
ашиглах техник, эдийн 
засгийн үндэслэлийг 
Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх 

- 

Техник, эдийн 
засгийн 

үндэслэлийн 
хүсэлтийн 

тоогоор чанартай 
гүйцэтгэсэн 

байна. 

2020 онд 30 
техник, эдийн 

засгийн 
үндэслэлтэй 
танилцаж, 

хэлэлцүүлсэн. 

100% 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
А/239 тоот тушаалаар байгуулагдсан Техник-эдийн засгийн үндэслэл 
хэлэлцэх салбар зөвлөлийн хуралдаанаар 16 нүүрсний ордын техник-эдийн 
засгийн үндэслэлийг хэлэлцэж хүлээн авсан.   

 

8.1.2 

Нүүрсний дээжүүдийг 
“Хилээр нэвтрүүлэх 
дээжийн тодорхойлолт”-
ыг  журмын дагуу 
боловсруулан, албан 
бичиг байдлаар түргэн 
шуурхай хариу илгээх 

- 

Албан 
хүсэлтийн 

дагуу шуурхай, 
чанартай 

гүйцэтгэсэн 
байна. 

2020 онд 22 аж 
ахуйн нэгжийн 
тодорхойлолт 

хүсэх тухай 
ирүүлсэн 

албан бичгийн 
дагуу 

тодорхойлолты
г хүргүүлсэн. 

100% 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 12 аж ахуйн нэгжийн хилээр дээж 
нэвтрүүлэх зөвшөөрөл хүссэн албан бичгийн хариуг “Хилээр нэвтрүүлэх 
дээжийн тодорхойлолт”-ыг  журмын дагуу боловсруулан албан тоотоор хариу 
хүргүүлсэн. 

 

8.1.3 

Нүүрс олборлогч аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, 
тайланг хүлээн авч 
мэдээллийн сан үүсгэх, 
шинжилгээ, судалгаа 
хийх, дүгнэлт гаргах, 
санал зөвлөмж 
боловсруулах 

- 

Хууль, журмын 
дагуу хүлээн 

авч, 
мэдээллийн 
сан үүсгэсэн 

байна 

Уулын ажлын 
74  төлөвлөгөө, 

58 тайланг 
хүлээн авч 

мэдээллийн 
санг 

баяжуулсан 

100% 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар: 
2021 оны уулын ажлын нийт 91 төлөвлөгөө ирүүлснээс баталгаажсан – 82, 
засварт буцаасан–9, хянагдаж байгаа төлөвлөгөө байхгүй байна. 2020 оны 
уулын ажлын нийт 53 тайлан ирүүлснээс баталгаажсан–37, засварт 
буцаасан–16, хянагдаж байгаа тайлан байхгүй байна. Хүлээн авсан тайлан, 
төлөвлөгөөний баримт бичгийн бүрдэл, нөөцийн мэдээлэл, бүтээгдэхүүн 
борлуулалт, техник, тоног төхөөрөмж, усан хангамж, цахилгаан хангамж, 
өрөмдлөг, тэсэлгээ болон эдийн засгийн мэдээллүүдийг гаргаж мэдээллийн 
санг баяжуулсан. 

 

8.1.4 

Нөөцийн холбогдох 
мэдээллүүдээр сан 
үүсгэх, ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн 
талбайнуудад ногдох 
нөөцийн хөдөлгөөнийг 
бүртгэх, ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл хүссэн 
өргөдлийн талбайд ногдох 
нөөцийг тооцох, талбайг 
хэсэгчлэн шилжүүлэх 

- 

Холбогдох 
заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай 
чанартай 

гүйцэтгэсэн 
байна. 

2020 онд 53 
тайлан ирснээс 

шаардлага 
хангасан 25 
тайлангийн 

нөөцийн 
хөдөлгөөнийг 

хийж санг 
баяжуулсан. 

 

Ирүүлсэн 
хүсэлтийн 
тоогоор 
нөөцийг 
бүртгэж, 
нөөцийн 

хөдөлгөөн 
хийсэн байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар: 
Техник, эдийн засгийн үндэслэлийн үйлдвэрлэлийн нөөцийг  Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлөөр хүлээн авсан нөөцөд тулгуурлан боловсруулсан 
эсэхтэй танилцаж 30 аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн нөөцийн хүснэгтийг 
хянаж баталгаажуулан, мэдээллийн санг баяжуулсан. 
2020 онд ашиглалтын үйл ажиллагааны 53 тайлан нөөцийн хэсэгт орж 
ирснээс шаардлага хангасан 45 тайлангийн нөөцийн хөдөлгөөнийг хийн санг 
баяжуулсан.   
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тохиолдолд нөөцийг 
талбай тус бүр ногдох 
байдлаар хувааж бүртгэж 
авах, тодорхойлолт гаргах 

Зорилго 9. Ашигт малтмалын тухай хууль болон салбарын бусад хууль, эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, тэдгээрийг боловсронгуй 
болгоход болон шинэ эрх зүйн зохицуулалт бий болгоход чиглэсэн суурь судалгааг хийх, түүнд тулгуурласан санал, дүгнэлтийг боловсруулна. 

9.1 

Ашигт малтмалын тухай 
хууль, болон бусад 
холбогдох хууль 
тогтоомж, Төрөөс эрдэс 
баялгийн салбарт 
баримтлах бодлого, 
Монгол улсын Засгийн 
газрын үндсэн чиглэл, 
мөрийн хөтөлбөрийн 
хүрээнд нүүрсний 
салбарын нэгдсэн 
бодлого, стратегийн 
төлөвлөлтийн 
хэрэгжилтийг хангаж, 
суурь судалгааг хийж, 
санал дүгнэлтийг 
боловсруулна. 

- 

Тогтоосон 
хугацаанд 

шаардлагад 
нийцүүлэн 

хэрэгжилтийг 
хангасан 
байна. 

- 

Ажлын хэсэгт 
холбогдох 
саналыг 

хүргүүлсэн 
байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нүүрсний салбарын нэгдсэн бодлого, 
стратегийн төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг хангаж, суурь судалгааг 2 удаа, 
холбогдох ажлын хэсэгт 4 удаа оролцож холбогдох саналыг хүргүүлсэн.  

 

9.1.1 

Ашигт малтмалын тухай 
хууль, болон бусад 
холбогдох хууль 
тогтоомж, Төрөөс эрдэс 
баялгийн салбарт 
баримтлах бодлого, 
Засгийн газрын үндсэн 
чиглэл, мөрийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
нүүрсний салбарын 
нэгдсэн бодлого, 
стратегийн төлөвлөлтийн 
хэрэгжилтийг хангаж, 
суурь судалгааг хийж, 
санал дүгнэлтийг 
боловсруулах 

- 

Хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн, 
шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн  зөв 

мэдээллийг 
хүргүүлсэн 

байна. 

- 

Холбогдох 
саналыг хууль 

тогтоомжид 
нийцүүлэн 

боловсруулж 
хүргүүлсэн 

байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар: 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
А-332 тоот тушаалаар байгуулагдсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн хуралд 4 удаа 
хуралдаж ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг батлан холбогдох санал дүгнэлтийг 
тухай бүр хүргүүлж ажилласан. Үүнд: 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 74-р зүйл 
1. “... ашиглалтын үйл ажиллагааны жилийн тайланг төрийн захиргааны 

байгууллагаас баталсан зааврын дагуу гаргаж, дараа оны 2 дугаар сарын 
15-ны өдрийн дотор ашигт малтмалын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллагад ирүүлнэ” гэж оруулах. (74.1.2) 

2. “Дараа жилийн үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, уулын ажлын 
төлөвлөгөөг батлагдсан зааврын дагуу боловсруулж 12 дугаар сарын 1-
ний дотор ашигт малтмалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллагад ирүүлнэ” гэж оруулах. (74.1.1) 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
боловсруулах ажлын хэсэгт хуулийн төсөлд оруулах санал өгч, саналыг 
нэгтгэн 2021 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 1/54 тоот албан бичгээр Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад хүргүүлсэн. 

 

9.1.2 

Эрдэс баялгийн биржийн 
тухай хуулийн төслийг 
боловсруулах ажлын 
хэсэгт орж ажиллаж, 
санал хүргүүлэх 

- 

Шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн  зөв 

мэдээллийг 
хүргүүлсэн 

байна 

- 

Ажлын хэсэгт 
холбогдох 
саналыг 

хүргүүлсэн 
байна. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 
А/51 тоот тушаалаар байгуулагдсан Эрдэс баялгийн биржийн тухай хуулийн 
төсөл, үзэл баримтлал, холбогдох судалгааг боловсруулах үүрэг бүхий 
ажлын хэсгийн хуралд 3 удаа оролцож холбогдох санал дүгнэлтийг хүргүүлж 
ажилласан. Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
боловсруулах ажлын хэсгийн санал дүгнэлт эцэслэн гараагүйтэй холбоотой 
2021 оны 2 дугаар хагаст ажлын хэсэг хуралдаагүй. 
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9.1.3 

Тавантолгойн ордын 
хэмжээнд мөчлөг урсгалт 
тээврийн технологи 
нэвтрүүлэх боломжийн 
судалгаанд оролцож, 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

- 

Олон улсын 
уул уурхайн 

салбарт 
нэвтэрсэн 

технологийн 
судалгааг 

хийсэн байх 

- 

Тохирох 
технологийг 

сонгож санал 
болгосон 

байна. 

Ковид-19 цар тахлын энэ үед нүүрсний салбарын шинэ дэвшилтэт технологи 
чингэлэгт тээврийн судалгааг хийсэн. Гашуунсухайт боомт дээр хэрэгжиж буй 
энэхүү чингэлэгт тээвэр нь 24 цагийн тасралтгүй ажиллагаатай өдөрт 8100 
чингэлэг хилээр нэвтрүүлэх хүчин чадалтай, жилд 8 сая.тн нүүрс экспортлох 
боломжтой юм. Терминалын ачиж буулгах тоног төхөөрөмж, техникийн хүчин 
чадлыг талбайн чингэлэг тээврийн эрчимтэй уялдуулан үе шаттай 
нэмэгдүүлснээр экспортын хэмжээ 8-19 сая.тн хүртэл өсөх боломжтой байна. 

 

9.1.4 

Тавантолгойн нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрийг 
ашиглалтад оруулахад 
эрх зүйн бичиг баримтад 
хуулиар хүлээсэн чиг 
үүргийн хүрээнд хяналт 
тавьж, хэрэгжилтэд 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

- 

Хууль 
тогтоомж, 

дүрэм, журам, 
зааварт 

үндэслэнэ. 

- 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

техник, эдийн 
засгийн 

үндэслэл, 
төлөвлөгөө, 

тайланд 
хяналт тавина. 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 1-ний 
өдрийн т/21-04-01 тоот дүгнэлтийг үндэслэн Ашигт малтмал, газрын тосны 
газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн Т/85 тоот тушаалаар “Эрдэнэс-
Тавантолгой” ХК-ийн нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийг хүлээн авсан. 

 

Зорилго 10. Ашигт малтмалын тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хууль болон бусад хууль эрх зүйн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ердийн болон цацраг 
идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох кадастрын үйлчилгээ үзүүлнэ. 

10.1 
Геологи, уул уурхайн 
кадастрын  бүртгэл 
хөтөлнө. 

- 

Холбогдох 
хууль, журам, 
зааврын дагуу 

хийсэн 
бүртгэлийн тоо 

2020 онд  
бүртгэлийг 100 

хувь хийж 
гүйцэтгэсэн. 

Геологи, уул 
уурхайн 

кадастрын  
бүртгэлийг Уул 

уурхайн 
кадастрын 

компьютержсэн  
системд бүрэн, 

үнэн зөв 
бүртгэсэн байна. 

580 өргөдөлд зураг зүйн шүүлт хийж, 31 талбайн хилийн шав тэмдгийн 
тайланг хянан баталгаажуулж бүртгэв.  
11 аймгийн Иргэдийн хурлын 80 тогтоол бүхий 119 газрын 3,2 сая гектар 
талбайг орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газраар бүртгэсэн.  
37 тусгай зөвшөөрлийн шилжилт хөдөлгөөн, захиран зарцуулах эрхийг 
түдгэлзүүлснийг, 49 тусгай зөвшөөрлийн захиран зарцуулах эрхийг сэргээн 
бүртгэв.  
 “Уул уурхай-Цахим шилжилт 2020-2024” хөтөлбөрийн хүрээнд бүх өргөдөл 
болон төлбөрийн үйлчилгээг e-mongolia системд холбох танилцуулга, сонгон 
шалгаруулалтын системийг бий болгох ажлын даалгаврыг боловсруулав.  
Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн системийг “ХУР” төрийн мэдээлэл 
солилцооны системийн аж ахуйн нэгжийн бүртгэлтэй холбох ажлын хүрээнд 
тус хэлтэст цахим гарын үсгийн 6 эрхийг шинээр авч ашиглаж эхлэв. 
Тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргийн цахим архив үүсгэх ажлын хүрээнд 3187 
хүчинтэй болон хүчингүй болсон  тусгай зөвшөөрлийн 471300 хуудас баримт 
бичгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн архивлаад байна. 

 

10.1.1 

Өргөдлөөр хүсэлт 
гаргасан талбайд зураг 
зүйн шүүлт хийх, зураг 
зүйн бүртгэлд хяналт 
тавих 

- 

Хуульд 
нийцүүлэн 

хийсэн зураг 
зүйн шүүлтийн 

тоо 

2020 онд 396 
өргөдлийн 

талбайд зураг 
зүйн шүүлт 

хийсэн. 

Өргөдлөөр хүсэлт 
гаргасан 150-с 

багагүй 
өргөдлийн 

талбайд зураг 
зүйн шүүлт 

хийсэн байна.  

Тусгай зөвшөөрлийн талбай буцаах, шилжүүлэх, барьцаалах, хугацаа сунгах, 
шинээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн, түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн нийт 580 өргөдлийн зураг зүйн шүүлт 
хийж, хяналт тавьсан. 

 

10.1.2 

Тусгай хамгаалалт, тусгай 
хэрэгцээнд авсан газар, 
Монгол улсын Засгийн 
газрын нөөц газар болон 
ашигт малтмал эрэх, хайх, 
ашиглахыг хориглосон, 
хязгаарласан талбайн 
бүртгэл хөтлөх 

- 

Хуульд 
нийцсэн 
тогтоол, 

шийдвэрийг 
бүртгэсэн тоо 

2020 онд 54 
талбайн 1.5 
сая гектар 

газрын тусгай 
хэрэгцээнд 
бүртгэсэн. 

Ирүүлсэн 
тогтоол, 

шийдвэрийн 
тоогоор хуульд 

нийцүүлэн 
бүртгэсэн байна. 

Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан, Баян-Өлгий, Өмнөговь, Сүхбаатар, 
Өвөрхангай, Увс, Хэнтий, Дорноговь, Баянхонгор аймгуудын Иргэдийн 
хурлын 80 тогтоол бүхий 119 газрын 3.2 сая гектар талбайг орон нутгийн 
тусгай хэрэгцээний газраар бүртгэсэн.  
Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд 119 нэгж талбайн  3,2 сая га талбайг, улсын 
тусгай хэрэгцээнд Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын ерөнхий тусгай 
хэрэгцээний газар болох 27999.90 га талбайг бүртгэсэн.   
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу 
Булган, Дундговь, Хэнтий, Төв, Сүхбаатар аймгуудын тусгай хэрэгцээнд 
авсан 74 газар бүхий 2,7 сая газруудын хугацаа дууссаныг Ашигт малтмал, 
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газрын тосны газрын вэб сайтад мэдээлж,  Геологи, уул уурхайн кадастрын 
хэлтсийн бүртгэлд хугацаа дууссаныг бүртгэсэн.  

10.1.3 

Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нийцүүлэн ашигт 
малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл олгох, бүртгэх 
төрийн үйлчилгээг бүрэн 
цахимжуулсан 
мэдээллийн системийг 
хөгжүүлэх 

- 

Төрийн 
үйлчилгээг 

цахимжуулсан 
системийг 
ашиглаж 
эхэлнэ. 

- 

Ашигт 
малтмалын 

тухай хуульд 
нийцүүлэн 

төрийн 
үйлчилгээг 

цахим хэлбэрт 
шилжүүлэн 
ашиглалтад 

оруулсан 
байна. 

“Уул уурхай-Цахим шилжилт 2020-2024” хөтөлбөрийн хүрээнд бүх өргөдөл 
болон төлбөрийн үйлчилгээг e-mongolia системд холбох танилцуулга, сонгон 
шалгаруулалтын системийг бий болгох ажлын даалгаврыг боловсруулав. 
Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн системийг “ХУР” төрийн мэдээлэл 
солилцооны системийн аж ахуйн нэгжийн бүртгэлтэй холбох ажил хийгдэв. 
Уг ажлын хүрээнд тус хэлтэст цахим гарын үсгийн 6 эрхийг шинээр авч 
ашиглаж эхлэв.  Мөн Газрын харилцаа геодези, зураг зүйн газартай 
мэдээлэл солилцох сервис хийгдэж байна. 
Төлбөрийн мэдээллийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд мэдэгдэх CallPro 
үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Мөн төлбөрийн мэдээллийг бүртгэлтэй цахим хаяг 
руу мэдэгдэх системд нэвтрүүлсэн. 

 

10.1.4 

Ашигт малтмалын хүчин 
төгөлдөр тусгай 
зөвшөөрлийн хувийн 
хэргийн цахим архив 
үүсгэх 

Б
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Цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн 

хувийн хэргийн 
тоо 

210 тусгай 
зөвшөөрлийн 

хувийн хэргийг 
цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн. 

1200 тусгай 
зөвшөөрлийн 
хувийн хэрэг 

Тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргийн цахим архив үүсгэх ажлын хүрээнд 3187 
хүчинтэй болон хүчингүй болсон  тусгай зөвшөөрлийн 471300 хуудас баримт 
бичгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн архивласан. 

 

10.2 

Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбоотой 
өргөдлийн үйлчилгээ 
үзүүлнэ. 

- 

Холбогдох 
хууль, журамд 

нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2020 онд тусгай 
зөвшөөрөлтэй 

холбоотой 
өргөдлийг 100 

хувь 
шийдвэрлэсэн. 

Тусгай 
зөвшөөрлийн 
хөдөлгөөний 

өргөдлийг 
хуулийн хүрээнд 

хянан 
шийдвэрлэсэн 

байна. 

Тусгай зөвшөөрлийн талбай буцаах өргөдөл 22, хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн хугацааг сунгах өргөдөл 244,  тусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг 
бүртгүүлэх 37, барьцаанаас чөлөөлөх өргөдөл 18, тусгай зөвшөөрлийг 
бүхэлд шилжүүлэх өргөдөл 64, тусгай зөвшөөрлийн талбайн тодорхой 
хэсгийг шилжүүлснийг бүртгэх өргөдөл 19, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, 
хавсралтыг нөхөн олгох 13 өргөдлийг хянан шийдвэрлэж, Уул уурхайн 
кадастрын компьютержсэн системд бүртгэсэн. 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56.1.2-т заасан үндэслэлээр 60 тусгай 
зөвшөөрөл нийт 65 тусгай зөвшөөрөл цуцалж бүртгэсэн. 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53.1.1-т заасан үндэслэлээр тусгай 
зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан ашигт малтмалын 
хайгуулын 84 тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болсныг бүртгэсэн. 

 

10.2.1 

Тусгай зөвшөөрлөөр 
олгогдсон талбайг буцаан 
өгөх өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх 

- 

Хуульд 
нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2020 онд 
тодорхой хэсгийг 
болон бүхэлд нь 

буцаасныг 
бүртгүүлэх 60 

өргөдлийг 
шийдвэрлэсэн. 

Тусгай 
зөвшөөрлийн 
талбайгаас 

хэсэгчлэн болон 
бүхэлд нь буцаах 

өргөдлийг 
хуулийн хүрээнд  

хянан 
шийдвэрлэсэн 

байна. 

Тайлангийн хугацаанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдээс ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талбайг бүхэлд нь буцаах 5 өргөдөл 
ирүүлснийг бүртгэж, 3 тусгай зөвшөөрлийн талбайг бүхэлд нь буцаан авч, 1 
тусгай зөвшөөрлийн талбайг буцаан авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн. 1 
өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатандаа хянагдаж байна.    
Тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас хэсэгчлэн буцаах 17 өргөдөл ирүүлснийг 
хүлээн авч бүртгэн, хянаж үзээд 15 тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас 
хэсэгчлэн  буцаан авч, Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн системд 
бүртгэн, холбогдох бичилтийг хийж эзэмшигчид хүлээлгэн өгсөн.   2 өргөдөл 
шийдвэрлэгдэх шатандаа хянагдаж байна.    

 

10.2.2 
Тусгай зөвшөөрлийн 
хугацааг сунгах өргөдлийг 
хянан шийдвэрлэх 

- 

Хуульд 
нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2020 онд хугацааг 
сунгах 72 

өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэсэн. 

Хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн 

хугацааг сунгах 
160-с багагүй 

өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэсэн 

байна. 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдээс ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах 244, ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах 1 өргөдөл ирүүлснийг хүлээн авч бүртгэн, 
хянан үзээд хайгуулын 195 тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгаж, Уул уурхайн 
кадастрын компьютержсэн системд бүртгэн шийдвэрийн дагуу гарсан 
мэдэгдлийг сунгагдсан тусгай зөвшөөрлийн хамт тухай бүр эзэмшигчид нь 
хүлээлгэн өгсөн. Хуулийн хугацаандаа өргөдлөө бүртгүүлсэн ч хүндэтгэн үзэх 
шалтгааны улмаас өргөдлийн баримт бичиг бүрдээгүй 25, шүүхийн 
маргаантай 5, шийдвэрлэгдэх шатандаа хянагдаж байгаа 20 өргөдөл 
бүртгэлтэй байна. 
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10.2.3 

Тусгай зөвшөөрөл 
барьцаалах, барьцаанаас 
чөлөөлөх өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх 

- 

Хуульд 
нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2020 онд тусгай 
зөвшөөрлийн 
барьцаалсныг 

бүртгэх 47, 
барьцаанаас 
чөлөөлөх 22 

өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэсэн. 

 Ирүүлсэн 
өргөдлийн 

тоогоор 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдээс ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх 37, барьцаанаас чөлөөлөх 18 хүсэлт 
ирүүлснийг хүлээн авч бүртгэсэн ба тусгай зөвшөөрлийг барьцаалсныг 
бүртгүүлэх  37, барьцаанаас  чөлөөлөх 14 үүнээс барьцаа чөлөөлөхөөс 
татгалзсан 2  өргөдлийг  хянан шийдвэрлэж Уул уурхайн кадастрын 
компьютержсэн системд бүртгэн шийдвэрийн дагуу гарсан мэдэгдлийг 
барьцаалагчид тухай бүр хүргүүлэв. Шийдвэрлэгдэх шатандаа хянагдаж 
байгаа 2 өргөдөл бүртгэлтэй байна. 

 

10.2.4 
Тусгай зөвшөөрлийг 
шилжүүлэх өргөдлийг 
хянан шийдвэрлэх 

- 

Хуульд 
нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2020 онд бүхэлд 
нь шилжүүлэх 72, 

хэсэгчлэн 
шилжүүлсэн 11 

өргөдлийг 
шийдвэрлэсэн. 

 Ирүүлсэн 
өргөдлийн 

тоогоор 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдээс ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн шилжүүлэх 83 хүсэлт ирүүлснийг 
хүлээн авч бүртгэснээс  63 тусгай зөвшөөрлийг бүхэлд нь татгалзсан 
1өргөдөл, 19 тусгай зөвшөөрлийн талбайн тодорхой хэсгийг шилжүүлснийг 
хянан шийдвэрлэж, Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн системд бүртгэн 
шийдвэрийн дагуу гарсан мэдэгдлийг тухай бүр эзэмшигчид хүргүүлсэн.  

 

10.2.5 

Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийг цуцлах, 
дуусгавар болсныг 
бүртгэх 

- 

Хуулийн дагуу 
дуусгавар 

болсон тусгай 
зөвшөөрлийн 

тоо 

2020 онд ашигт 
малтмалын 
125 тусгай 

зөвшөөрлийг 
дуусгавар 
болсныг 

бүртгэсэн. 

Тусгай 
зөвшөөрлийг 

дуусгавар 
болсныг 

бүртгэсэн байна. 

Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр, Монгол 
улсын Дээд шүүхийн тогтоол, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 
дүгнэлт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын албан бичиг, Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 56.1.2-т заасан үндэслэлээр нийт 65 тусгай 
зөвшөөрөл цуцалж бүртгэсэн. 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53.1.1-т заасан үндэслэлээр тусгай 
зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан ашигт малтмалын 
хайгуулын 104 тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болсныг бүртгэсэн. 

 

10.3 
Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл шинээр олгох 
ажлыг зохион байгуулна. 

- 

Хууль, журамд 
нийцүүлэн 

шийдвэрлэж 
олгосон тусгай 
зөвшөөрлийн 

тоо 

2020 онд 
хайгуулын 27, 

ашиглалтын 53 
тусгай 

зөвшөөрлийг 
шинээр олгосон. 

50 тусгай 
зөвшөөрөл 

Сонгон шалгаруулалтаар хайгуулын 109  тусгай зөвшөөрөл,   Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3.2-т заасныг үндэслэн 
ашиглалтын 45 тусгай зөвшөөрөл олгож бүртгэсэн. 

 

10.3.1 

Ашигт малтмалын 
ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл хүссэн 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх 

- 

Хуульд 
нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2020 онд 53 
тусгай 

зөвшөөрлийг 
шинээр олгож 

бүртгэсэн. 

Хүссэн өргөдлийг 
хуулийн хүрээнд  

хянан 
шийдвэрлэсэн 

байна. 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд шинээр ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл  гаргасныг хянан Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
26 дугаар зүйлийн 26.3.2-т заасныг үндэслэн 50 талбайд шинээр ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл олгож, Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн системд 
бүртгэсэн. 

 

10.4 

Геологи, уул уурхайн 
кадастрын үйлчилгээний 
орлогоор улсын төсөвт 
орлого төвлөрүүлнэ. 

- 
Төвлөрүүлсэн 
орлогын дүн 

2020 онд 32.5 
тэрбум төгрөг 
улсын төсөвт 
төвлөрүүлсэн. 

Улсын төсөвт 
48.08 тэрбум 

төгрөг 
төвлөрүүлсэн 

байна. 

2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар Геологи, уул уурхайн 
кадастрын үйлчилгээний орлого 1.03 тэрбум төгрөг, тусгай зөвшөөрлийн 
жилийн төлбөрөөр 30.5 тэрбум төгрөг, алданги 258 230 059.15 төгрөг, Сонгон 
шалгаруулалтаар 29,6 тэрбум төгрөг, нийт 61.4 тэрбум төгрөг улсын төсөвт 
төвлөрүүлсэн нь 2021 оны төлөвлөгөөт үнийн дүн 127.7 хувиар давуулан 
биелүүлсэн. 

 

10.4.1 

Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийн ээлжит 
жилийн төлбөрөөр улсын 
төсөвт орлого 
төвлөрүүлэх 

- 
Төвлөрүүлсэн 
орлогын дүн 

2020 онд 27.9 
тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлсэн. 

31.2 тэрбум 
төгрөг 

төвлөрүүлсэн 
байна. 

2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөөр 30.5 тэрбум төгрөг улсын төсөвт 
төвлөрүүлсэн нь 2021 оны төлөвлөгөөт үнийн дүнгийн 98 хувийн биелэлттэй 
байгаа нь оны эцэст төлөвлөгөө бүрэн биелэх боломжтой. 

 

10.4.2 

Геологи, уул уурхайн 
кадастрын үйлчилгээний 
хөлсөөр улсын төсөвт 
орлого төвлөрүүлэх 

- 
Төвлөрүүлсэн 
орлогын дүн 

2020 онд 712 
сая төгрөг 

төвлөрүүлсэн. 

880 сая төгрөг 
төвлөрүүлсэн 

байна. 

Геологи, уул уурхайн кадастрын үйлчилгээний төлбөрийн орлогоор 1.03 
тэрбум төгрөг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн нь 2021 оны төлөвлөгөөт үнийн 
дүнгээ бүрэн биелүүлсэн, 117  хувийн биелэлттэй байна. 
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10.4.3 

Ашигт малтмалын сонгон 
шалгаруулалтын журмаар 
тусгай зөвшөөрөл олгох 
ажлын хүрээнд улсын 
төсөвт орлого 
төвлөрүүлэх 

- 
Төвлөрүүлсэн 
орлогын дүн 

2020 онд 3.9 
тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлсэн. 

16 тэрбум 
төгрөг 

төвлөрүүлсэн 
байна. 

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон 
шалгаруулалтын журмаар улсын төсөвт 29.6 тэрбум төгрөг 2021 оны 
төлөвлөгөөт үнийн дүнгийн 185 хувиар жилийн эцсийн зорилтот түвшинг 
давуулан биелүүлсэн. 

 

Зорилго 11. Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр гарч байгаа тушаал, шийдвэр, гэрээ, санамж бичгийн төсөлтэй танилцан эрх зүйн хяналт тавих,зөвлөмж 
зөвлөгөө өгнө. 

 
11.1 

ГУУКХ-ийн даргын 
шийдвэрийн эрх зүйн 
үндэслэлийг хянах, 
өргөдлийн материалд 
холбогдох хууль 
тогтоомж, зааврын дагуу 
эрх зүйн шүүлт хийнэ. 

