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НЭГ. НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт,
хүрэх түвшин

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

Үнэлгээ
(0-30
оноо)

1
2
3
4
Нэг. “Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, байгууллагын хөрөнгө санхүүгийн эх
үүсвэрийг оновчтой удирдах, тайлагнах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээний
хүрээнд:
1.2. Захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах
1.2.1. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын - Батлагдсан загвар,
Байгууллагын стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн
үйл
ажиллагааны
стратеги,
бүтцийн хуульд нийцсэн байх
төслийг боловсруулан 2016 оны 10-р сард албан бичгээр УУХҮЯөөрчлөлтийн хөтөлбөрийн төслийг нэгтгэн - 9-р сард
нд хүргүүлэн санал авсан бөгөөд ирүүлсэн санал, нэмэлт
боловсруулж, УУХҮ-ийн сайдаар батлуулах - 1 баримт бичиг
засваруудыг оруулан дахин УУХҮЯ-ны Хуулийн хэлтэст хүргүүлэн
батлуулсан.
1.2.2. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын - Газрын үйл ажиллагааг - Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдсэнтэй
дарга-Төсвийн шууд захирагчийн Уул бүхэлд нь хамарч
холбогдуулан АМГТГ-ын даргын УУХҮ-ийн сайдтай байгуулах үр
уурхай,
хүнд
үйлдвэрийн
сайдтай чадсан байна.
дүнгийн гэрээний төслийг нэгтгэн боловсруулж, санал авахаар
байгуулах 2016 оны үр дүнгийн гэрээг - 8-10 сард
2016.10.12-ны 9/957 тоот албан бичгээр УУХҮЯ-ны ТЗУГ-т
шинэчлэн боловсруулж, батлуулах ажлыг - 1 гэрээ, 1 ажил
хүргүүлсэн.
зохион байгуулах.
үйлчилгээ
- Гэрээний төсөлд УУХҮЯ-наас ирүүлсэн саналыг тусгаж,
засварлан 2016.10.28-ны өдрийн 1/1321 тоот албан бичгээр
Нэгжийн менежерүүд болон төрийн албан
УУХҮЯ-ны ТЗУГ-ын даргад хүргүүлэн сайдад танилцуулсан. Гэрээ
хаагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах,
батлагдсаны дагуу менежер, төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн
ёсчлох ажилд арга зүйн туслалцаа үзүүлэн
ажиллах
гэрээг байгуулан ажилласан.
1.2.3. Батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу - Хууль журамд нийцсэн Батлагдсан
орон
тооны
дагуу
нийт
ажлын
байрны
ажлын
байрны
тодорхойлолтуудыг байна
тодорхойлолтод тухайн албан тушаалын ажлыг тодорхой зааж,
шинэчлэн
боловсруулах,
батлуулан - 9-10 сард
ажлын давхардлыг арилган, ажлын ачааллыг жигдрүүлэн
мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах
- 1 ажил үйлчилгээ
нарийвчлан боловсруулж, удирдлагад танилцуулан батлуулсан.
1.2.4.
Томилогдсон
ажилтан
албан - Хуульд нийцүүлсэн
Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдсэнтэй
хаагчдын ажилласан жил, ур чадварыг байна
холбогдуулан нийт албан хаагчдын цалин, ур чадвар, төрийн
харгалзан
үндсэн
болон
нэмэгдэл - III улиралд
алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг хууль журамд нийцүүлэн
цалингийн хэмжээг шинэчлэн, даргын - 1 ажил үйлчилгээ
боловсруулж, тушаалын төслийн хамт удирдлагад танилцуулж,
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УУХҮЯны
ХШҮДА
Г-ын
үнэлгээ
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тушаалаар батлуулан мөрдүүлэх
1.2.5. 2016-2017 оны хичээлийн жилд тус
газартай гэрээ байгуулан гадаадын их дээд
сургуульд суралцаж байгаа оюутнуудын
асуудлыг зохицуулах, агентлагийн 2016
оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу
ажилтнуудын
мэргэжил,
мэргэшлийг
дээшлүүлэх сургалт, давтан сургалтанд
хамруулах ажлыг зохион байгуулах

- Үр дүнтэй, шуурхай
зохион байгуулна
- Тогтмол
- 70 оюутан,

1.2.6. Байгууллагын веб сайтыг шинэчлэх,
хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангах,
шаардлагатай мэдээ мэдээллийг тогтмол
шинэчлэх

- Хэрэгцээтэй
мэдээллийг шуурхай
хүргэсэн байна
- Тогтмол
- 2 ажил үйлчилгээ

1.2.7. Байгууллагын архив, албан хэрэг - Заавар журмын дагуу
хөтлөлтийг тогтмол, шуурхай эрхлэн шуурхай, тасралтгүй

батлуулан мөрдүүлсэн.
Хүний нөөцтэй холбогдолтой нийт 138 тушаалын төсөл
боловсруулан, батлуулсан байна.
- Тус газартай “Урт хугацааны сургалтын гэрээ” байгуулан 20152016 оны хичээлийн жилд гадаадын их дээд сургуульд суралцсан
88 оюутнаас 20 оюутан сургуулиа төгсөж, шинээр 8 оюутан
сургалтын гэрээ байгуулан, өнөөдрийн байдлаар 71 оюутан
гадаадын их дээд сургуульд
суралцаж байна. Эдгээр
суралцагсдын 29 оюутны сургалтын төлбөрийн тодорхой хувийг
шийдвэрлэсэн.
- “АМГТГ-ын ажиллагсдын сургалтын журам” болон “Урт
хугацааны
сургалтын
гэрээ”-ний
загваруудыг
шинэчлэн
боловсруулж батлуулахад бэлтгэсэн. УУХҮЯ-наас санал авахаар
хүргүүлээд байна.
- Удирдлагын Академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институттэй
хамтран зохион байгуулж буй байгууллагын удирдах ажилтнуудад
зориулсан “Байгууллагын менежментийн хөгжлийн чиг хандлага”
сэдэвт 68 цагийн багц сургалтыг зохион байгуулж байна.
- 2016 оны сүүлийн хагас жилд дотоодын магистрт 1 ажилтан,
Японы ЖАЙКА, БНСУ-ын КОЙКА-ийн сургалтад тус бүр 1
ажилтан, БНСУ-ын КИГАМ-ын сургалтад 2 мэргэжилтэнг
хамруулсан.
- 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Архивын ерөнхий газрын
Мэргэжил, аргазүйн газрын дарга Ц.Цэндсүрэнг урин ирүүлж
“Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт” сэдвээр нийт
ажилтан, албан хаагчдын дунд сургалт зохион байгуулав.
Байгууллагын болон кадастрын веб сайтын хэвийн үйл
ажиллагааг хангаж шаардлагатай мэдээ мэдээллийг цаг тухай
бүрд нь тогтмол шинэчилж ажилласан. Нийт 186 мэдээ
байршуулсан байна.
Байгууллагын веб сайтын загвар дизайныг шинэчлэх ажлыг
үргэлжлүүлэн, мэргэжлийн компанитай хамтран динамик төвшний
веб хуудсыг сайжруулан хийхээр ажиллаж байна.
Байгууллагын болон салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой
мэдээ мэдээллийг тогтмол оруулан ажилласан.
Байгууллагын веб хуудасны шинэчилсэн хувилбарыг туршилтын
журмаар www.mrpam.gov.mn/mrpam/ хаягаар ажиллуулж байна.
Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийг тогтмол, шуурхай
эрхлэн явуулах, ажилтан, албан хаагчдад архив, албан хэрэг
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явуулах, ажилтан, албан хаагчдад архив, - Тогтмол
албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын талаар - 2 ажил үйлчилгээ
аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллах

хөтлөлтийн ажлын талаар аргазүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг удирдан
зохион байгуулж ажилласан.
- 2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын
30-ны хооронд нийт 3260 албан бичгийг зохих журмын дагуу
хүлээн авч бүртгэсэн ба нийт 2165 албан бичгийн стандартад
хяналт тавин дугаар өгч гадагш илгээсэн байна.
- Тайлант хугацаанд нийт 171 өргөдлийг зохих журмын дагуу
хүлээн авч, цахим бүртгэлд бүртгэж, хяналтын карт хөтлөн,
холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, хариуг цахим бүртгэлд
бүртгэн хаасан байна.
1.3. Байгууллагын болон салбарын төвшинд гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион
байгуулах
1.3.1. Геологи, уул уурхай, газрын тосны - Төсөл, хөтөлбөр
Салбарын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжүүлэх
салбарт
хэрэгжиж
байгаа
болон хэрэгжих таатай
боломжтой төслүүдийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн ажлыг нөхцлийг бүрдүүлж
чиглэлээр нэгжүүдтэй тогтмол хамтран ажиллаж байна. Энэ
нэгтгэн
зохион
байгуулж,
бүтцийн ажиллана
ажлын хүрээнд ХБНГУ-ын Холбооны Геошинжлэх ухаан,
холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллах
Байгалийн нөөцийн хүрээлэн /BGR/-тэй хамтран “АМГ-ын
- Тухай бүр
чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл, БНСУ-ын Геошинжлэх ухаан эрдэс
- хэрэгжих төслийн
баялгийн хүрээлэнтэй хамтран 1:50 000-ны судалгаа, олон улсын
тоогоор
хамтарсан 3D төсөл зэрэг төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна.
Үүнд:
- ХБНГУ-ын Холбооны Геошинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн
хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын Ашигт
малтмалын газрын эрдэс баялгийн эдийн засгийн чадамжийг
дээшлүүлэх” төслийн 1-р үе шат энэ оны 12-р сард хэрэгжээд
дуусч байна. Уг төслийн хүрээнд уулын ажлын төлөвлөгөө,
тайлангийн онлайн систем буюу е-reporting, ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн онлайн систем нэвтрүүлэх зэрэг
ажил хийгдэж байна.
- БНСУ-ын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялгийн хүрээлэн
/КИГАМ/-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол орны өмнөд хэсэгт
геологийн судалгаа болон ашигт малтмалын хайгуул хийх”
төслийн хээрийн судалгааны ажлын эхний үе шат хийгдэж
дуусаад, БНСУ-ын талаас ирж хээрийн судалгаанд оролцсон
геологичид буцсан.
- БНУУ-ын Худалдааны төлөөлөгчийн газартай 2016 оны 4 дүгээр
сарын 26-ны өдөр Монголын уул уурхайн салбарт хамтарсан
төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах
Санамж бичигт гарын үсэг зурах ёслолын арга хэмжээг зохион
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1.3.2. Гадаадын зочид, төлөөлөгчидтэй
хийх уулзалт, ярилцлагын бэлтгэлийг
ханган зохион байгуулах, тэмдэглэл хөтлөх,
орчуулга хийж ажиллах

- Шуурхай, өндөр
хэмжээнд зохион
байгуулсан байна
- Тухай бүр
- 1 ажил үйлчилгээ

1.3.4. Байгууллагын үйл ажиллагааны
талаар олон нийтэд мэдээлэх, хэвлэл
мэдээллийн байгууллагуудтай харилцах,
үйлчлүүлэгчдэд лавлагаа мэдээлэл өгөх

- Газрын үйл ажиллагааны талаар нийгэмд
эерэг ойлголтыг өгөх
- Тогтмол
- 2 ажил үйлчилгээ

байгууллаа.
- Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Засгийн газрын харьяа Геологи,
эрдэс баялгийн агентлаг, АМГ /хуучин нэрээр/ хоорондын хамтын
ажиллагааны Санамж бичигт гарын үсэг зурах үйл ажиллагааг
зохион байгуулав.
- АМГ-ын /хуучин нэрээр/ мэдээлэл технологийн салбарын үйл
ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, Эрдэс баялгийн
нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгоход чиглэгдсэн програм
хангамжийн мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх зорилгоор
“Клейр Корп” ХХК-тай хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг
байгуулагдсан.
Гадаадын зочид, төлөөлөгчидтэй хийх уулзалт, ярилцлагын
бэлтгэлийг тухай бүр ханган зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтлөн
оролцож ажилласан. Тухайлбал:
- ХБНГУ-ын Холбооны Геошинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн
хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын Ашигт
малтмалын газрын эрдэс баялгийн эдийн засгийн чадамжийг
дээшлүүлэх” төслийн багийн төлөөлөгчидтэй газрын даргын хийх
уулзалтыг зохион байгуулав.
- БНСУ-ын Газрын тосны газар (K-Petro)-ын Дэд дарга болон
холбогдох албан тушаалтнууд 2016 оны 11-р сард хүрэлцэн ирж,
АМГТГ-ын удирдлагуудтай уулзах уулзалтын бэлтгэлийг ханган
зохион байгуулж, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар
хэлэлцсэн.
- Франц Улсын Элчин сайд XI/02-ны өдөр тус газарт хүрэлцэн
ирж, агентлагийн удирдлагуудтай хийсэн уулзалтыг зохион
байгуулсан. Уулзалтын үеэр цацраг идэвхт ашигт малтмалын
хайгуул, ашиглалт, олборлолт, байгаль орчны аюулгүй байдлын
чиглэлээр хамтран ажиллах талаар санал солилцсон.
- Газрын тосны салбарын хэмжээн дэх мэдээ мэдээлэл болон
байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээн сурталчлах
“Газрын тосны салбар-2016” нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулан
олон нийтэд мэдээлэн сурталчлах ажлыг
тогтмол зохион
байгуулж ажилласан.
Төлөвлөгөөний дагуу газрын тосны салбарын үйл ажиллагааны
өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв
үйл ажиллагааны үр дүнг
МҮОНРТ, Eagle, UBS, TV-5, MNC, Bloomberg, NTV, TM, TV-25
дугаар суваг орон нутгийн телевиз болон 3 вэб сайт, 6 өдөр
тутмын сонин, 1 радиогоор дамжуулан
хэвлэлийн 120 мэдээ
4

бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн.
- Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдэд нийтлэгдсэн
байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой болон салбарын
хэмжээн дэх цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг удирдлагад тухай бүр
шуурхай танилцуулж, шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрт
тайлбар, тодруулга, залруулга бичиж хянуулах, нийтлүүлэх,
нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.
Нийтлэгдсэн мэдээ, мэдээллийг агуулгаар нь авч үзвэл:
 Газрын тосны газрын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл38
 Газрын тосны хайгуул, олборлолттой холбоотой мэдээлэл-36
 Газрын тосны бүтээгдэхүүн хангамжтай холбоотой мэдээлэл160
 Газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой мэдээлэл-4
 Газрын
тосны
газраас
олон
нийтийн
мэдээллийн
хэрэгслүүдээр нийтлүүлсэн, нэвтрүүлсэн мэдээлэл нийт 120
гарсан байна.
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулахтай холбоотой мэдээлэл 19
 9 дүгээр сараас хойш нүүрстэй холбоотой мэдээлэл-146
 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээлэл 26
ОНМХ-д нийтлэгдсэн мэдээ, мэдээллийн 16%-ийг ГТГ-ны үйл
ажиллагаатай холбоотой, 18,6% нь газрын тосны олборлолттой
холбоотой, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж үнэ болон
нүүрсний үнэтэй холбоотой мэдээлэл 51,4%-ийг, үлдсэн 20%-ийг
бусад мэдээлэл эзэлж байна. Өдөр тутам ХМХ-д тавигдсан
салбарын талаарх мэдээлэлд мониторинг хийж байна.
1.4. Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөн явуулах, хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтой төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах
1.4.1. Улсын төсөвт нийт 160,2 тэрбум - Орлогыг тухай бүр
2016 онд улсын төсөвт нийт 160.25 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх
төгрөг
төвлөрүүлэхэд
хяналт
тавих, төвлөрүүлсэн байна
төлөвлөгөөтэйгөөс 11-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт
орлогыг бүртгэх, биелэлтийг тайлагнах - I-IV улиралд
162.63 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 101.5 хувьтай болж,
ажлыг
зохион
байгуулж,
нэгдсэн - Төсөвт төвлөрүүлсэн
орлогын төлөвлөгөөг 1.5 хувиар давуулан биелүүлээд байна.
удирдлагаар хангах
Үүнээс:
үр дүнгээр
- Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлийн төлбөр 32.68 тэрбум төгрөг,
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр
1.47 тэрбум төгрөг,
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1.4.2. Шилэн дансны тухай
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

хуулийн - Мэдээлэл олон нийтэд
хүрсэн байна
- I-IV улиралд
- 1 ажил үйлчилгээ

1.4.3.
Байгууллагын
нягтлан
бодох
бүртгэлийг холбогдох хууль, журмын дагуу
хөтөлж, санхүүгийн тайлан балансыг
хуулийн хугацаанд гарган, УУХҮЯ, Сангийн
яаманд тушаах

- Санхүүгийн үйл
ажиллагааны үр дүнг
үнэн зөв, бодитой
тайлагнасан байна
- Улирал бүр
- 1 тайлан баланс

1.4.4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даатгалын шимтгэл, хүн амын орлогын
албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн албан
татвар,
автомашины
албан
татвар,
даатгалын
тооцоог
холбогдох
байгууллагатай
хийж
баталгаажуулах
ажлыг зохион байгуулах