- 

Холбогдох 
хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн байна. 

2020 онд нийт 
1016 эрх зүйн 
шүүлт хийсэн. 

Тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
холбоотой эрх 
зүйн шүүлтийг 

холбогдох 
хуульд 

нийцүүлж 
хянана. 

Тайлант хугацаанд Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтсээс ирүүлсэн тусгай 
зөвшөөрлийн 441 өргөдөл, 149 хяналтын хуудсанд эрх зүйн шүүлт хийсэн. 

 

11.1.1 

Тусгай зөвшөөрлийн 
хөдөлгөөнтэй холбоотой 
өргөдөлд эрх зүйн 
шүүлтийг холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн, 
үндэслэлтэй хийж, санал 
дүгнэлт өгөх 

- 
Холбогдох хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн байна. 

2020 онд нийт 
1016 эрх зүйн 
шүүлт хийсэн. 

Кадастрын 
хэлтсээс 

ирүүлсэн эрх зүйн 
шүүлтийн 

хуваарилагдсан 
тоогоор 

Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтсээс ирүүлсэн тусгай зөвшөөрлийн 441 
өргөдөл, 149 хяналтын хуудсанд эрх зүйн шүүлт хийсэн. 

 

11.2 

Дээд шатны 
байгууллагаас ирүүлсэн 
салбарын чиглэлээр 
мөрдөгдөж буй хууль 
бусад хууль тогтоомжийн 
төсөлд санал өгөх 

- 

Эрдэс баялаг, 
газрын тосны 

салбарын хууль 
тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн 
төсөлд санал 
өгсөн байна. 

Хууль 
тогтоомжийн 

11 төсөлд 
санал өгч 

ажилласан. 

Санал авахаар 
ирүүлсэн 
салбарын 

холбогдох хууль 
тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн 
төслийн өөрт 

хуваарилагдсан 
тоогоор 

Тайлант хугацаанд дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн нийт 7 хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгч албан бичгээр Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд хүргүүлж ажилласан. 
 

 

11.2.1 

Дээд байгууллагаас 
ирүүлсэн хууль, бусад 
хууль тогтоомж, УИХ, 
Монгол улсын Засгийн 
газраас салбарын 
чиглэлээр батлан гаргах 
тогтоол шийдвэрийн 
төсөлд санал өгч ажиллах 

- 

Эрдэс баялаг, 
газрын тосны 

салбарын хууль 
тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн 
төсөлд санал 
өгсөн байна. 

Хууль 
тогтоомжийн 

11 төсөлд 
санал өгч 

ажилласан. 

Санал авахаар 
ирүүлсэн 
салбарын 

холбогдох хууль 
тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн 
төслийн өөрт 

хуваарилагдсан 
тоогоор 

 Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл; 

 Газрын багц хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулгатай танилцаж 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл; 

 Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал; 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл; 

 Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль; 

 Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөл; 

 Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл; 

 Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулийн зохицуулалттай харьцуулсан судалгаанд 
тус тус санал өгч ажилласан. 

 

Зорилго 12. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтыг эрчимжүүлнэ. 

12.1 

Газрын тос, уламжлалт 
бус газрын тосны эрэл, 
хайгуул, ашиглалтыг 
эрчимжүүлэх, нөөцийг 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль 
болон бусад 

хууль, 
Бүтээгдэхүүн 

- 

Газрын тос, 
уламжлалт бус 
газрын тосны 
эрэл, хайгуул, 
ашиглалтыг 

Эрлийн гэрээт 18 талбайн, хайгуулын гэрээт 15 талбайн гэрээлэгч нартай 
жилийн ажлын уулзалт хийсэн. Эрлийн гэрээт 10 талбай, хайгуулын гэрээт 
10 талбайн төлөвлөгөө төсөв, 2 талбайн нэмэлт төлөвлөгөө төсвийг 
батлуулсан. 4 талбайд эрлийн гэрээ, 1 талбайд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 
байгуулсан. 13 талбайн багц материал бэлтгэсэн. Техникийн зөвлөлийн 
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өсгөх ажлыг зохион 
байгуулна. 

хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

эрчимжүүлсэн 
байна. 

хуралдаан 2 удаа хуралдаж, “Петроматад” ХХК-ийн ашиглалтын талбайн 
хэмжээ болон эрлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болж буй компаниудын 
гэрээний хугацааг дуусгавар болох талаар хэлэлцсэн. Орон нутгийн уулзалт 
болон талбайд хийгдэж буй эрэл, хайгуулын ажилд Газрын тосны хайгуулын 
хэлтсээс давхардсан тоогоор 16 мэргэжилтэн орон нутагт томилолтоор 
ажилласан. 

12.1.1 

Газрын тос, уламжлалт 
бус газрын тосны 
хайгуулын талбайд сонгон 
шалгаруулалт зарлах 
бэлтгэл ажлыг хангах, 
захиалга хүлээн авах, 
гэрээлэгчийг сонгон 
шалгаруулах, хайгуулын 
талбайд болон эрлээс 
хайгуулд шилжиж байгаа 
талбайд Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээ байгуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

- 

Гэрээлэгчийг 
сонгон 

шалгаруулах 
журмын 

шаардлагыг 
хангасан, 
мэдээлэл 

нотолгоонд 
суурилсан 

байна. 

2020 онд 5 
Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээ 
байгуулсан, 2 

гэрээний 
төслийг Уул 
уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн 

яаманд 
хүргүүлсэн. 

Хайгуулын 
талбайн багц 
материалыг 

бэлтгэн сонгон 
шалгаруулалт 

явуулах бэлтгэл 
ажлыг хангана. 

Эрлээс хайгуулд 
шилжих хүсэлт 

ирүүлбэл ажлын 
хэсэг байгуулан 

ажиллана. 

Газрын тосны хайгуулын талбайд  сонгон шалгаруулалт зарлах бэлтгэл 
ажлыг хангах ажлын хүрээнд 13 талбайн сонгон шалгаруулалтын 
материалыг бэлтгэсэн. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт зарлах талаар чиглэл хүлээж байна.  
Эрлээс хайгуулд шилжиж буй “Тэлмэн ресурс” ХК-ийн ажлын хэсэгт хэлтсээс 
3 мэргэжилтэн ажиллаж, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний үндсэн нөхцөл болон 
бусад асуудлаар гэрээлэгч компанитай хэлэлцээр хийж, 2021 оны 5 дугаар 
сарын 19-ний өдөр бүх яамдын саналыг авч нэгтгэн Монгол улсын Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлсэн. Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны 
өдрийн 203 дугаар тогтоолын дагуу 2021 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр 
“Тэлмэн Ресурс” ХК-тай Өмнөговь аймгийн Номгон, Гурвантэс сумдын нутагт 
Гурвантэс XXXV талбайд Нүүрсний давхаргын метан хийн Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээ байгуулсан. 

 

12.1.2 

Газрын тос, уламжлалт 
бус газрын тосны эрлийн 
ажил хийх хүсэлт хүлээн 
авч хянан санал дүгнэлт 
гаргах, холбогдох хууль 
дүрэм журмын шаардлага 
хангасан хуулийн 
этгээдтэй эрлийн гэрээ 
байгуулах 

- 

Газрын тосны 
тухай хуулийн 
15, 16 дугаар 

зүйлийн 
шаардлагыг 

хангасан 
байна. 

2020 онд 2 
хуулийн 

этгээдтэй гэрээ 
байгуулсан. 

Шаардлага 
хангасан хүсэлт 
ирүүлсэн  тоо 
хэмжээгээр 

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулах 8 хүсэлтийг хүлээн авч санал дүгнэлт гарган дараах 4 компанитай 
эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. 
“Жи Өү Эйч”, “Петроматад”, “Юу Жи Эс”, “Жейд газ монголиа” ХХК-уудын 
эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах хүсэлтүүдийг хүлээн авч, 
мэргэжилтнүүд судалж үзээд хүсэлтийг ханган шийдвэрлэх боломжгүй 
талаар мэдэгдсэн. 

 

12.1.3 

Газрын тос, уламжлалт 
бус газрын тосны эрэл, 
хайгуулын ажлын жилийн 
төлөвлөгөө, төсвийг 
батлах, түүний гүйцэтгэлд 
хяналт тавих 

- 

“Газрын тосны 
бүртгэл, 

тооцооны 
маягт, түүнийг 
хөтлөх заавар, 

аргачлал”-д 
нийцсэн байна. 

2020 онд 
хайгуулын 10 

талбайд 
эрлийн 7 
талбайд 

гүйцэтгэх эрэл, 
хайгуулын 

ажлын 
төлөвлөгөө 
баталсан. 

Шаардлага 
хангасан хүсэлт 
ирүүлсэн  тоо 
хэмжээгээр 

Хайгуулын гэрээт 18 талбайгаас 14 талбайд 2021 онд хийж гүйцэтгэх 
хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсөв ирүүлсэн. Үүнээс 10 талбайн төлөвлөгөө 
төсөв батлагдсан. 4 талбайн төлөвлөгөө төсөв засварт буцаасан.  
Хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй эрлийн гэрээт 16 талбайгаас 10 талбайд 2021 
оны эрлийн ажлын төлөвлөгөө төсөв ирүүлж батлуулсан. 6 талбайн 
төлөвлөгөө төсөв батлуулаагүй байна.  
Нүүрсний давхаргын метан хийн Номгон IX талбайд хайгуулын ажил 2021 
оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхэлсэн. Өрөмдлөгийн болон 2 хэмжээст 
чичирхийллийн судалгааны ажил хийгдэж байна.  
Эрлийн гэрээт “Тэмүүжин металс” ХХК Увс аймгийн Бөхмөрөн суманд 
өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгэсэн. Эрлийн гэрээт Жаргал “Инвестмент” 
ХХК Ховд аймгийн Дарви, Зэрэг сумдын нутагт хүндийн хүчний судалгааны 
ажил хийсэн. Дээрх талбайнуудад Газрын тосны хайгуулын хэлтсээс 
давхардсан тоогоор 7 мэргэжилтэн хяналт тавьж ажилласан. 

 

12.1.4 

Эрэл, хайгуулын талбайд 
гүйцэтгэсэн газрын тос, 
уламжлалт бус газрын 
тосны геологи, геофизик, 
гидрогеологи, геохими, 
өрөмдлөг, хайгуул, 
ашиглалттай холбогдсон 

- 

“Газрын тос, 
уламжлалт бус 
газрын тосны 
эрэл, хайгуул, 
ашиглалтын 

анхдагч болон 
үр дүнгийн 

8 компанийн 11 
тайлан, 1 

компанийн 
эрлийн ажлын 

үр дүнгийн 
тайланг 

судалж, санал 

Ирүүлсэн тайлан, 
материалыг 
хүлээн авах, 

хянах, “Газрын 
тос, уламжлалт 

бус газрын тосны 
эрэл, хайгуул, 

1. Техникийн зөвлөл 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр хуралдсан. 
Хурлаар: 

 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын 
техникийн зөвлөлийн дүрмийн 2.1.6.6-т заасныг үндэслэн  “Петроматад” 
ХХК-ийн Матад XX талбайн  Цэн тогоруу газрын тосны ордын ашиглалтын 
талбайн хэмжээг тогтоох, түүний хил заагийн булангийн цэгийн солбицлыг 
тодорхойлох; 
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үйл ажиллагааны анхдагч 
мэдээлэл, тайлан, 
материалыг хүлээн авах, 
хянах, “Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны 
эрэл, хайгуул, ашиглалтын 
техникийн зөвлөл”-ийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх, 
хүлээн авах, хянах, мэдээ 
тайланг журмын дагуу 
боловсруулан төрийн 
захиргааны төв 
байгууллагад хүргүүлэх 

тайланд 
тавигдах 

шаардлага”-д 
нийцсэн байна. 

дүгнэлт 
гаргасан. 

Техникийн 
зөвлөл 4 удаа 

хуралдсан. 

ашиглалтын 
техникийн 

зөвлөл”-ийн 
хурлаар 

хэлэлцүүлнэ. 

 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын                                                              
техникийн зөвлөлийн дүрмийн 2.1.6.2-т заасныг үндэслэн  “Петроматад” 
ХХК-ийн Матад XX талбайн  Цэн тогоруу газрын тосны ордыг ашиглах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэх талаар хурлын тэмдэглэл, санал зөвлөмжийг боловсруулан 
удирдлагад танилцуулж баталгаажуулсан. 

2. 2021 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр хуралдсан. Хурлаар: 

 “Фронтиер петролеум” ХХК-ийн 2018 оны 6 дугаар сарын 7-нд Дорнод 
аймгийн  Матад,  Халх гол сумдын нутаг дэвсгэрийг хэсэгчлэн хамарсан 
416 км2 талбайд байгуулсан газрын тосны эрлийн гэрээний хугацаа 2021 
оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр дуусгавар болж байгаа тул гэрээний 
гүйцэтгэл; 

 “Юу Жи Эс” ХХК-ийн 2018 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улаанбаатар 
хотын Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн Баян, Баяндэлгэр, 
Баянжаргалан, Баянцагаан, Эрдэнэ, Сэргэлэн, Архуст, Хэнтий аймгийн 
Цэнхэрмандал, Хэрлэн  сумдын  нутагт орших 7302.37 км2 талбайд 
байгуулсан 18/04 тоот нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн гэрээний 
хугацаа 2021 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр дуусгавар  болох тул 
гэрээний гүйцэтгэл; 

 “Капкорп Монголиа” ХХК-ийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 008/ 
021 тоот бичгээр Онги V  талбайн  хайгуулын үйл ажиллагааг 2021 оны 1 
дүгээр сарын 1-нээс 12 дугаар сарын 31-ний хүртэл нэг жилийн 
хугацаагаар түр зогсоох тухай хүсэлтийг  тус тус хэлэлцэн, хурлын 
тэмдэглэл, санал зөвлөмжийг боловсруулан удирдлагад танилцуулж 
баталгаажуулсан. 

12.1.5 

Эрлийн гэрээ болон 
Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний хэрэгжилтийг 
хангуулах, хяналт тавих, 
батлагдсан төлөвлөгөөт 
ажлын гүйцэтгэлд газар 
дээр нь хяналт тавих 

- 

Батлагдсан 
төлөвлөгөөт 

ажил 
нотолгоонд 
суурилан 
бодитоор 

гүйцэтгэгдсэн 
байна. 

Хайгуулын 2  
талбайд 4 

мэргэжилтэн 
нийт 44 хоног 

хээрийн  ажлын 
гүйцэтгэлд 

хяналт тавьж 
ажилласан. 

100% 

Хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй эрлийн гэрээт 16 талбайгаас 10 талбайд 2021 
оны эрлийн ажлын төлөвлөгөө төсөв ирүүлж батлуулсан. 6 талбайн 
төлөвлөгөө төсөв батлуулаагүй байна. 
 

 

12.1.6 

Эрэл, хайгуулын 
гэрээлэгч нартай жилийн 
ажлын уулзалтыг зохион 
байгуулж 2020 онд 
хийгдсэн эрэл, хайгуулын 
ажлын үр дүн, 2021 онд 
хийгдэх эрэл хайгуулын 
ажлын төлөвлөгөө, 
төслийн талаар хэлэлцэж, 
тулгамдаж буй асуудал 
дээр харилцан санал 
солилцон, Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний тухайн 
жилийн хэрэгжилтийг 
дүгнэх 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль, 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээнд 
заасны дагуу 
төлөвлөгөө, 
төсөв батлах 

чиг үүрэгт 
нийцсэн байна. 

2020 онд 2 
удаа жилийн 

ажлын уулзалт 
хийсэн. 16 

Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээний 
хэрэгжилт 

гаргаж 
дүгнэсэн. 

Жилийн ажлын 
уулзалтыг зохион 

байгуулсан 
байна. гэрээний 

хэрэгжилтийг 
дүгнэсэн байна. 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2021  оны 1 дүгээр сарын 19-
ний өдрийн А/04 тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээт 15 талбай, эрлийн гэрээт 18 талбайд жилийн ажлын уулзалтыг цахим 
болон  танхимын уулзалт хэлбэрээр 2021 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 
3 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж, гэрээний хэрэгжилт, 
цаашдын эрэл хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний талаар хэлэлцэн, уулзалтын 
үр дүнгийн талаарх илтгэх хуудас бичиж 2021 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
удирдлагуудад танилцуулсан. 

 

12.2 
Ашигт малтмал, газрын 
тосны газрын үйл 

- 
Хууль, 

захиргааны  
- 

Эрэл, хайгуулын 
ажилтай 

2021 онд эрлийн ажил гүйцэтгэх 4 гэрээ, бүтээгдэхүүн хуваах 1 гэрээ шинээр 
байгуулсан.  
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ажиллагааны стратегийн 
7 дугаар зорилт  Газрын 
тос, уламжлалт бус 
газрын тосны эрэл, 
хайгуулын судалгааг 
эрчимжүүлэх, нөөцийг 
өсгөх, Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээ, эрлийн 
гэрээний хэрэгжилтийг 
хангах, дэмжлэг үзүүлэх, 
хяналт тавих ажлыг 
зохион байгуулна. 

актад нийцсэн 
байна. 

холбоотой 
материалыг 

цэгцлэн 
хадгалах, 

тайлан 
материалтай 

танилцах хүсэлт 
ирүүлбэл 

хүсэлтийг ханган 
ажиллана. 

Газрын тосны хайгуулын 23, эрлийн 18 талбайн мэдээллийг  Уул уурхайн 
кадастрын компютержсэн системд бүртгэсэн. Мэдээлэл баяжуулалтын ажил 
хийгдэж байна. 
2021 оны батлагдсан нийт 16 төлөвлөгөө төсөв, 2017-2021 оны туслан 
гүйцэтгэгч нарын 40 ширхэг гэрээг архивласан. 
Эрэл хайгуулын ажилд  Газрын тосны хайгуулын хэлтсээс давхардсан 
тоогоор 16 мэргэжилтэн 14 удаа 103 хоног талбайд хяналт тавьж 
томилолтоор ажилласан. 
1 программ хангамж худалдан авахаар санхүүгийн боломж эх үүсвэр судлах, 
1 компани хамтран ажиллах хүсэлтээ 2021 оны 6 дугаар сарын 8-нд ирүүлсэн 
удирдлагуудад танилцуулсан. 

12.2.1 

Архивын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах, 
хэрэглэгчдийг 
шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 

Хууль, 
захиргааны  

актад нийцсэн 
байна. 

- 
Ирүүлсэн 

хүсэлтийг ханган 
ажиллана. 

2020 онд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт хайгуулын 10 талбайн батлагдсан 
төлөвлөгөө, төсөв, эрлийн гэрээт  6 талбайн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийг 
архивласан. 
2017-2020 онд Туслан гүйцэтгэгчтэй байгуулсан 40 гэрээг архивласан. 
2020-2021 онд ирүүлсэн хайгуулын ажлын 13 тайланг хүлээн авч судалж,  
холбогдох мэргэжилтнүүдийн санал дүгнэлтийг авч, шаардлагатай засварыг 
хийлгэн  тайланг геологи мэдээллийн төвд хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон. 

 

12.3 
 

Газрын тосны тухай 
хуулийн болон бусад 
хуулиар олгосон чиг 
үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

- 
Холбогдох 

хууль, журамд 
нийцсэн байна. 

- 

Хуулиар олгосон 
чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан 

байна. 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 5 талбайд  газрын тостой холбогдсон үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авах 2 талбайд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 
сунгуулахад дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.   
Газрын тосны хайгуулын Номгон IX, Гурвантэс XXXV талбай хамаарах 
Өмнөговь аймгийн болон тус аймгийн  Баян-Овоо, Номгон, Ноён, Гурвантэс 
сумдын удирдлагуудтай 2021 оны 8 дугаар сарын 9-15-ны өдрүүдэд 5 
удаагийн уулзалт зохион байгуулсан.  
2020 онд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт хайгуулын 10 талбайн батлагдсан 
төлөвлөгөө, төсөв, эрлийн гэрээт  6 талбайн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийг 
архивласан. 

 

12.3.1 

Гэрээлэгч компаниудад 
газрын тостой холбогдсон 
үйл ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрөл авах, сунгуулах, 
гадаадаас ажиллах хүч 
авах, машин, техник 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 
түүхий эд материал химийн 
болон тэсрэх бодис 
импортлоход нь дэмжлэг 
үзүүлэх, хилээр дээж, 
тайлан материал 
нэвтрүүлэх зөвшөөрөл 
олгох, бүртгэл хөтлөх, 
хяналт тавих 

- 
Холбогдох журамд 

нийцсэн байна. 
- 

Гэрээлэгчдэд 
газрын тосны 

хайгуулын 
тусгай 

зөвшөөрөл авах, 
сунгуулах, 
гадаадаас 

ажиллах хүч 
авах, экспорт, 
импорт хийхэд 

хууль 
тогтоомжийн  

хүрээнд дэмжлэг 
үзүүлэх, бүртгэл 
хөтлөх, хяналт 

тавина. 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 5 талбайд  газрын тостой холбогдсон үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авах, 2 талбайд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 
сунгуулахад нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд албан хүсэлт, холбогдох 
мэдээ, материал, тодорхойлолтыг гарган хүргүүлж, тухайн талбай хамаарах  
аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон холбогдох төрийн 
байгууллагуудтай утсаар холбогдон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахад 
шаардлагатай байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний санал авах 
ажилд 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1/2068, 2021 оны 5 дугаар 
сарын 27-ны өдрийн 1/2206 тоот бичгүүдээр дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 15 талбай, эрлийн гэрээт 18 талбайн гэрээлэгч 
нартай 2021 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2021 оны 3 дугаар сарын 15-
ны өдрийн хооронд уулзалт хийж, газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
болон ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдалд тааруулан хэрхэн ажиллах 
талаарх зөвлөгөө, чиглэлийг өгсөн. 

 

12.3.2 

Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээт талбайнууд 
байрлах аймаг, орон 
нутгийн ард иргэдтэй 
уулзалт зохион байгуулах, 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль, 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

- 

Орон нутагт 
уулзалт хийх, 
тулгамдсан 
асуудлыг 

шийдвэрлэх, 

Газрын тосны хайгуулын Номгон IX, Гурвантэс XXXV талбай хамаарах 
Өмнөговь аймгийн болон тус аймгийн  Баян-Овоо, Номгон, Ноён, Гурвантэс 
сумдын удирдлагуудтай 2021 оны 8 дугаар сарын 9-15-ны өдрүүдэд 5 
удаагийн уулзалт зохион байгуулсан. Мөн Тавантолгой XXXIII талбай 
хамаарах Цогтцэций суманд  2021 оны 9 дүгээр сарын 7-12-ны өдрүүдэд 
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газрын тосны тухай хууль, 
эрх зүйн орчин, 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, 
хайгуулын үйл ажиллагааг 
сурталчлан таниулах, орон 
нутагт үүссэн асуудлыг 
шийдвэрлэх 

газрын тостой 
холбогдсон үйл 

ажиллагааг 
сурталчлан 
таниулна. 

ажиллаж 2 удаагийн уулзалт хийж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, нүүрсний 
давхаргын метан хийн хайгуулын үйл ажиллагааг танилцуулсан.  
Завхан аймагт Хар-Ус II талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг дүгнэх ажлаар 
ажлын хэсгийн хамт 2021 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2021 оны 8 
дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд ажиллаж, уулзалт зохион байгуулан дүгнэлт 
гаргасан.  
Матад XX талбайн ашиглалтад шилжсэнээс бусад талбайг буцаан авахад 
дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хамт 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 25-ны 
өдрүүдэд Сүхбаатар, Дорнод аймгийн нутагт ажиллаж, уулзалт зохион 
байгуулан дүгнэлт гаргасан. 
Хөхнуур XVIII талбайн  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг дүгнэх ажлын ажлын 
хэсгийн хамт 2021 оны 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн 
нутагт ажиллаж, уулзалт зохион байгуулан дүгнэлт гаргасан. 

12.3.3 

Туслан гүйцэтгэгчээр 
хийлгэх ажлын техникийн 
шаардлагыг хянах, санал 
дүгнэлт гаргах 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль, 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

“Жи Өү Эйч” ХХК-
ийн Номгон IX 

талбайд 2020 онд 
гүйцэтгэх өрмийн 

ажлын туслан 
гүйцэтгэгчийг 
сонгох ажлын  

техникийн 
шаардлагыг хянаж, 

санал дүгнэлт 
гаргасан. 

Гэрээлэгч 
компаниудын 

туслан 
гүйцэтгэгчийн 

сонгон 
шалгаруулалтад 
оролцох, туслан 

гүйцэтгэгчээр 
хийлгэх ажлын 

техникийн 
шаардлагыг хянах, 
санал өгсөн байна. 

Номгон IX талбайн өрөмдлөгийн болон 2 хэмжээст чичирхийллийн туслан 
гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах, ажлын техникийн шаардлагыг 4 мэргэжилтэн 
хянаж. Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд 2 мэргэжилтэн 2021 оны 3 
дугаар сарын 1-3-ны өдрүүдэд, Матад ХХ талбайн 2021 онд хийгдэх байгаль 
орчны аудит, газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг 
гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах, техникийн 
шаардлагад хяналт тавих ажиллагаанд 2 мэргэжилтэн 2021 оны 5 дугаар 
сарын 26-наас 28-ны өдрүүдэд, Тавантолгой XXXIII талбайн  өрөмдлөгийн 
туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах, ажлын техникийн шаардлагыг 4 
мэргэжилтэн хянаж. Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд 2 мэргэжилтэн  
2021 оны 10 дугаар сарын 18-21-ний  өдрүүдэд тус тус оролцож санал дүгнэлт 
гарган ажилласан.  

 

12.3.4 

Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний дагуу хийгдсэн 
хайгуулын ажлын хөрөнгө 
оруулалт, өртгөөр нөхөгдөх 
зардлыг хянаж, мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргах 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль, 
Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээ, 
Газрын тосны 

бүртгэл 
тооцооны 

журамд нийцсэн 
байна. 

- 

Гэрээлэгч 
компаниудын 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээгээр 
хийсэн хайгуулын 

ажлын өртгөөр 
нөхөгдөх зардлыг 

Төрийн захиргааны 
удирдлагын 

хэлтсийн 
мэргэжилтнүүдтэй 

хамтран хянах, 
мэргэжлийн 

дүгнэлт гаргана. 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 4-
ний өдрийн А/132 дугаар тушаалын дагуу Төрийн захиргааны удирдлагын 
хэлтэстэй хамтран  Газрын тосны тухай хууль, Газрын тосны бүртгэл, 
тооцооны журам, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний холбогдох заалтыг үндэслэн 
2019, 2020 онд газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан “Монголын 
алт” ХХК-ийн Төхөм-X(урд), “Петро Матад” ХХК-ийн Матад XX, “Капкорп 
Монголиа” ХХК-ийн Богд IV, Онги V, “Макс ойл” ХХК-ийн Арбулаг XXIX, “Жи 
Өү Эйч” ХХК-ийн Номгон IX(метан), “Смарт ойл” ХХК-ийн Эргэл XII, “Эн Пи 
Ай” ХХК-ийн Хөх нуур XVIII, “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК-ийн Галба XI талбайд 
зарцуулсан өртөг нөхөгдөх зардалд хяналт шалгалт хийх ажлыг 2021 оны 11, 
12 дугаар саруудад хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Тус ажилд хэлтсийн 
дарга болон 8 мэргэжилтэн ажиллаж байна. 

 

12.3.5 
Газрын тосны мэдээллийн 
санг бүрдүүлэх, 
баяжуулах 

- 

Холбогдох 
журам, 

шаардлагад 
нийцсэн байна. 

- 

Гэрээлэгчдээс 
ирүүлсэн эрэл, 

хайгуул, 
ашиглалтын 

ажлын үр дүнгийн 
тайлан, анхдагч 
мэдээ материал, 
дээжийг хүлээн 

авах, газрын 
тосны 

2020 онд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт хайгуулын 10 талбайн батлагдсан 
төлөвлөгөө, төсөв, эрлийн гэрээт  6 талбайн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийг 
архивласан. 
2017-2020 онд Туслан гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнүүдийг архивласан. 
2020-2021 онд ирүүлсэн хайгуулын ажлын 13 тайланг хүлээн авч судалж,  
холбогдох мэргэжилтнүүдийн санал дүгнэлтийг авч, шаардлагатай засварыг 
хийлгэн  тайланг геологи мэдээллийн төвд хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон.  
Метан хийн эрэл, хайгуулын 52 цооногийн / Сторм Кат Энержи, Эрдэнэс 
таван толгой /Когаз/, Эрдэнэс Метан, Жи Өй Эйч,Когаз, Юу Жи/, Өсөх зоос 
shp файл 8 асуулгын хүрээнд бэлтгэж зураглаж сан үүсгэсэн. 
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мэдээллийн санд 
бүртгэсэн байна. 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Тосон Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд 1997, 1998 
онуудад хийгдсэн 2 хэмжээст чичирхийллийн 50 шугамын shp файлыг 6 
асуулгын хүрээнд бэлтгэж зураглаж сан үүсгэсэн. 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Тосон Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд хийгдсэн 
газрын тосны 120 цооногийн shp файлыг 6 асуулгын хүрээнд бэлтгэж 
зураглаж сан үүсгэсэн. 

Зорилго 13. Газрын тосны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна. 

13.1 

Газрын тосны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулах ажлыг зохион 
байгуулах, Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд заасан үйл 
ажиллагааг явуулж буй аж 
ахуйн нэгжид хяналт 
тавих. /ГТТХ 11.2.2/ 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль 

болон 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

- 

Орон нутагт 
уулзалт хийх, 
тулгамдсан 

асуудлыг шийд 
вэрлэсэн байна. 