- Хуулийн дагуу, өр
авлага үүсгэхгүй
ажиллана
- Сар бүр
- 1 ажил үйлчилгээ

- Газрын тосны экспортын орлого 107.87 тэрбум төгрөг,
- Бусад орлого 20.58 тэрбум төгрөг тус тус улсын төсөвт
төвлөрүүлсэн.
- Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу шилэн дансны цахим
хуудсанд 5.0 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй орлого зарлагын гүйлгээ,
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, байгууллагуудтай хийсэн гэрээ
болон бусад холбогдох мэдээллийг тогтмол байршуулан
ажилласан.
- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын
хэсэг байгуулагдан ажилласан.
- Үндэсний аудитын газраас Уул уурхайн сайдын багцын хүрээнд,
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын шалгалтад
хамрагдаж Зөрчилгүй сайн гэсэн дүгнэлт авсан.
- 2015 оны жилийн эцсийн тайлан балансыг гарган, Үндэсний
Аудитын газраар хянуулан, тайланг баталгаажуулан УУХҮЯ, СЯнд хуулийн хугацаанд хүргүүлэн Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн
дагуу ажилласан.
- 2015 оны жилийн эцсийн, 2016 оны 1-11 сарын, 1-3 дугаар
улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, худалдан авалтын
тайлангуудыг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн
тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу хугацаанд нь
гаргаж УУХҮЯ-нд хүргүүлэн, удирдлагыг мэдээллээр ханган
ажиллав.
- 2 агентлагийг нэгтгэснээр 2016 оны 7 дугаар сарын 31-ний
өдрөөр хаалтын санхүүгийн тайлан, 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөр
нээлтийн балансыг гаргаж, УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 2 агентлагийн
хаалтын баланс, санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын газраас
санхүүгийн шалгалт хийгдэж байна.
- 2017 оны батлагдсан төсвийн сар, улирлын хуваарь, худалдан
авалтын төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд
тооцоолон хийж,
УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
- Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, хүн амын
орлогын албан татвар, автомашины албан татварын тооцоог
холбогдох байгууллагатай хийж автомашины болон жолоочийн
хариуцлагын даатгал, эд хөрөнгийн даатгал, гэнэтийн ослын
даатгал зэргийг даатгалын компанитай гэрээ байгуулан хамтран
ажиллаж байна.
- 2015 оны Нийгмийн даатгал, татварын тайлангуудыг гарган
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баталгаажуулж, хуулийн хугацаанд багтаан тушаасан.
- Харилцаа холбоо, цахилгаан, дулаан, харуул хамгаалалтын
байгууллагууд болон бусад харилцагч байгууллагуудтай аж ахуйн
гэрээг сунгах шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн, холбогдох
тооцоог тухай бүр хийж, өр авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч
ажилласан.
1.4.5.
Байгууллагын
үндсэн
болон - Алдаа мадаггүй,
- 2015 оны жилийн эцсийн үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн
эргэлтийн хөрөнгийн тооллогыг хийж шуурхай зохион
тооллогыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөрт багтаан хийж
бүртгэх, актлах, данснаас хасах үндсэн байгуулан ажиллана
дуусгасан.
хөрөнгийн жагсаалтыг гаргаж, холбогдох - Жилийн эцэст
- АМГТГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А-41
газруудад хүргүүлэн шийдвэрлүүлэхэд - 1 ажил үйлчилгээ
дүгээр тушаалаар 2016 оны үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн
бэлтгэх
тооллогыг хийх ажлын хэсгийг батлуулсан бөгөөд тооллогын
ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.
1.5. Газрын тосны салбарын хөрөнгө оруулалтыг бодитой тооцож, хяналт тавих, газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаанаас
орох орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
- БХГ-т нийт 23 талбайгаас хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа
1.5.1. Гэрээлэгчдийн хөрөнгө оруулалт- - Хуулийн дагуу үнэн
явуулахаар 2016 оны төлөвлөгөө, төсвөө ирүүлсэн 12 гэрээт
өртөг нөхөгдөх зардлын тайланг улирал зөв, бодитой тооцож,
талбайн нийт 485.25 сая ам долларын төсвийг холбогдох
бүр гаргуулан авч судлах, нэгтгэн дүгнэлт дүгнэлт гаргана
хэлтсүүдтэй хамтран батлуулсан ба үйл ажиллагааны зардлын
- III, IV улиралд
гаргах
- Гэрээлэгчдийн тоогоор задаргаанд хяналт тавьж, тооцоо хийн, санал дүгнэлтээ гаргасан.
(бусад БХГ-ийн хувьд мораториум авсан болон төлөвлөгөө, төсөв
ирүүлээгүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй, гэрээ цуцлагдсан зэрэг
болно)
- Гэрээлэгчдийн 2015 оны жилийн эцэс болон 2016 оны 1-3
дугаар улиралд хийгдсэн ажил, зарцуулсан хөрөнгө оруулалтөртөг нөхөгдөх зардлын тайлангуудыг улирал бүр гаргуулан
хүлээн авч нэгтгэсэн. 2016 оны 1-3 дугаар улирлын тайлангаар
хөрөнгө оруулалт-өртөг нөхөгдөх зардлын хэмжээ I улиралд 14.6
сая ам.доллар, II улиралд 17.6 сая ам.доллар, III улиралд 18.3
сая ам.доллар болсон байна. Нийт хөрөнгө оруулалт-өртөг
нөхөгдөх зардлын хэмжээ 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар
396.83 сая ам.доллар, 2016 оны 3-р улирлын байдлаар 50.66 сая
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн тайлангуудыг хүлээн авч
нэгтгэсэн.
1.5.2. Гэрээлэгчдийн хөрөнгө оруулалт- - Үнэн зөв, бодитой
- Газрын тосны тухай хуульд заасны дагуу 2014 оноос эхлэн
өртөг нөхөгдөх зардлыг баталгаажуулах, мэдээллээр шуурхай
Үндэсний аудитын газартай хамтран гэрээлэгч компаниудын
Үндэсний аудитын газраас гүйцэтгэх хангаж ажиллана
хөрөнгө оруулалт-өртөг нөхөгдөх зардлыг баталгаажуулах ажлыг
санхүүгийн
шалгалтад
шаардлагатай - Тухай бүр
хийх болсонтой холбогдуулан санхүүгийн шалгалтын ажлыг
мэдээ, тайланг гаргаж, хүргүүлнэ.
- Шаардлагатай тоо
хэрхэн явуулах талаар хамтран ажиллах санамж бичгийг 2 талын
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хэмжээгээр

удирдлагаар батлуулан мөрдөж ажиллаж байна. Санхүүгийн
шалгалтыг хамтран гүйцэтгэхтэй холбогдуулан шинэчлэн
батлагдсан БХГ-ний загвар, санхүүгийн шалгалт гүйцэтгэх тухай
тушаал, удирдамжийн загвар зэрэг шаардсан мэдээ, мэдээллийг
тус газарт хүргүүлсэн. Мөн 2011-2013 оны хоорондох хөрөнгө
оруулалт-өртөг нөхөгдөх зардлыг баталгаажуулах ажил дуусаагүй
гэрээлэгчдийн санхүүгийн шалгалтыг дуусгах ажлын хэсгийг
шинээр байгуулав. Гэрээлэгчдийн 2012, 2013, 2014 онд газрын
тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд зарцуулсан
хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх зардлыг баталгаажуулах ажлын
хүрээнд “Доншен газрын тос /Монгол/” ХХК, “Петроматад” ХХК,
“Капкорп Монголиа” ХХК, “Монголын алт” ХХК, “Магнай Трейд”
ХХК, “Импайр Газ Монголиа” ХХК, “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК-ийн
хөрөнгө оруулалт-өртөг нөхөх зардлыг хянаж баталгаажуулахаар
ажиллав.Үүнд:
- “Монголын алт” ХХК-ийн 2014 оны газрын тостой холбогдсон
үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт 15,3 мянган
ам.доллараар 2016 оны 10 дугаар сард,
- “Магнай Трейд” ХХК-ийн 2014 оны газрын тостой холбогдсон үйл
ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт 1,9 сая ам.доллараар
2016 оны 10 дугаар сард,
- “Импайр Газ Монголиа” ХХК-ийн 2014 оны газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт 30,8
мянган ам.доллараар 2016 оны 10 дугаар сард,
- “Петроматад” ХХК-ийн 2014 оны газрын тостой холбогдсон үйл
ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт 502,8 мянган
ам.доллараар 2016 оны 10 дугаар сард,
- “Капкорп Монголиа” ХХК-ийн IV талбайн 2014 оны газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт 121,3
мянган ам.доллараар 2016 оны 10 дугаар сард,
- “Капкорп Монголиа” ХХК-ийн V талбайн 2014 оны газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт 126,5
мянган ам.доллараар 2016 оны 10 дугаар сард тус тус эцэслэн
баталгаажаад байна. Дээр дурдсан 6 гэрээлэгч 2014 онд газрын
тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд нийт 2,7 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.
- “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ийн 2014 оны газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалтад
гүйцэтгэх санхүүгийн шалгалтыг ҮАГ-тай хамтран гүйцэтгэж
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1.5.3. Газрын тосны тухай хуулийн дагуу
шинэчлэх шаардлагатай дүрэм, журмуудыг
судлан, журмын төслийг боловсруулж,
УУХҮЯ-нд хүргүүлэх

- Батлагдах боломжтой,
үндэслэл сайтай байна
- Жилдээ
- Шаардлагатай тоо
хэмжээгээр