Орон нутгийн удирдлагуудад утсаар болон цахим хэлбэрээр 2021 оны 2 
дугаар сарын 10-наас 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны хооронд зөвлөгөө 
өгсөн. 
Өмнөговь, Завхан, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад болон тухайн аймгийн 
газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явагдаж буй сумуудад 
томилолтоор ажиллаж орон нутгийн удирдлагууд болон ард иргэдтэй 2021 
оны 8, 9, 10 дугаар саруудад уулзалт зохион байгуулсан. 

 

13.1.1 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 
талбайнууд байрлах аймаг, 
орон нутгийн ард иргэдтэй 
уулзалт зохион байгуулах, 
газрын тосны тухай хууль 
эрх зүйн орчин, 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, 
хайгуулын үйл ажиллагааг 
сурталчлан таниулах, орон 
нутагт үүссэн асуудлыг 
шийдвэрлэх 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль, 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

- 

Орон нутагт 
уулзалт хийх, 
тулгамдсан 
асуудлыг 

шийдвэрлэх, 
газрын тостой 

холбогдсон үйл 
ажиллагааг 
сурталчлан 
таниулсан 

байна. 

Орон нутгийн удирдлагуудад утсаар болон цахим хэлбэрээр 2021 оны 2 
дугаар сарын 10-наас 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны хооронд зөвлөгөө 
өгсөн. 
Өмнөговь, Завхан, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад болон тухайн аймгийн 
газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явагдаж буй сумуудад 
томилолтоор ажиллаж орон нутгийн удирдлагууд болон ард иргэдтэй 2021 
оны 8, 9, 10 дугаар саруудад уулзалт зохион байгуулсан. Үүнд: 
-2021 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд 
ажиллаж, уулзалт зохион байгуулсан.  
-2021 оны 10 дугаар сарын 20-25-ны өдрүүдэд Сүхбаатар, Дорнод аймгийн 
нутагт ажиллаж, уулзалт зохион байгуулсан.  
-2021 оны 10 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн нутагт 
ажиллаж, уулзалт зохион байгуулсан. 

 

Зорилго 14. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх, ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн, олборлолтыг боломжит хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна. 

14.1 

Газрын тосны ордын 
ашиглалтыг эрчимжүүлж, 
олборлолтыг боломжит 
хэмжээгээр нэмэгдүүлэх, 
дэд бүтцийг хөгжүүлэх, 
тээвэрлэлтийн 
менежментийг 
боловсронгуй болгох 
ажлыг зохион байгуулна. 

- 

Олборлож, 
экспортолсон 

тосны тоо 
хэмжээ 

төлөвлөсөн 
хэмжээнд 

хүрсэн байна. 

2020 онд 4.1 
сая баррель 
газрын тос 

олборлож, 4.06 
сая баррель 
газрын тос 

экспортолсон. 

5.9 сая 
баррель буюу 
812.0 мян.тонн 

2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 4.64 сая баррель буюу 
630.9 мянган тонн газрын тос олборлож, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 78.07 
хувьтай, 4.36 сая баррель буюу 593.6 мянган тонн газрын тос экспортолж, 
төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 73.36 хувьтай байна. 
Экспортын гүйцэтгэлд Баянхошуу, Бичигтийн боомтод 8 дугаар сарын 21, 23-
ны өдрүүдэд коронавирусын халдвар гарсантай холбогдуулан газрын тосны 
экспортын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон ба 2021 оны 11 дүгээр сарын 30-
ны өдрийн байдлаар газрын тосны экспортын тээврийг зөвхөн Баянхошуу 
хилийн боомтоор хязгаарлалттай горимд гүйцэтгэж байна. 

 

14.1.1 

Олборлож буй тосны тоо 
хэмжээнд газар дээр нь 
байнгын хяналт тавьж 
ажиллах, тасралтгүй 
хэвийн явуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх 

- 
Олборлосон 

тосны тоо 
хэмжээ 

2020 онд 4.1 
сая баррель 
буюу 558.9 

мянган  газрын 
тос 

олборлосон. 

5.9 сая 
баррель буюу 
812.0 мян.тонн 

Газрын тосны ашиглалтын хэлтсийн 12 мэргэжилтэн албан томилолтоор 
Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 1997 оны БХГ-т талбайд  ээлжлэн нийт 365 хоног 
ажиллаж, олборлож буй газрын тосны тоо хэмжээнд хяналт тавьж, Баасан  
гараг бүр удирдлагыг мэдээллээр ханган ажилласан. 
2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 4.64 сая баррель буюу 
630.9 мянган тонн газрын тос олборлож, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 78.07 
хувьтай. Үүнээс Тосон-Уул XIX талбайгаас 2.06 сая баррель буюу 273.7 
мянган тонн, Тамсаг XXI талбайгаас 2.27 сая баррель буюу 314.0 мянган 
тонн, БХГ-97 талбайгаас 308.6 мянган баррель буюу 43.1 мянган тонн тос тус 
тус олборлосон. 
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2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар хүлээгдэж буй 
гүйцэтгэлээр 4.96 сая баррель буюу 675.92 мянган тонн газрын тос олборлох 
төлөвтэй байна. Олборлолтын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд Баянхошуу, 
Бичигтийн хилийн боомт хаагдсан нь сөргөөр нөлөөлсөн. 

14.1.2 

Бичигт, Баянхошуу, 
Замын-Үүд хилийн 
боомтоор газрын тосны 
экспортын тээврийн үйл 
ажиллагааг тасралтгүй 
хэвийн явуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

- 

Газрын тосны 
экспортын 

тээврийн үйл 
ажиллагаа 
тасралтгүй 

хэвийн 
явагдсан 

байна. 

2020 онд 4.04 
сая баррель 
буюу 551.7 
мянган тонн 
газрын тос 

экспортолсон. 

5.9 сая 
баррель буюу 
812.0 мян.тонн 
газрын тосыг 

олборлож, 
17,130 

автоцистерн, 
1,008 

вагонцистернэ
эр 

экспортолсон 
байна. 

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг 
онцгой нөхцөл байдалд зохион байгуулах түр журмын хүрээнд газрын тосны 
экспортын үйл ажиллагаа явагдаж байна. 
2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 4.36 сая баррель буюу 
593.6 мянган тонн газрын тос экспортолж, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 73.36 
хувьтай байна. Нийт 14051 автоцистерн, 579 вагонцистернээр экспортолсон 
байна. Баянхошуу, Бичигтийн боомтод 8 дугаар сарын 21, 23-ны өдрүүдэд 
коронавирусын халдвар гарсантай холбогдуулан газрын тосны экспортын 
үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон ба газрын тосны экспортын үйл ажиллагааг 
хэвийн явуулах асуудлыг Баянхошуу боомтын цаад талын Өвдөгийн 
боомттой хэлэлцсэн. Улмаар жолоочийг тээврийн хэрэгслийн бүхээгнээс 
буулгахгүйгээр чиргүүл солих зарчмаар тээвэрлэлт явуулахаар болж, 9 
дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн Баянхошуу боомт чиглэлийн экспортыг 
эхлүүлсэн. Бичигтийн чиглэлийн экспортын тээврийн үйл ажиллагааг одоог 
хүртэл эхлээгүй байна. 

 

14.1.3 

Тосон-Уул XIX, Тамсаг 
XXI, 1997 оны 
Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээт талбайн 2021 онд 
гүйцэтгэх ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийн 
төслийг судалж, санал 
дүгнэлт гаргаж, батлуулах 

- 
Төлөвлөгөө 
батлагдсан 

байна. 

2020 онд 3 
төлөвлөгөө 
батлагдсан. 

2021 онд 3 
төлөвлөгөө, 

төсвийн 
төслийг 

батлуулсан 
байна. 

“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-тай жилийн ажлын уулзалт хийх бэлтгэл 
хангах, 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг төслийг хэлэлцэх ажлыг 2020 
оны 2 дугаар сараас 4 дүгээр сарын хооронд Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI 
талбай дээр зохион байгуулсан.  
Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 
2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр батлуулсан. 
“Доншен Газрын тос (Монгол)” ХХК нь 1997 оны Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 
талбайн 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг 2020 оны 10 дугаар 
сарын 31-ний өдөр ирүүлсэн ба 2021 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр 
олборлолтыг нэмэгдүүлэх технологийн ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх санал 
гаргасан. Газрын тосны ашиглалтын хэлтсийн мэргэжилтнүүд ажил тус 
бүрээр санал дүгнэлт гаргаж, 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Доншен 
Газрын тос (Монгол) ХХК-тай жилийн уулзалтын ажлыг зохион байгуулж, 
1997 оны БХГ-т талбайн 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг батлуулсан. 

 

14.2 

Төрийн захиргааны болон 
орон нутаг дахь төрийн 
захиргааны байгууллага 
хооронд газрын тосны 
ашиглалтын үйл 
ажиллагааны талаарх 
ажлын уялдаа холбоог 
сайжруулна. 

- 
Уулзалт, 

шийдвэрийн 
тоо 

2020 онд 3 
удаа уулзалт 

зохион 
байгуулсан. 

2 уулзалт,  
2 шийдвэр 

2021 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод 
аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд 3 талт уулзалт зохион 
байгуулсан. Уг уулзалтанд Засаг даргын тамгын газар, орон нутгийн төрийн 
байгууллага, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, “Петрочайна Дачин 
Тамсаг” ХХК цахимаар оролцож, тулгамдаж буй асуудал, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцсон.  
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын зүгээс гэрээнд заасан Хамтын 
ажиллагааны хороогоор дамжуулж асуудлаа хэлэлцэх талаар санал 
илэрхийлсэн. 

 

14.2.1 

Тосон-Уул XIX, Тамсаг 
XXI, БХГ-97 дугаар 
талбайн 2021 оны 
“Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөө”-г судалж, 
санал, дүгнэлт гаргах, 

- 

Төлөвлөгөөний 
төсөлд санал 

өгөх, 
гүйцэтгэлд 

хяналт тавьж, 
хэрэгжилтийг 

хангуулна. 

Тосон-Уул XIX, 
Тамсаг XXI 

талбайн 2020 
оны Байгаль 

орчны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
батлагдсан. 

Төлөвлөгөөний 
төсөлд санал, 
дүгнэлт гаргаж   
Байгаль орчин, 

аялал 
жуулчлалын 

яаманд  
хүргүүлсэн байх, 

Тосон-Уул XIX болон Тамсаг XXI талбайн 2021 оны “Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө”-г 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 21/3-
187 тоот албан бичгээр манай газарт ирүүлсэн ба үүнийг холбогдох 
мэргэжилтнүүд хянаж, санал дүгнэлт гарган, батлуулах хүсэлтийг 2021 оны 
5 дугаар сарын 18-ны өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд 1/2104 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Гэвч гэрээлэгч компани өнөөг хүртэл арга хэмжээ аваагүй байна. Үүнээс 
үүдэн 2021 оны БОМТ-г батлуулах, ус ашиглах зөвшөөрөл авах, гэрээ 
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хэрэгжилтэд нь хяналт 
тавьж ажиллах. 

хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, 
хэрэгжилтийг 

гаргасан байна. 

байгуулах зэрэг дараагийн шатны ажлууд хүлээгдэж, 2022 оны үйл 
ажиллагаанд ихээхэн хүндрэл учруулах, улмаар орд ашиглалтын үйл 
ажиллагааг зогсоох нөхцөл бүрдээд байна. 
1997 оны БХГ-т талбайн 2021 оны “Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хянан, санал дүгнэлт гаргаж, өөрчлөлт оруулсан. 

14.2.2 

Газрын тосны эрэл, 
хайгуул, ашиглалтын 
ажлын тайлан 
боловсруулах журмын 
төслийг боловсруулж, 
газрын даргаар батлуулах 

- 

Захиргааны 
хэм хэмжээний 

акт 
боловсруулах 

журамд 
нийцсэн байна. 

- 

1 журмын төслийг 
боловсруулна. 

Техникийн 
зөвлөлөөр 

хэлэлцүүлэн, 
батлуулсан 

байна. 

Норвеги улсын “Guidelines for annual status report for fields in production 19th 
August 2011 /Ашиглалтад байгаа ордын жилийн тайлан гаргах зөвлөмж/” 
журам, мөн ОХУ-ын   “Регламент по созданию постоянно действующих 
геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных 
месторождений РД 153-39.0-047-00 /Газрын тос, хийн ордын байнгын 
өөрчлөгдөж байдаг геологи-технологийн загварыг боловсруулах заавар/” 
журам зэргийг судалж, журмын төсөл боловсруулж байна. 

 

Зорилго 15. Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж,  импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, улсын хэмжээнд газрын тосны бүтээгдэхүүний байнгын нөөцтэй байх 
зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллана. 

15.1 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүнээр 
дотоодын хэрэгцээг олон 
талт эх үүсвэрээс хангах 
боломжийг судлах, 
бүтээгдэхүүний чанар, 
стандартын шаардлага 
хангуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 

тоо, хэмжээ, 
чанар, 

экологийн 
ангилал,  К5 

(евро 5) 

2020 онд 1,9 
сая тонн 

газрын тосны 
бүтээгдэхүүн 
импортолсон. 
К5 стандартын 
бүтээгдэхүүний 
импорт 13 %-д 

хүрсэн. 

2,2 сая тонн 
15% 

Дотоодын хэрэгцээг олон эх үүсвэрээс хангах, Евро 5 шатахууны 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх “Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх 
талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх” арга хэмжээний төлөвлөгөө (2018-
2027)-ний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд ОХУ, БНХАУ зэрэг улс 
орнуудаас импортлох Евро-5 шатахууны хэрэглээг нэмэгдүүлэх уулзалт, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  
2021 оны 5 дугаар сард “М-Ойл” ХХК, “Шунхлай” ХХК зэрэг аж ахуйн нэгжүүд 
сард 5-6 автоцистерн буюу 120 тонн Евро-5 стандартын шаардлага хангасан 
дизелийн түлш тогтмол импортолж эхлээд байна. 
Монгол улсын хэмжээнд тогтмол Боршоо, Цагааннуур, Эрээнцав, Алтанбулаг 
боомтуудаар шатахуун импортолдог байсан бол 2021 оны 5 дугаар сараас 
Булганы боомтоор БНХАУ-аас дизелийн түлш импортолж эхэлсэн. 

 

15.1.1 

Евро-5 стандартын 
чанарын шаардлага 
хангасан шатахууны 
импорт, хэрэглээг дэмжих, 
нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 
авах 

- 

Евро-5 
шатахууны 

хэмжээ 
нэмэгдсэн 

байна. 

13% 15% 

2021 оны байдлаар 1,4 сая тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон 
бөгөөд үүнээс 1,2 сая тонн шатахууны 18 хувийг Евро-5 стандартын 
шатахуун эзэлж байна. Үүнийг өмнөх онтой харьцуулахад 5 хувиар нэмэгдсэн 
байна. 