1.5.4. Газрын тосны дэлхийн зах зээлийн - Судалгаа мэдээлэл
үнэ, валютын ханшийн судалгааг тогтмол үнэн зөв, тогтмол
хийх
шинэчлэгдэж байна
- Жилдээ
- 1 ажил үйлчилгээ
1.5.5. Гэрээлэгчдийн борлуулсан түүхий - Алдаа мадаггүй, үнэн
тосны орлого, зардал, нөөц ашигласны зөв хянасан байна
төлбөр, өртөгт газрын тос, Монгол Улсын - Жилдээ
Засгийн газарт ногдох тосны орлогын - 1 ажил үйлчилгээ
тайланг сар бүр хүлээн авч, нэгтгэх, хяналт
тавих

байна.
- “Петроматад” ХХК-ийн 2013 оны газрын тостой холбогдсон үйл
ажиллагаанд
зарцуулсан
хөрөнгө
оруулалтад
гүйцэтгэх
санхүүгийн шалгалтын холбогдох материалыг эцэслэн бэлтгэж,
гэрээлэгчид хүргүүлсэн болно.
“Капкорп Монголиа” ХХК-ийн 2013 оны газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалтад
гүйцэтгэх санхүүгийн шалгалтын холбогдох материалыг эцэслэн,
гэрээлэгчид хүргүүлсэн.
- “Вульф Петролеум” ХХК-ийн 2014 оны газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгө оруулалтад
гүйцэтгэх санхүүгийн шалгалтыг ҮАГ-тай хамтран гүйцэтгэсэн
бөгөөд холбогдох материалыг эцэслэн бэлтгэж, гэрээлэгчид
хүргүүлсэн болно.
- Газрын тосны тухай хуулийн дагуу Засгийн газраар батлуулах
“Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг
төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам”, “Газрын тосны бүртгэл,
тооцооны журам”-уудын төслийг боловсруулж, батлуулах Уул
уурхайн сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт орж,
ажиллаж байгаа болно. /журмуудын төслийн анхны хувилбарыг
ажлын хэсгийн нарийн бичигт хүргүүлсэн/
Газрын тосны дэлхийн зах зээлийн үнэ, валютын ханшийн
судалгааг тогтмол хийж, үнийн мэдээллийн “Платц” сайтаас авч
судлан удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилласан.
- Гэрээлэгчийн экспортолсон түүхий тосны борлуулалтын орлого,
зардлын тайланг сар бүр хүлээн авч, орлогын хуваалтын тооцоог
хийж хяналт тавьж ажилласан.
- “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн Тосон-Уул XIX талбайгаас
2016 оны 1-10 сарын экспортын дүнгээр нийт 3.13 сая баррель
түүхий тос борлуулснаас Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох
тосны орлого нь нийт
19.77 сая ам.доллар, Тамсаг XXI
талбайгаас 3.08 сая баррель түүхий тос борлуулснаас Засгийн
газарт ногдох орлого нь нийт 25.34 сая ам.доллар бөгөөд үүнээс
6.67 сая ам.доллар нь нөөц ашигласны төлбөр, 18.67 сая
ам.доллар нь Засгийн газарт ногдох тосны орлого байна.
- “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК ХХК-ийн БХГ-97 талбайгаас
2016 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 292.42 мянган баррель
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1.5.6. Гэрээлэгчдийн Бүтээгдэхүүн хуваах
гэрээний дагуу төлөх тусгай зөвшөөрлийн
төлбөр,
сургалтын
урамшуулал,
төлөөлөгчийн
газрыг
дэмжих
үйл
ажиллагааны төлбөрүүдийг Газрын тосны
тухай хууль болон гэрээнд заасан хугацаа,
талбайн хэмжээ зэргээс хамааруулан тухай
бүр тооцож, нэхэмжлэх, тайлан мэдээ
гаргах, гэрээлэгчидтэй тооцоо нийлж,
баталгаажуулах

- Гэрээний хэрэгжилт
хангагдаж, баталгаажсан
байна
- Жилдээ
- 2 ажил үйлчилгээ

1.5.7. Гэрээлэгчдийн олсон орлого, төлсөн - Батлагдсан загварт
төлбөр,
хураамж,
хандивын
тайланг нийцсэн, үнэн зөв,
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын бодитой байна

түүхий тос экспортлон борлуулснаас Монгол Улсын Засгийн
газарт ногдох тосны орлого нь нийт 2.54 сая ам.доллар бөгөөд
үүнээс 657.9 мянган ам.доллар нь нөөц ашигласны төлбөр, 45.62
мянган ам.доллар нь өртөг нөхөлт, 1.78 сая ам.доллар нь Засгийн
газарт ногдох тосны орлого байна.
Нийт газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогоос 11-р сарын
30-ны байдлаар улсын төсөвт 107.87 тэрбум төгрөг төвлөрүүлээд
байна.
- Түүхий тосны дэлхийн зах зээлийн үнийн мэдээллийг сар бүр
дэлхийн эрчим хүчний мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ байгууллага
болох Platts-аас тогтмол авч судалгааг хийж ажилласан.
Дэлхийн зах зээлийн үнэтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг тухай
бүр холбогдох байгууллага, хэлтсүүдэд гарган өгч ажилласан.
Тус компанитай байгуулсан мэдээлэл авах үйлчилгээний гэрээг
сунгах хэлэлцээрийг хийж, төлбөрийг 2017 онд 50 орчим хувиар
бууруулахаар шийдвэрлэсэн болно. 2016 оны эхний 1-11 сарын
байдлаар “Петрочайна дачин Тамсаг” ХХК-ний экспортын үнийн
суурь болдог “Daqing 330” түүхий тосны үнэ дэлхийн зах зээл
дээр дунджаар баррель тутамд 36.28 ам.доллар байсан бол
“Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ний экспортын үнийн суурь
“DTD Brent” түүхий тосны үнэ дэлхийн зах зээл дээр дунджаар
42.79 ам.доллар байсан болно.
- Гэрээлэгч компаниудын БХГ-ний дагуу төлөх тусгай
зөвшөөрлийн төлбөр, сургалтын урамшуулал, төлөөлөгчийн
газрыг дэмжих үйл ажиллагааны төлбөрүүдийг Газрын тосны
тухай хууль болон БХГ-нд заасан хугацаа, талбайн хэмжээ
зэргээс хамааруулан тухай бүр тооцож, нэхэмжилсэн. 2016 онд
нийт тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт 1.3 сая ам.доллар төлөгдөхөөс
0.6 сая ам.доллар, төлөөлөгчийг дэмжих үйл ажиллагааны
төлбөрт 1.24 сая ам.доллар төлөгдөхөөс 480.3 мянган ам.доллар,
сургалтын урамшуулалд 1.47 сая ам.доллар төлөгдөхөөс нийт
399.9 мянган ам.доллар төлөгдсөн үзүүлэлттэй байна.
Гэрээлэгчдэд 3 удаа албан тоотуудаар төлбөрийн нэхэмжлэлийг
хүргүүлсэн бөгөөд төлбөр төлөлт дунджаар 50 хувьтай байгаа нь
Гэрээлэгчдийн үйл ажиллагаа зогсонги байдалд орж, санхүүгийн
чадамж буурсантай холбоотой.
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын Ажлын
албанд 2015 онд нийт 17 гэрээлэгчдээс төсөвт төвлөрүүлсэн 165.2
тэрбум төгрөгийн орлого, төлсөн төлбөр, хураамж, хандивын
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санаачлагын Үндэсний
албанд хүргүүлэх