 

15.1.2 
 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
компанийн нөөц 
бүрдүүлэх  аж ахуйн 
нэгжүүдийн гэрээг дүгнэх  

- 

2021 онд 
газрын тосны 

бүтээгдэхүүний 
компанийн нөөц 
бүрдүүлэх 24 аж 

ахуйн нэгжтэй 
гэрээ байгуулсан 

байна. 

22 аж ахуйн 
нэгжийн 
гэрээний 

хэрэгжилтэд 3 
удаа хяналт 

тавьсан. 

Гэрээ дүгнэсэн 
байна. 

2021 онд компанийн нөөц бүрдүүлэх 24  аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг Монгол 
улсын Засгийн газрын 136 дугаар тогтоолоор нийт 120,350 тонн газрын тосны 
бүтээгдэхүүний компанийн нөөц бүрдүүлэхээр баталсан. Үүний дагуу 2021 
оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр  хавсралтаар баталсан 24 аж ахуйн нэгжтэй 
компанийн нөөц бүрдүүлэх гэрээ байгуулсан. Гэрээний хэрэгжилтийн 
байдалд нийт 10 удаа, долоо хоног бүрийн мягмар гаригт агуулахын 
үлдэгдлийг тухай бүр хянан 30 хоногоос бага байх үед нөөцийн хэмжээг 
хэвийн хэмжээнд байлгах арга хэмжээ авах талаар албан мэдэгдэл хүргүүлж 
шаардлагатай арга хэмжээ авсан. 

 

15.1.3 

2022 онд газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
компанийн нөөц 
бүрдүүлэх аж ахуйн 
нэгжүүдийн нэрсийн  
жагсаалт, бүтээгдэхүүний 
нэр төрөл, тоо хэмжээ 
бүхий  тогтоолын төслийг 

- 

Засгийн газрын 
тогтоол 

гаргуулсан 
байна. 

24 аж ахуйн 
нэгжийн 

бүтээгдэхүүний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээг 2020 
оны Монгол 

улсын Засгийн 
газрын 136 

2022 онд 
компанийн 

нөөц бүрдүүлэх 
аж ахуйн 
нэрсийн 

жагсаалт, тоо 
хэмжээг 

Монгол улсын 

2022 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц бүрдүүлэх аж ахуй 
нэгжийн импортын хэмжээг үндэслэн холбогдох тооцоо судалгаа, 
танилцуулга, тогтоолын төслийг боловсруулан 2021 оны 8 дугаар сарын 19-
ний өдрийн 3/3567 тоот албан бичгээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлсэн. 
Үүний дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Монгол улсын Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 10 
дугаар сарын 6-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоолоор 193,500 тонн газрын тосны 

 



28 
 

Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлэх 

дугаар 
тогтоолоор 
баталсан. 

Засгийн газрын 
тогтоолоор 
батлуулсан 

байна. 

бүтээгдэхүүний 45 хоногийн нөөц бүрдүүлэх 28 аж ахуйн нэгжүүдийн 2022 
онд бүрдүүлэх компанийн нөөцийн хэмжээг Монгол улсын Засгийн газрын 
тогтоолоор батлуулсан.  

Зорилго 16. Газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулна. 

16.1 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний агуулах, 
түгээх станцын техникийн 
дүгнэлт, сав ашиглалтын 
паспортын материал 
хүлээн авч буй цахим хаяг 
ашиглах талаар зөвлөмж 
боловсруулан аж ахуй 
нэгжүүдэд  хүргүүлнэ. 

- 

Зөвлөмж 
боловсруулсан 

байна. 
 

Цахим 
мэдээллийн 

санг хийлгэсэн. 

Цахим хаяг 
ашиглахтай 
холбоотой 

зөвлөмжийг  
аж ахуйн 

нэгжүүдэд 
хүргүүлсэн 

байна. 

“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой 
нарийвчилсан журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд газрын тосны 
бүтээгдэхүүн, шингэрүүлсэн шатдаг хийн агуулах, түгээх станцад техникийн 
дүгнэлт гаргуулах бичиг баримт илгээх цахим сайтын талаар талаар зөвлөмж 
боловсруулан 2021 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 3/149 тоот албан бичиг 
289 аж ахуйн нэгжид хүргүүлсэн. 

 

16.1.1 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн хадгалах, 
түгээх үеийн техник, тоног 
төхөөрөмжийн 
судалгааны  цахим 
мэдээллийн санг 
боловсронгуй болгох, 
судалгаанд тулгуурлан 
агуулах, түгээх станцын 
оновчтой байршлын 
талаар санал 
боловсруулах 

- 

Мэдээллийн 
сан бүрдүүлж, 

судалгаа 
хийсэн байна. 

 

Аж ахуйн 
нэгжүүдийн 

мэдээллүүдийг 
багтаасан цахим 

программ 
хийлгэж, 
судалгаа, 

мэдээллийг бүрэн 
оруулсан. 

Судалгаанд 
тулгуурлан 

санал 
боловсруулж, 

холбогдох 
байгууллагууда

д хүргүүлсэн 
байна.   

Хүн амын нягтаршил ихтэй хот суурин газруудад агуулах, түгээх станцын 
даац хэтрэлт ихсэж байгаатай холбогдуулан хот суурин газрын хөгжлийн 
ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө, бусад төлөвлөлтийн үеийн 
бодлоготой уялдуулан газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний болон 
жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн агуулах, түгээх 
станцын барилга байгууламжуудын газар олголт, ашиглалт, төлөвлөлттэй 
холбоотой судалгаа, тооцоо гаргаж цаашид авах арга хэмжээний талаар  
бодлогын цогц арга хэмжээ авч хамтран ажиллах талаар санал 
боловсруулан Хот байгуулалт, хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. 
Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийг найдвартай, тасралтгүй болгох, 
үнийн өсөлтийг сааруулах болон бүтээгдэхүүн хадгалах сав багтаамжийг 
нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Рашаант өртөөнд баригдаж 
буй улсын нөөцийн агуулахын явцын талаар, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаар санал боловсруулж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлсэн.  

 

Зорилго 17. Уул уурхайн салбар болон Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулна. 

17.1 

Уул уурхайн салбар болон 
Ашигт малтмал, газрын 
тосны газрын үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
статистик мэдээ нэгтгэн 
боловсруулан, статистик 
мэдээллийн тайлан 
мэдээг сар бүр гаргаж, 
удирдлага болон 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр 
хангаж, холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ. 

- 

Шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн  зөв 

мэдээлэлтэй, 
тогтоосон 
хугацаанд 

боловсруулсан 
байна. 

Үнэн зөв 
мэдээлэлтэй 

газрын 
хэмжээний 
статистик 
мэдээний 

эмхтгэлийг 12 
удаа нэгтгэн 

боловсруулсан
. 

Статистик 
мэдээний 

эмхтгэлийг 
шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн зөв 

мэдээлэлтэйгэ
эр сар 

бүр 
боловсруулсан 

байна. 

2020 оны жилийн эцэс болон 2021 оны 1-11 дүгээр сарын мэдээг Геологи, 
уул уурхайн кадастрын хэлтэс, Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтэс, Газрын 
тосны хайгуулын хэлтэс, Уул уурхай, судалгааны хэлтэс, Нүүрс, судалгааны 
хэлтэс, Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори, Газрын тосны ашиглалтын 
хэлтэс, Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс, Хүнд үйлдвэр, судалгаа, 
техник, технологийн хэлтэс, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс хүлээн 
авч хянан, статистик мэдээг боловсруулж, нэгтгэн, англи хэл рүү хөрвүүлэн, 
агентлагийн мэдээг вэб хуудсанд байршуулсан. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яам, агентлагийн дарга нар, Ерөнхий сайдын ажлын алба, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар цахимаар 12 удаа тархаасан.  

 

17.1.1 

Статистик мэдээг 
тогтоосон хугацаанд 
хэлтсүүдээс  
хүлээн авч нэгтгэн, 
статистик мэдээний 
эмхтгэлийг сар бүр 
боловсруулан гаргах 

- 

Шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн  зөв 

мэдээлэлтэй, 
тогтоосон 
хугацаанд 

боловсруулсан 
байна. 

Үнэн зөв 
мэдээлэлтэй 

газрын 
хэмжээний 
статистик 
мэдээний 

эмхтгэлийг 12 
удаа нэгтгэн 

Статистик 
мэдээний 

эмхтгэлийг 
шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн зөв 

мэдээлэлтэйгэ
эр сар бүр 

2020 оны жилийн эцсийн болон 2021 оны 1-11 дүгээр сарын мэдээг Геологи, 
уул уурхайн кадастрын хэлтэс, Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтэс, Газрын 
тосны хайгуулын хэлтэс, Уул уурхай, судалгааны хэлтэс, Нүүрс, судалгааны 
хэлтэс, Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори, Газрын тосны ашиглалтын 
хэлтэс, Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс, Хүнд үйлдвэр, судалгаа, 
техник, технологийн хэлтэс, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс хүлээн 
авч хянан, нийт 6 бүлгийн 50 төрлийн хүснэгт, графиктай 30-32 хуудас  
статистик мэдээний эмхтгэлийг нийт 12 удаа боловсруулсан. 
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боловсруулсан
. 

боловсруулсан 
байна. 

17.1.2 

Статистик мэдээний 
эмхтгэлийг англи хэлээр 
хөрвүүлэн, монгол англи 
хэлээр агентлагийн вэб 
хуудсанд байршуулахаар 
холбогдох хэлтэст 
хүргүүлэх 

- 

Шаардлага 
хангахуйц, 
үнэн  зөв 

мэдээлэлтэй 
байна. 

Монгол хэл дээрх 
эмхтгэлийг англи 

хэл рүү 
хөрвүүлэн, 

агентлагийн вэб 
хуудсанд 

байршуулахад 
бэлтгэн нийт 12 
удаа хүргүүлсэн. 

12 статистик 
мэдээ 

2020 оны жилийн эцэс, 2021 оны 1-11 дүгээр сарын монгол хэл дээрх 50 
төрлийн хүснэгт, графикийн үзүүлэлтүүд болон  вэб хуудсанд зориулсан 
урсдаг мэдээг англи хэл рүү хөрвүүлэн, монгол, англи файлуудыг 
агентлагийн вэб хуудсанд байршуулахаар Төрийн захиргааны удирдлагын 
хэлтэст нийт 12 удаа хүргэсэн. 

 

Зорилго 18. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж өгнө. 

18.1 
Хууль тогтоомж, бодлогын 
баримт бичгүүдэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 

- 

Үнэлгээ, 
дүгнэлт, 

зөвлөмж нь 
холбогдох 

журамд 
нийцсэн байна. 

10 бодлогын 
баримт бичгийн 

хэрэгжилтэд ХШҮ 
хийж, дүгнэлт 
зөвлөмжийг 
удирдлагад 

танилцуулсан. 

10 хууль 
тогтоомж, 

бодлогын баримт 
бичиг 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын чиг үүргийн дагуу хэрэгжүүлэхээр 2020 
оны жилийн эцэс, 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн ирүүлсэн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, 
Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын 
эдийн засаг, нийгмийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын 
баримт бичгүүд, агентлагийн 2021 оны гүйцэтгэлийн тайланд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийн, дүгнэлт зөвлөмжийг гарган удирдлагын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 

18.1.1 

Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн явцад 
батлагдсан журмын дагуу 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлэх 

- 

Үнэлгээ, 
дүгнэлт, 

зөвлөмж нь 
холбогдох 

журамд 
нийцсэн байна. 

2020 оны тайланд 
хяналт 

шинжилгээ, 
үнэлгээг хийж, 

дүгнэлт 
зөвлөмжийг 

боловсруулан 
хүргүүлсэн. 

Агентлагийн 
2021 оны 

гүйцэтгэлийн 
тайланд 
хяналт 

шинжилгээ 
хийж, үнэлгээ 

өгнө. 

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн ирүүлсэн хууль тогтоомж, 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд 2020 оны жилийн эцэс, 2021 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийн дүгнэлт зөвлөмжийг 
гарган 2021 оны 1 дүгээр сарын 5, 2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд албан бичгээр хүргүүлсэн. 2020 оны жилийн 
эцсийн биелэлтийн дундаж 87.3 хувь, 2021 оны эхний хагас жилийн 
биелэлтийн дундаж 81 хувьтай үнэлэгдсэн.  

 

18.1.2 

Ашигт малтмал, газрын 
тосны газрын 2021 оны 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хагас жил, жилийн эцсийн 
байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулах 

- 

Үнэлгээ, 
дүгнэлт, 

зөвлөмж нь 
холбогдох 

журамд 
нийцсэн байна. 

2020 оны жилийн 
эцсийн 

гүйцэтгэлийн 
тайланд хяналт 

шинжилгээ, 
үнэлгээг хийж, 

дүгнэлт 
зөвлөмжийг 

боловсруулан 
хүргүүлсэн. 

Агентлагийн 
2021 оны 

гүйцэтгэлийн 
тайланд 
хяналт 

шинжилгээ 
хийж, үнэлгээ 

өгнө. 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 2021 оны эхний хагас жил, 
жилийн эцсийн байдлаар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс 
нэгтгүүлэн авч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээг хийхдээ Монгол 
улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг удирдлага 
болгосон. Гүйцэтгэлийн тайланг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд албан бичгээр журамд заасан хугацаанд 
хүргүүлсэн. 2021 оны эхний хагас жилийн биелэлтийн дундаж 90.3 хувьтай 
үнэлэгдэв. 

 

18.1.3 

Монгол улсын Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөө, Монгол улсын 
эдийн засаг, нийгмийг 
2021 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 
биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж  

- 

Үнэлгээ, 
дүгнэлт, 

зөвлөмж нь 
холбогдох 

журамд 
нийцсэн байна. 

2020 оны жилийн 
эцсийн 

гүйцэтгэлийн 
тайланд хяналт 

шинжилгээ, 
үнэлгээг хийж, 

дүгнэлт 
зөвлөмжийг 

боловсруулан 
хүргүүлсэн. 

3 хэрэгжилт  

Ашигт малтмал, газрын тосны газраас чиг үүргийн дагуу хариуцан 
хэрэгжүүлэхээр “Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр”-т тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 2020 оны 
жилийн эцэс, 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гарган Удирдлагын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд албан бичгээр хүргүүлсэн. 
2020 оны жилийн эцсийн нийт дунджаар 62.1 хувь, 2021 оны эхний хагас 
жилийн нийт дунджаар 63 хувьтай үнэлэгдсэн. 
Мөн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга 
хэмжээний хэрэгжилтэд 2020 оны  жилийн эцсийн байдлаар   хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмжийг удирдлагын зөвлөлөөр 
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дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулах 

хэлэлцүүлэн, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд албан бичгээр 
хүргүүлсэн. Нийт үнэлгээ 82.5 хувьтай. 