зөвлөл,

ажлын - IV улиралд
- 1 тайлан

тайланг батлагдсан маягтын дагуу гаргаж хүргүүлэв.
- Газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй
17 компанийн 2015 онд төсөвт төвлөрүүлсэн төлбөр,
борлуулалтын орлогыг компани тус бүрээр ҮСХ, СЯ-наас
баталсан маягтын дагуу хугацаанд нь гаргаж ТЕГ, ОҮИТБСА-нд
мэдээлсэн.
- Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын ажлын
албанаас зохион байгуулсан Үндэсний чуулган, хурал, ажлын
уулзалтад байнга оролцож Газрын тосны тухай хууль, БХГ-ний
зарчим, БХГ-ний дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй компанийн
талаар мэдээлэл өгч ажилласан.
1.6. Улсын болон хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгаа, хайгуулын ажлын төсвийн гүйцэтгэл, зардлын доод
хэмжээнд хяналт тавих
1.6.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж - Шуурхай, үнэн бодитой 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил
буй геологийн судалгааны ажлуудын хянасан байна
гүйцэтгэх төлөвлөгөө, 2015 оны үлдэгдэл санхүүжилт 2.6 тэрбум
төсвийн
гүйцэтгэлд
хяналт
тавих, - Сар бүр
төгрөг, 2016 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө 6.7 тэрбум төгрөг
төслүүдийн төсвийн норм, нормативыг - Төслүүдийн тоогоор
буюу нийт 9.3 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан. Нийт 38 төсөл
хянах
хэрэгжүүлж 6.5 тэрбум төгрөгийн ажил гүйцэтгэсэн. Энэ онд үр
дүнгийн 5 тайланг, төсвийн тодотголоор 31 төслийг ЭБМЗ-ийн
хурлаар хэлэлцүүлсэн. Тайлангийн барьцаанд 236.2 сая төгрөг
төвлөрүүлсэн. Аргачлал хяналтын зардлын дансанд 96.9 сая
төгрөг төвлөрүүлсэн.
1.6.2. Хувийн хөрөнгөөр геологи, хайгуулын - Ашигт малтмалын
- Хайгуулын ажлын үр дүнгийн 9 тайланг тухай бүр хүлээн авч
ажил гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгжүүдийн тухай хуулийн хэрэгжилт бүртгэн хянаж тойрох хуудсанд тэмдэглэл хийсэн.
зардлын
доод
хэмжээг
хянан хангагдана
- Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирсэн хүсэлтийн дагуу нийт 56
баталгаажуулах, тодорхойлолт олгох
тодорхойлолт гаргасан.
- Ирсэн тайлангийн
тоогоор
- Хугацаа хоцорч торгуулийн арга хэмжээ авагдсан буюу
засварлах шаардлагатай 7 тайлан хүлээн авч бүртгэн хайгуулын
- Хуульд заасан
хугацаанд
ажлын зардлын доод хэмжээг хянан баталгаажуулсан.
1.6.3.
Эрдэс
баялгийн
мэргэжлийн - Журмын дагуу шуурхай
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх хайгуулын
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх хайгуулын ажлын зохион байгуулан
ажлын үр дүнгийн тайлангийн зардлыг тухай бүр хянан
үр дүнгийн тайлангийн зардлыг хянах
ажиллана
баталгаажуулж ажилласан.
- Ирсэн тайлангийн
тоогоор
- Тухай бүр
Хоёр. “Агентлагийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дүрэм, журам,
стандарт боловсруулах, батлуулах, мөрдүүлэхэд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ болон бусад гэрээ,
хэлэлцээр хийх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих” гэсэн стратегийн зорилтыг
хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээний хүрээнд:
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2.1. Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актыг боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах
2.1.1. Ашигт малтмалын тухай хууль,
Дараах ажлууд хийгдсэн байна:
Газрын тосны тухай, Газрын тосны
- Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
бүтээгдэхүүний тухай, Цөмийн энергийн
хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд АМГ/хуучнаар/-ын
тухай хууль болон холбогдох бусад хууль
бүх хэлтсүүдээс саналыг авч нэгтгэн, төсөл боловсруулах Ажлын
тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар
хэсэгт хүргүүлсэн.
санал
боловсруулж
удирдлагад
- УИХ-ын гишүүн Н.Батбаярын санаачилсан Ашигт малтмалын
танилцуулах.
тухай хуулийн 11.1.19 дэх заалтыг нэмж оруулсантай
- Үндэслэл сайтай
холбоотойгоор уг өөрчлөлт болон Газрын тухай, Тусгай
батлагдах боломжтой
хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд оруулах нэмэлт
байна
оруулах тухай хуулийн төсөлд санал өгөв.
- IV улиралд
- ЗГХЭГ-ын дарга, сайд С.Баярцогтоос ирүүлсэн “Төрийн
- Шаардлагатай тоо
үйлчилгээний нэгдсэн төвийн талаарх авах арга хэмжээний тухай”
хэмжээгээр
ЗГ-ын тогтоолын төсөлд санал хүргүүлэв.
- Уул уурхайн сайд болон Сангийн сайдын хамтарсан тушаалын
төсөлд саналыг 2016.01.06-ны өдөр УУЯ-нд хүргүүлэв.
- Ашигт малтмал, газрын тосны салбарт хэрэгжиж буй хууль
тогтоомжийн судалгаа, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдлын
талаарх мэдээллийг гаргаж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд
хүргүүлсэн.
2.1.2. Салбарын холбогдолтой хууль
- Төв аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүд болон
тогтоомж,
дүрэм
журмыг
нийтэд
Засаг дарга, холбогдох сумдын ИТХ-ын гишүүд, сумдын Засаг
сурталчлах, тайлбарлан таниулах ажлыг
дарга нартай уулзалт зохион байгуулж, байгууллагын үйл
зохион байгуулах
ажиллагааг танилцуулах, АМТХ-ийн хэрэгжилт, хайгуулын тусгай
- Олон нийтийг
зөвшөөрлийн өргөдлийн болон сонгон шалгаруулалтын талаар
хамарсан, үр дүнтэй
мэдээлэл өгөх, цаашид харилцан мэдээлэл солилцож хамтран
байх
ажиллах талаар хэлэлцсэн.
- жилдээ
- 1 ажил үйлчилгээ
- “Захиргааны ерөнхий хууль” шинээр батлагдан хэрэгжиж
эхэлсэнтэй холбогдуулан уг хуулийг нийт албан хаагч нарт
сурталчлан танилцуулах, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын
талаар сургалт зохион байгуулсан.
2.3. Бүтээгдэхүүн хуваах зарчмаар газрын тосны хайгуул, ашиглалтын гэрээ болон бусад гэрээ, хэлэлцээр (шинэ төсөл) хийх,
гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулахад оролцох, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулахад хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах
2.3.1. Бүтээгдэхүүн хуваах зарчмаар газрын
- Газрын тосны хайгуулын Эргэл XII талбайн олон улсын нээлттэй
- Хуулийн дагуу шуурхай
тосны
хайгуул,
ашиглалтын
гэрээ,
сонгон шалгаруулалтыг зарлаж ажлын хэсэг болон үнэлгээний
зохион байгуулна
хэсэгт орж ажилласан. Энэхүү сонгон шалгаруулалтын ялагч
хэлэлцээр байгуулах ажлыг холбогдох
- IV улирал
“Smart oil investment LTD” ХХК-тай 2014 оны 07 дугаар сарын 01хууль
тогтоомжийн
хүрээнд,
зохион
- Байгуулагдах гэрээний
ний өдөр батлагдсан “Газрын тосны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн
байгуулах
тоогоор
найруулга, түүнийг дагаж Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар
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2.3.2. Газрын тостoй холбогдсон үйл
ажиллагааны талаар байгуулсан гэрээний
хэрэгжилтэд
хяналт
тавих,
дэмжлэг
үзүүлэх, санал дүгнэлт гаргах, удирдлагыг
мэдээллээр хангах
- Хуулийн дагуу,
шуурхай ажиллана
- IV улирал