Зорилго 19. Агентлагийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийнэ. 

19.1 

Аудитын тухай хуулийн 
Худалдан авах 
ажиллагаанд дотоод 
аудит хийх журмын 
хүрээнд. 

- 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм 
журамд нийцсэн 

байна. 

Дотоод 
аудитыг хийж, 

дүгнэлт 
зөвлөмжийг 

нэгжийн даргад 
танилцуулсан. 

Аудитын үйл 
ажиллагааны 

дүгнэлт, санал, 
зөвлөмж гарган 

зөрчлийг 
арилгуулах 
арга хэмжээ 

авна. 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
дотоод аудитыг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн. Санхүүгийн үйл ажиллагаа нь 
Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэр түүнд үндэслэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагаас гаргасан заавар журмын хэрэгжилт зохих түвшинд 
явагдаж байна. Дотоод аудитын дүгнэлт, заавар, зөвлөмжийг хүргүүлж 
ажилласан. Мөн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, түүний 
гүйцэтгэл нь холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, журам зааврын хүрээнд 
зохион байгуулагдсан эсэхэд дотоод аудитыг хийсэн. Дүгнэлт зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн. 

 

19.1.1 

Ашигт малтмал, газрын 
тосны газрын 2020 оны 
санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд дотоод 
аудит хийх 

- 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм 
журамд нийцсэн 

байна. 

2019 оны 
санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд 
дотоод аудит 

хийж, удирдлагад 
танилцуулж, 

хугацаатай албан 
даалгавар өгсөн. 

Аудитын үйл 
ажиллагааны 

дүгнэлт, санал, 
зөвлөмж гарган 

зөрчлийг 
арилгуулах 
арга хэмжээ 

авна. 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
дотоод аудитыг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн. Санхүүгийн үйл ажиллагаа нь 
Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэр түүнд үндэслэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагаас гаргасан заавар журмын хэрэгжилт зохих түвшинд 
явагдаж байна. Дотоод аудитын дүгнэлт, заавар, зөвлөмжийг хүргүүлж 
ажилласан. Мөн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, түүний 
гүйцэтгэл нь холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, журам зааврын хүрээнд 
зохион байгуулагдсан эсэхэд дотоод аудитыг хийсэн. Дүгнэлт зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн. 

 

19.2 

Шилэн дансны тухай, 
Мэдээллийн ил тод 
байдлын тухай хуулиудын 
холбогдох заалтын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллана. 

- 
Хуулийн 

хэрэгжилтэд 
хяналт тавина. 

Холбогдох 
мэдээллийг 

байршуулсан 
эсэхэд улирал 

бүр хяналт 
тавьсан. 

Улирал бүр 
холбогдох 

мэдээллийг 
байршуулсан 
эсэхэд хяналт 
тавьсан байна. 

“Шилэн дансны тухай” хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 12 
дугаар сарын 15-ны өдрийн 384 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “ Шилэн 
дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг 
тогтоох тухай” журмыг  хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ашигт малтмал, газрын 
тосны газрын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн нарийн бичгээр 
ажиллаж мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн мэдээлж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт 
тавьж ажилласан.  

 

19.2.1 

Шилэн дансны тухай, 
Мэдээллийн ил тод 
байдлын тухай хуулиудын 
холбогдох заалтын дагуу 
байгууллагын шилэн 
дансны хөтлөлтөд хяналт 
тавьж ажиллах 

- 

Хуулийн 
заалтуудын 
хэрэгжилтэд 

хяналт тавьж, 
өмнөх зөрчил 

дутагдал 
давтагдсан 

эсэхэд хяналт 
тавина. 

Холбогдох 
мэдээллийг 

байршуулсан 
эсэхэд сар бүр 

хяналт 
тавьсан. 

Улирал бүр 
холбогдох 

мэдээллийг 
байршуулсан 
эсэхэд хяналт 
тавьсан байна. 

2021 оны  байдлаар: Ашигт малтмал газрын тосны газрын  шилэн дансны 
цахим санд мэдээлбэл зохих төсөв гүйцэтгэлийн 9 төрлийн  мэдээлэл, 
хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалтын        5 төрлийн мэдээлэл, бусад 
6 төрлийн мэдээллийг  бүрэн мэдээлсэн. 11 сарын байдлаар нийт 115 удаа 
хандалт хийж  мэдээлэл байршуулснаас 11 мэдээллийг хугацаа хоцроож 
мэдээлсэн төлөвтэй байна. Шилэн дансны цахим санд мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд байршуулсан хэдий ч засвар хийх, нэмж мэдээлэл байршуулахад 
хугацаа хоцорсон төлөвтэй болж программ өөрчлөгдөж байна. 
Шилэн дансны 2020 оны 4 дүгээр улирал, 2021 оны 1-3 дугаар улирлын 
тайланг гаргаж, хуулийн хугацаанд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт хүргүүлсэн. 

 

Зорилго 20. Хүнд үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлэх дүрэм, журам, стандартыг боловсруулан холбогдох байгууллагаар батлуулна. 

20.1 

Хүнд үйлдвэрийн 
салбарын  эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй 
болгоход дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

- 

Төсөлтэй 
танилцан, үнэн 
зөв, шаардлага 
хангахуйц санал 

боловсруулж 
ажилласан 

байна. 

5 санал 
хүргүүлж 

ажилласан. 
50 хувь 

Хүнд үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг байгууллагын сайт дээр 
байршуулан, хүнд үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 67 аж 
ахуйн нэгжид цахимаар илгээн, утсаар холбогдон  ирүүлсэн 8 саналыг хүлээн 
авч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны ХҮБГ-т цахимаар хүргүүлсэн. 
Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
хуралдаанаар Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэн, Улсын 
их хуралд өргөн барихаар шийдвэрлэсэн. 

 

20.1.1 
Хүнд үйлдвэрийн 
салбарын эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоход 

- 
Тогтоосон 
хугацаанд 

шаардлагад 

2020 оны 11 
дүгээр сарын 
10-ны өдрийн 

100 хувь 
2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 
А/280 тоот тушаалаар Хүнд үйлдвэрийн салбарын хууль болон хуулийн үзэл 
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санал боловсруулах, 
холбогдох газруудаас 
санал авах, саналуудыг 
нэгтгэн дээд шатны 
байгууллагад хүргүүлэх 

нийцүүлэн 
хэрэгжилтийг 

хангасан 
байна. 

Уул уурхай, 
хүнд 

үйлдвэрийн 
сайдын А/280 

тоот 
тушаалаар 

ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. 

баримтлал боловсруулж батлах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт ажиллан 
холбогдох судалгааг хийж, мэдээлэл солилцон ажилласан. 
Хүнд үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг байгууллагын сайт дээр 
байршуулан, хүнд үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 67 аж 
ахуйн нэгжид цахимаар илгээн, утсаар холбогдон  ирүүлсэн 8 саналыг хүлээн 
авч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны ХҮБГ-т 2021 оны 2 дугаар сарын 26-
ны өдөр цахимаар хүргүүлсэн. 
Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
хуралдаанаар Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэн, Улсын 
их хуралд өргөн барихаар шийдвэрлэсэн. 

Зорилго 21. Тэргүүний технологи дамжуулах, инновацийг нэвтрүүлэх замаар хүнд үйлдвэрийг цогцоор хөгжүүлнэ. 

21.1 

Хар төмөрлөгийн 
үйлдвэрлэл, дагалдах 
үйлдвэрүүдийн хамт 
хөгжүүлэх, холбогдох 
судалгааг хийх, санал 
боловсруулах, мэдээ, 
мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

- 

Үнэн зөв 
бодитой 

мэдээлэлд 
суурилсан 
хангахуйц 

мэдээ, 
тайлангаар 

удирдлагуудыг 
тухай бүр 

ханган 
ажилласан 

байна. 

Ажлын хэсэгт 
орж 2 санал 
хүргүүлсэн. 

20 хувь 

2021 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр Монгол улсын Ерөнхий сайдаас өгсөн 
үүрэг даалгаврын хүрээнд ган бөмбөлөг болон арматурын төмөр 
үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, гааль болон 
НӨАТ-аас чөлөөлөх, хөрөнгө санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх хүртэл арга 
хэмжээ авч ажиллах талаар холбогдох яам агентлагуудын төлөөлөл 
оролцсон уулзалтад оролцсон. Уулзалтад ирсэн аж ахуйн нэгжүүдийн 
төлөөлөлд үйл ажиллагааг дэмжих, гааль болон НӨАТ-аас чөлөөлөх талаар 
төрөөс баримталж буй бодлого чиглэлийн талаар танилцуулга хийлээ. 
Хар төмөрлөгийн үйлдвэрүүд болон ган бөмбөлөг, ган туйван үйлдвэрлэгч 35 
аж ахуйн нэгжтэй утсаар холбогдон цахим хаягаар бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн мэдээг авч, ирүүлсэн тайланг боловсруулан, хар 
төмөрлөгийн үйлдвэрүүдийн дагалдах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх аж ахуйн 
нэгжүүдийн ирүүлсэн холбогдох судалгааг үндэслэн санал дүгнэлтээ Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны ХҮБГ-ын цахим хаягаар хүргүүлсэн. 

 

21.1.1 

Дархан-Уул аймагт 
хэрэгжих Уул уурхай 
металлургийн цогцолбор 
төслийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, гангийн 
үйлдвэрийн бүтээн 
байгуулалтын бэлтгэл 
хийх, ажлын хэсгийн 
төлөвлөгөөний дагуу 
санал дүгнэлтээ тухай бүр 
хүргүүлэн ажиллах 

- 

Ажлын хэсгийн 
төлөвлөгөөний 
дагуу үнэн зөв 

шаардлага 
хангахуйц 

мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажиллана. 

2020 оны 10 
дугаар сарын 
28-ны өдрийн 
Уул уурхай, 

хүнд 
үйлдвэрийн 

сайдын А/268 
тоот 

тушаалаар 
ажлын хэсэг 

байгуулагдсан. 

20 хувь. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 
А-314 тоот тушаалаар байгуулагдсан Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 
9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 51 дүгээр тэмдэглэлийн 12-т заасан арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дархан уул аймагт хэрэгжих Уул уурхай, 
металлургийн цогцолбор төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гангийн 
үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл хийх” үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 
төлөвлөгөө батлагдсан. Тус төлөвлөгөөний дагуу цахим хуралдаанд 
оролцож Монгол улсын хар төмөрлөгийн салбарын өнөөгийн байдал, хэтийн 
төлөвийн талаар ажлын хэсгийг мэдээллээр ханган, холбогдох санал, 
дүгнэлтээ төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 
хурлын дүгнэлт, тушаалын дагуу үйл ажиллагааны мэдээллийг цахим 
хаягаар болон утсаар холбогдон авч мэдээллийн санд нэгтгэсэн. 

 

21.1.2 

Эрдэнэтийн төмөрлөгийн 
үйлдвэрийг хар 
төмөрлөгийн цогцолборыг 
дэд бүтцийн хамт 
байгуулах төслийн техник 
технологийн сонголт хийх 
ажлын хэсгийг мэдээ 
мэдээллээр хангах 

- 

Ажлын хэсгийг 
үнэн зөв 

шаардлага 
хангахуйц 

мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажиллана. 

- 100 хувь 

“Бэрэн групп” ХХК–ийн ашиглалтад оруулах үйлдвэрийн техник, технологийн 
сонголт болон боловсруулсан Техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцаж 
2021 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр танилцах хуудсаар холбогдох 
засваруудыг хийлгүүлэн мэдээллийн санд бүртгэсэн. 

 

21.1.3 

Дорноговь аймагт хар 
төмөрлөгийн цогцолбор 
үйлдвэрийг шаардлагатай 
мэдээ мэдээллээр тухай 
бүр хангаж ажиллах 

- 

Үнэн зөв 
шаардлага 
хангахуйц 

мэдээ, 
мэдээллээр 

- 50 хувь 

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт Хар төмөрлөгийн цогцолбор 
үйлдвэр байгуулах төслийг 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд “БТЕГ” 
ХХК өөрийн санхүүжилтээр 12 км төмөр зам, 6.3 мВт чадалтай 9.4 км 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам байгуулж, төмрийн хүдрийг нойтон 
баяжуулах үйлдвэрийг 2021 оны 9 дүгээр сард ашиглалтад оруулсан. “Болд 
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/“Болдтөмөрерөөгол” ХХК/ хангаж 
ажиллана. 

төмөр ерөө гол” ХХК-ийн цогцолбор үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтын 
талаар хийсэн танилцуулга, уулзалтад оролцон, тухайн бүс нутагт хар 
төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн мэдээг боловсруулан, танилцуулга бэлтгэн 
уулзалтад ирсэн “Болд төмөр ерөө гол” ХХК-ийн инженер техникийн ажилчид 
болон ажлын хэсгийг мэдээллээр ханган ажилласан.  

21.1.4 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-
ыг түшиглэн “Уул уурхай-
металлурги-химийн 
үйлдвэрийн цогцолбор” 
үйлдвэрлэл байгуулах 
ажлын хүрээнд мэдээ 
мэдээллээр хангаж 
ажиллах 

- 

Үнэн зөв 
шаардлага 
хангахуйц 

мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажиллана. 

- 50 хувь 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутагт байгуулах “Уул уурхай-металлурги-
химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэр технологийн паркт байгуулах 12 
мянган тоннын хүчин чадалтай “Эрдэнэт” ТӨҮГ-ын ил уурхайн овоолгын 
шүүрлийн хүчиллэг ногоон усыг боловсруулж, катодын цэвэр зэс үйлдвэрлэх 
“Гал сэнтий” ХХК-ийн захиалгаар “Идэр металлурги” ХХК-ийн боловсруулсан  
техник, эдийн засгийн үндэслэлийг судалж танилцан, холбогдох мэдээллийг 
авч мэдээллийн санг баяжуулсан.  
2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 
боловсруулах үйлдвэрийн салбар зөвлөлийн хуралд оролцож санал 
дүгнэлтээ тусгуулан хэлэлцүүлж, Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хүлээн авсаны дагуу мэдээллийг 
санд бүртгэсэн. 

 

21.2 

Өнгөт төмөрлөгийн 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 
зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх, алт 
цэвэршүүлэх үйлдвэрийг 
барьж байгуулахад  
холбогдох судалгааг хийх, 
санал боловсруулах, 
мэдээ, мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

- 

Үнэн зөв 
бодитой 

мэдээлэлд 
суурилсан 
хангахуйц 

мэдээ, 
тайлангаар 

удирдлагуудыг 
тухай бүр 

ханган 
ажилласан 

байна. 

Өнгөт 
төмөрлөгийн 

үйлдвэрлэлийн 
үнэн зөв 

шаардлага 
хангахуйц 

мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажилласан. 

20 хувь 

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын нутагт орших “Ресайкал Продукт 
Монголиа” ХХК-ийн захиалгаар “Стийл ком” ХХК-ийн боловсруулсан зэс, 
хөнгөн цагаан, хар тугалга үйлдвэрлэх Техник, эдийн засгийн үндэслэл, 
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутагт орших “Эм Эф Эс Си” ХХК-ийн 
захиалгаар “Эрдэнэс үндэсний судалгаа хөгжлийн төв” ХХК-ийн 
боловсруулсан Ферра хайлшийн үйлдвэрийн Техник, эдийн засгийн 
үндэслэлтэй танилцан, танилцах хуудсаар холбогдох засварууд хийлгэсэн. 

 

21.2.1 

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-
ын байгуулах ажлын 
хүрээнд зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэрийг 
байгуулах бэлтгэлийг 
хангах 

 

Үнэн зөв 
шаардлага 
хангахуйц 

мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажиллана. 

- 
 

5 хувь 

Орхон аймагт ажиллаж буй “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын хэрэгжүүлж байгаа 
Эрдэнэтийн зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийн багт 
өнгөт төмөрлөгийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдээс авсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн мэдээнд тулгуурлан хийгдсэн 
судалгааны ажлыг танилцууллаа. Тус үйлдвэр баригдахад шаардлагатай 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн талаарх мэдээг нэгтгэн Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны ХҮБГ-ын мэргэжилтэн /Б.Отгонбаяр/-т 2021 оны 10 дугаар 
сарын 12-нд цахим хаягаар хүргүүлсэн. 

 

21.2.2 

“Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-
ын байгуулах ажлын 
хүрээнд исэлдсэн хүдрийг 
нуруулдан уусгах  
үйлдвэрлэлийн холбогдох 
мэдээ тайлангаар 
удирдлагуудыг тухай бүр 
мэдээ мэдээллээр ханган 
ажиллах. Холбогдох 
судалгааг хийсэн байх 

- 

Үнэн зөв 
шаардлага 
хангахуйц 

мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажиллана. 

- 5 хувь 

“Ачит Их” ХХК, “Эрдмин” ХХК-ийн исэлдсэн хүдрийг нуруулдан уусгах 
үйлдвэрлэлийн мэдээг улирал бүрийн 5-ны дотор хүлээн авч боловсруулан 
Хяналт-шинжилгээ, статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн /С.Оюун-Эрдэнэ/-д 
хүргүүлэн ажилласан. 

 

21.2.3 
Алт цэвэршүүлэх 
үндэсний үйлдвэрийн 

- 
Шаардлага 

хангахуйц мэдээ, 
Шаардлага 
хангахуйц 

5 хувь 
Үндэсний Үнэт металл цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах төслийн хүрээнд 
геологи, мэдээллийн сангийн программ хангамжид тулгуурлан алтны орд, 
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холбогдох мэдээ 
тайлангаар 
удирдлагуудыг 
шаардлагатай үед нь 
ханган ажиллах 

мэдээллээр 
удирдлагуудыг 

хангаж ажиллана. 

мэдээ, 
мэдээллээр 

хангаж 
ажилласан. 

илрэлүүдийн мэдээллийг нэгтгэж, алтны орд, илрэл бүхий хэтийн төлөв 
сайтай талбайн судалгааг боловсруулан “Эрдэнэс-Алт ресурс” ХХК-ийн 
үйлдвэр хариуцсан захирал А.Намхайдоржид 2021 оны 9 дүгээр сарын 28-нд 
цахим хаягаар хүргүүлсэн. 

21.2.4 

Оюутолгойн ордыг 
түшиглэн зэсийн 
баяжмалыг боловсруулах 
үйлдвэрийн холбогдох 
судалгааг хийсэн байх 

- 

Ажлын хүрээнд 
холбогдох 
судалгааг 

хийнэ. 

- 5 хувь 

Зэсийн хүдрийн ордуудын байршил, нөөц, баяжуулах үйлдвэрүүд, тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх  холбогдох судалгааг 
хийж гүйцэтгэн газрын даргад танилцуулсан.   
Тавантолгой-Гашуун сухайтын төмөр замаас зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэр хүртэл салаалах салбар төмөр замын техникийн даалгаврын төсөлд 
Гаалийн ерөнхий газартай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу ирүүлсэн мэдээг үндэслэн зэсийн баяжмалын ачаа эргэлтийн талаар 
мэдээллийг боловсруулан, холбогдох судалгаагаар ханган, дэмжсэн саналаа 
цахим хаягаар төслийн нэгжид хүргүүлсэн. 

 

Зорилго 22. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан 4.3.2 дугаар заалт “Евро-5” стандартад нийцсэн чанарын шаардлага хангасан 
шатахууны чанарын хяналтын тогтолцоог сайжруулах” заалтыг хэрэгжүүлэхэд газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээ хийх, сайжруулсан түлшний физик 
химийн шинж чанар, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, шинжилгээг хийнэ. 

22.1 

Хяналт шалгалтын явцад 
шинжилгээний ажлыг 
тогтмол шуурхай 
гүйцэтгэнэ. 

- 

Холбогдох 
хууль журам, 
стандартад 

нийцсэн байна. 

2020 онд Дизель 
түлшний 85, 
сайжруулсан 

хатуу түлшний 
251 ширхэг 

дээжид 
шинжилгээ 

хийсэн. 

Шинжилгээ хийж, 
үр дүнг 

боловсруулан 
сорилтын тайланг 

баталгаажуулж 
захиалагч 

байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

Дизель түлшний 83 ширхэг дээжид 913 үзүүлэлтээр физик химийн шинж 
чанарын шинжилгээг стандарт арга аргачлалын дагуу хийж, үр дүнг 
боловсруулан сорилтын тайланг хэвлэн лабораторийн даргаар 
баталгаажуулж захиалагч байгууллагад тухай бүр хүргүүлж ажилласан. 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон үйлдвэрлэгч “Таван толгой 
түлш” ХХК-аас ирүүлсэн сайжруулсан хатуу түлшний нийт  410 дээжид 3280 
үзүүлэлтээр шинжилгээг гүйцэтгэн тайлан нэгтгэл гарган  лабораторийн 
даргаар баталгаажуулж захиалагч байгууллагад хүргүүлсэн. 

 

22.1.1 
Дизель түлшний физик 
химийн шинж чанарын 
шинжилгээг хийх Д
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09 аргын 
стандартад 

нийцсэн байна. 

2020 онд 85 
ширхэг дээжид 

шинжилгээ 
хийсэн. 

Ирүүлсэн 
дээжийн тоогоор  

Захиалагчаас нийт 83 ширхэг дээжийг хүлээн авч, лабораторийн дугаар өгч 
шинжилгээнд бэлтгэсэн. 
Нийт Дизель түлшний 83 ширхэг дээжид 913 ширхэг үзүүлэлтээр физик 
химийн шинж чанарын шинжилгээг стандарт арга аргачлалын дагуу хийж, үр 
дүнг боловсруулан сорилтын тайланг хэвлэн лабораторийн даргаар 
баталгаажуулж захиалагч байгууллагад тухай бүр хүргүүлж ажилласан. 

 

22.1.2 

Сайжруулсан хатуу 
түлшний физик химийн 
шинж чанарын 
шинжилгээг хийх 

Т
о

н
о

г 

тө
х
ө

ө
р
ө

м
ж

, 

с
э
л

б
э
г 

х
э
р

э
гс

э
л

, 

у
р

в
а

л
ж

 

б
о

д
и

с
ы

н
 

за
р

д
а

л
 

“Сайжруулсан 
хатуу түлш” 
Техникийн 
шаардлага. 

MNS 5679-2019 
стандартад 

нийцсэн байна. 

Сайжруулсан 
хатуу түлшний 

251 ширхэг 
дээжид 

шинжилгээ 
хийсэн. 

Ирүүлсэн 
дээжийн тоогоор  

Сайжруулсан хатуу түлшний нийт 410 дээжийг MNS 5679:2019 стандарт 
шаардлагын дагуу чанарын шинжилгээ хийсэн. Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар болон үйлдвэрлэгч “Таван толгой түлш” ХХК-аас ирүүлсэн 
сайжруулсан хатуу түлшний нийт  410 дээжид 3280 үзүүлэлтээр шинжилгээг 
гүйцэтгэн тайлан нэгтгэл гарган  лабораторийн даргаар баталгаажуулж 
захиалагч байгууллагад  хүргүүлсэн. 

 

Зорилго 23. Олон улсын итгэмжлэлийн эрх авах мөн гадаадын болон үндэсний стандартыг техник технологийн хөгжилд тулгуурлан шинэчлэн  боловсруулж  
батлуулах, мөрдөж ажиллана. 

23.1 
Олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагаа явуулна. 

- 

Холбогдох 
хууль, журам, 
стандартад 

нийцсэн байна. 

2020 онд 1 
стандартын 

итгэмжлэл авч, 
8 стандартын 
төсөлд санал 

хүргүүлж, 
3 стандартыг 

үндэсний 
стандарт 

Үндэсний 
стандартын 

төсөл 
боловсруулан 

батлуулна. 

Нийт 20 ширхэг олон улсын ASTM D шинжилгээний аргын стандартуудыг 1:1 
харьцаагаар орчуулан Стандарт хэмжил зүйн газарт  хүргүүлж  2020 оны 11 
дүгээр сарын 11-ний өдөр олон улсын стандарт түр ашиглах зөвшөөрөл 
авсан. 
2021 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 1/4951 дугаар албан тоотоор 
Стандарт хэмжил зүйн газарт ASTM D5453 “Standard Test Method for 
Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, 
Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence”, ASTM D6591 
“Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in 
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болгон 
батлуулсан. 

Middle Distillates-High Performance Liquid Chromatography Method with 
Refractive Index Detection”  эдгээр гадаадын стандартыг 1:1 харьцаагаар 
орчуулан боловсруулж, үндэсний стандарт болгон батлуулахаар хүргүүлсэн. 

23.1.1 

ILAC-ын Харилцан хүлээн 
зөвшөөрөх хэлэлцээр 
(ХХЗХ)-ийн тэмдгийг 
хослуулан хэрэглэх олон 
улсын итгэмжлэлийн 
гэрээг байгуулж 
лабораторийн үйл 
ажиллагаанд хэрэгжүүлж 
ажиллах М
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MNS ISO/IEC 
17025-2018 

стандарт 
шаардлагад 

нийцсэн байна. 

2020 онд MNS 
ISO/IEC 17025-

2018 
стандартын 
итгэмжлэл 

авсан. 

100% 

Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаас 2021 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр 
итгэмжилсний дагуу Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)-т хандан 
ILAC-ын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-ийн тэмдгийг MNAS-
ын итгэмжлэлийн таних тэмдгийн хамт хэрэглэх хүсэлтийг  2021 оны 4 дүгээр 
сарын 1-ний өдөр гаргаж өргөдлийн дагуу Стандартчилал, хэмжил зүйн 
газрын үнэлгээний ажлын хэсэгт  шалгуулж 2021 оны 8 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн Д/03-94 дугаар тоот  хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан. 

 

23.1.2 

ASTM D1757-03, ASTM 
D4239-18, ASTM D5453-
19, ASTM D6591-19 эдгээр 
гадаадын стандартыг 
бүртгүүлэн хэрэглэх 
хугацаандаа 1:1 
харьцаагаар орчуулан 
үндэсний стандартын 
төсөл боловсруулан 
батлуулах 

- 

Стандартын 
төсөл 

боловсруулан 
батлуулсан 

байна. 

8 стандартын 
төсөлд санал 
хүргүүлсэн. 

3 стандартыг 
үндэсний 
стандарт 
болгон 

батлуулсан. 

Төсөл 
боловсруулан 

батлуулж, 
лабораторийн 

үйл 
ажиллагаанд 

мөрдөж 
ажиллана. 

Нийт 20 ширхэг олон улсын ASTM D шинжилгээний аргын стандартуудыг 1:1 
харьцаагаар орчуулан Стандарт хэмжил зүйн газарт  хүргүүлж  2020 оны 11 
дүгээр сарын 11-ний өдөр олон улсын стандарт түр ашиглах зөвшөөрөл 
авсан. 
Стандарт хэмжил зүйн газарт ASTM D5453 “Standard Test Method for 
Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, 
Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence”, ASTM D6591 
“Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in 
Middle Distillates-High Performance Liquid Chromatography Method with 
Refractive Index Detection”  эдгээр гадаадын стандартыг 1:1 харьцаагаар 
орчуулан боловсруулж, үндэсний стандарт болгон батлуулахаар хүргүүлсэн. 

 

 

 
Тайлан баталгаажуулсан:            Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 
 
 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд                                                                                  /Г.ЁНДОН/  

              (албан тушаал)                       (гарын үсэг) 
                                                                                                                     (огноо)                       

         
Төлөвлөгөө тайлагнасан:          Төсвийн Шууд захирагч 

 
Ашигт малтмал,  
газрын тосны газрын даргын үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч                                                                                                     /Б.ТҮВШИНЖАРГАЛ/ 

              (албан тушаал)                       (гарын үсэг) 
                            
                                                                                                         (огноо)                                                           

 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн:         Нэгжийн дарга 
 
 
Хяналт-шинжилгээ, статистикийн  
хэлтсийн даргын үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч                                                                                          /Б.БУДХҮҮ/ 

             (албан тушаал)                       (гарын үсэг) 
                                                         (огноо) 
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2021 оны 12 дугаар сарын 15-ы өдөр 
 
 
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР:  
 
УИХ-Улсын их хурал 
УУХҮЯ – Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 
УУХҮ-ийн сайд – Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
БОАЖЯ-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 
СЯ-Сангийн яам 
АМГТГ- Ашигт малтмал, газрын тосны газар 
ЭБМЗ- Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл 
ТЭЗҮ- Техник, эдийн засгийн үндэслэл  
ТЗУХ- Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс         
АМХХ- Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтэс        
УУСХ- Уул уурхай, судалгааны хэлтэс       
НСХ- Нүүрс, судалгааны хэлтэс       
ГУУКХ- Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтэс               
ХЭЗХ- Хууль, эрх зүйн хэлтэс 
ГТХХ- Газрын тосны хайгуулын хэлтэс 
ГТАХ- Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс  
ГТБХ- Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс 
ХШҮСХ- Хяналт-шинжилгээ, статистикийн хэлтэс 
ХҮСТТХ- Хүнд үйлдвэр, судалгаа, техник технологийн хэлтэс 
УУГТТЛ- Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори 
ЗГҮАХ- Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
ЗГҮАХХАХТ- Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө   
АМТХ- Ашигт малтмалын тухай хууль        
ТЭБСББ- Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 
МУХТЖҮЧ- Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл 
ТГТСХТББ-Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/ 
БХГ-Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 
ТӨҮГ- Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 
БОМТ-Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
ХБНГУ- Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс 
БНХАУ- Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
ОХУ- Оросын Холбооны Улс 
 

 
 
 

 
 
 

 