сарын 16-ны өдрийн 104 дүгээр тогтоолоор шинээр батлагдсан
БХГ-ний загварт нийцүүлэн хэлэлцээ хийх ажлыг зохион
байгуулав. Эдгээр ажлын үр дүнд Эргэл XII талбайн БХГ ЗГ-ын
2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 53 дугаар тогтоолоор
баталсан. Ийнхүү 2016 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд гарын үсэг зурагдсан.
- Газрын тосны хайгуулын Богд IV ба Онги V талбайн
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (БХГ)-нүүдийн эрх, үүргийн 78 хувийг
эзэмшигч “Би Жи Монголиа Холдингс” лимитэд компани нь эдгээр
БХГ-нийхээ эрх, үүргийг “Сентрал азиан петролеум корпорэйшн”
лимитэд компанид буцаан шилжүүлэх хүсэлт гаргасныг Ашигт
малтмал, газрын тосны газар (АМГТГ)–аас судалж үзээд Газрын
тосны тухай хуулийн 14.3, 14.8-д тус тус заасны дагуу дүгнэлт
гарган Газрын тосны тухай хуулийн 14.4-т заасны дагуу БХГ-ний эрх,
үүргийг шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлэхээр УУХҮЯ-д холбогдох мэдээллийн хамт хүргүүлээд
байна. Эрх үүргийг буцаан шилжүүлэхтэй холбогдуулан
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийн хэрэгжилтийн талаар
Мэргэжлийн
байгууллагын
тодорхойлолтууд,
БОАЖЯ-ны
/2016.09.26-ны өдрийн 16/01106/ Баянхонгор аймгийн БОАЖГын /2016.09.02-ны өдрийн 207/ Говь-Алтай аймгийн БОАЖГ-ын
/2016.08.30-ны өдрийн 283/ тодорхойлолтуудыг гаргуулан авч
холбогдох мэдээлэлд нэгтгэсэн.
- Газрын тосны хайгуулын Сулинхээр XXIII талбайд Шунхлай
энержи ХХК, Номгон IX талбайд Өмнөд Монголын газар нутгийн
тос ХХК, Дарьганга XXIV талбайд Монголиа Шин И Энержи ХХКтай тус тус шинэчлэн байгуулах ажлыг гүйцэтгэхэд хяналт тавьж
ажилласан. Мөн Борзон VII талбайд Импайр Газ Монголиа ХХК,
Богд IV, Онги V талбайд Капкорп монголиа ХХК, Сүхбаатар XXVII
талбайд Вульф Петролеум ХХК зэрэг компаниудтай бүтээгдэхүүн
хуваах гэрээг шинэчлэн байгуулах ажлыг эхлүүлсэн.
- Гэрээний төсөлд талбай буцаах, захиргааны зардлын хувь
хэмжээ, үлдсэн хугацаанд заавал хийж гүйцэтгэх ажлын
төлөвлөгөө, удирдлагын зардлын шатлал, бүтээгдэхүүн хуваах
шатлал, олборлолт нэмэгдүүлсний шатлал зэргээс өөр өөрчлөлт
ороогүй бөгөөд хайгуулын үлдсэн хугацаа болон эскроу дансанд
байршуулах мөнгөн хөрөнгө, тусгай зөвшөөрлийн болон гэрээнд
заасан бусад төлбөрүүдийн төлөх хугацаа, засгийн газарт тавих
ашигтай санал зэрэг асуудлыг тусгасан харилцан ойлголцлын
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2.3.3. Гэрээлэгчидтэй бүтээгдэхүүн хуваах
гэрээг шинэчлэх талаар хэлэлцээ хийж,
Засгийн газрын 2015 оны 104 дүгээр
тогтоолоор
батлагдсан
“Бүтээгдэхүүн
хуваах гэрээний загвар”-т нийцүүлэн
шинэчилэх ажлыг зохион байгуулах
- Хуульд нийцүүлэн
шуурхай зохион
байгуулан ажиллана
- IV улирал
- 1 ажил үйлчилгээ

санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна.
- Сулинхээр XXIII талбайд “Шунхлай энержи” ХХК, Номгон-IX
талбайд “Өмнөд Монголын газар нутгийн тос” ХХК, Дарьганга
XXIV талбайд “Монголиа Шин И Энержи” ХХК-тай байгуулсан
гэрээнүүдийг шинэчлэн байгуулахад “Бүтээгдэхүүн хуваах
гэрээний загвар”-т орсон өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг
бэлтгэж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Түлшний бодлогын
хэлтэст хүргүүлэхээр бэлтгэж удирдлагад танилцуулсан.
- АМГТГ-ын даргын 2016 оны а/20 дугаар тушаалаар батлагдсан
ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд гэрээлэгчдийн талаарх мэдээлэл
нэгтгэх, Бүтээгдэхүүн хуваах загвар гэрээнд хуучин гэрээний
үндсэн нөхцөлүүдийг тусгаж хэлэлцээ хийх шинэ гэрээний
төслийг бэлтгэх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэх ажлыг удирдлагаар
ханган ажилласан.
- АМГТГ-ын даргын 2016 оны а/23 дугаар тушаалаар батлагдсан
ажлын хэсгийн хүрээнд Тосон уул XIX, Тамсаг XXI талбайн түүхий
тосны
тээврийн
гэрээний
бодит
зардлуудыг
тооцох,
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд МУ-ын аж ахуйн нэгжүүдийг аль
болох түлхүү оролцуулах, Гэрээлэгч компани олон улсад
нээлттэй тендер зарлахтай холбогдох ажлын хүрээнд Тосон уул
XIX, Тамсаг XXI талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ болон Газрын
тосны тухай хуульд Туслан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахтай
холбоотой зүйл заалтуудыг түүвэрлэн хууль эрх зүйн санал
боловсруулах ажлыг зохион байгуулсан.
- АМГТГ-ын даргын 2016 оны а/20 дугаар тушаалаар батлагдсан
ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд гэрээлэгчдийн талаарх мэдээлэл
нэгтгэх, Бүтээгдэхүүн хуваах загвар гэрээнд хуучин гэрээний
үндсэн нөхцөлүүдийг тусгаж хэлэлцээ хийх шинэ гэрээний
төслийг бэлтгэх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна.
- Борзон VII талбайд Импайр Газ Монголиа ХХК, Богд IV, Онги V
талбайд Капкорп монголиа ХХК, Сүхбаатар XXVII талбайд Вульф
Петролеум ХХК зэрэг компаниудтай бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг
шинэчлэн байгуулах ажлыг эхлүүлсэн.
- Сулинхээр XXIII талбайд “Шунхлай энержи” ХХК, Номгон-IX
талбайд “Өмнөд Монголын газар нутгийн тос” ХХК, Дарьганга
XXIV талбайд “Монголиа Шин И Энержи” ХХК-тай байгуулсан
гэрээнүүдийг шинэчлэн байгуулахад “Бүтээгдэхүүн хуваах
гэрээний загвар”-т орсон өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг
бэлтгэж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Түлшний бодлогын
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хэлтэст хүргүүлэхээр бэлтгэж удирдлагад танилцуулсан.
Бүтээгдэхүүний хангамж, техник технологийн бүтцийн нэгжүүдээс
бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулах гэрээ, хэлэлцээр
хийх, гэрээний төслийг боловсруулахад эрх зүйн, дэмжлэг
үзүүлэх ажлын хүрээнд CNPC харьяа China Oil компаниас газрын
тосны бүтээгдэхүүн импортлох 2016 оны ээлжит хэлэлцээрийг
зохион байгуулав. Уг хэлэлцээрт Петровис, Шунхлай, Магнай
- Үндэслэлтэй санал
трейд компаниуд оролцсон болно. Уг хэлэлцээрт монгол-хятаддүгнэлт өгсөн байна
монгол хэлний орчуулгыг гүйцэтгэв. Үр дүнд нь 2016 онд БНХАУ- IV улирал
аас газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай гэрээ
- Гэрээний тоогоор
байгуулагдсан болно.
2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс хойших хугацаанд Хий
цэнэглэх станц-агуулах, автомашин хийгээр цэнэглэх станц,
шатахуун түгээх станцад гаргасан техникийн дүгнэлтийн хуудсаар
шаардлага хангасан 4 шатахуун түгээх станцуудад шинээр
бүртгэлийн гэрчилгээ олгох тушаалын төслийг хянасан.
Гурав. “Агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудлыг эрхлэх, салбарын статистик
мэдээллийн сан үүсгэж, удирдлагыг мэдээллээр хангах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтын хүрээнд:
3.1. Хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,
тайлагнах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, Үндсэн
чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, удирдах дээд
байгууллагыг мэдээллээр хангах
Хэлтсүүдээс ирүүлсэн төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах
3.1.1. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт
- Батлагдсан журмын
бодлогын баримт бичгийн болон цацраг идэвхт ашигт малтмал,
бичгүүд, УИХ, Засгийн газрын тогтоол
дагуу
цөмийн энерги, газрын тосны талаар баримтлах бодлогын баримт
шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт- IV улирал
бичгийн хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ хийж үнэлсэн.
шинжилгээ,
үнэлгээ
хийж,
яаманд
- 1 ажил үйлчилгээ
хүргүүлэх
3.1.2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд УУХҮ-ийн - Батлагдсан журмын
чиглэлд Ашигт малтмалын газар /хуучин нэрээр/ болон Ашигт
сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан дагуу
малтмал, газрын тосны газраас хариуцан хэрэгжүүлэхээр
зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц, - IV улирал
тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн биелэлтэд хагас жилийн
үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, - 1 ажил үйлчилгээ
байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн УУЯ-нд /хуучнаар/
холбогдох газруудад хүргүүлэх
хүргүүлсэн. Бүтэн жилийн биелэлтэд үнэлгээ хийж байна.
3.1.4. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны
ажиллагааны хөтөлбөрт Ашигт малтмал, - Батлагдсан журмын
мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд
газрын тосны газрын эрхлэх асуудлаар дагуу
Ашигт малтмалын газрын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт
тусгагдсан
зорилт,
арга
хэмжээний - IV улирал
арга хэмжээний биелэлтийн тайланг хагас жилийн байдлаар
хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт- - 1 ажил үйлчилгээ
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн УУЯ-д хүргүүлсэн.
шинжилгээ, үнэлгээ хийх,
холбогдох
2.3.4. Бүтээгдэхүүний хангамж, техник
технологийн бүтцийн нэгжүүдээс бусад
байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулах
гэрээ, хэлэлцээр хийхэд эрх зүйн, гэрээний
төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
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газруудад хүргүүлэх
3.2 Газрын нэгж, албан хаагчдын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үйлчилгээний хүртээмж, чанар,
үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, үйл ажиллагааны ахиц дэвшил, алдаа дутагдлыг тодорхойлон, цаашид үйл ажиллагааг
сайжруулах, санал зөвлөмж боловсруулан, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах
3.2.1.
Ашигт малтмал, газрын тосны
Төсвийн шууд захирагчийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай
газрын дарга-Төсвийн шууд захирагчийн
байгуулах үр дүнгийн гэрээний төсөл, нэгжийн менежерүүдийн үр
- Газрын үйл ажиллагааг
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай /УУХҮдүнгийн гэрээний төслүүдийг хянаж боловсруулаад, ТЗУХ-т 10-р
бүрэн хамарч чадсан
ийн сайд/ байгуулах үр дүнгийн гэрээний
сард хүлээлгэн өгсөн.
байна
төсөлд
хэлтсүүдийн нийлүүлбэл зохих
- IV улирал
нийт арга хэмжээ, ажил үйлчилгээ
- Шаардлагатай тоо
тусгагдсан эсэх талаар хяналт тавих,
хэмжээгээр
Нэгжийн менежерүүд болон төрийн албан
хаагчдын үр дүнгийн гэрээг хянах.
3.2.2. Газрын үйл ажиллагааны 2016 оны
Нийт 12 хэлтсийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
нэгдсэн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилт,
биелэлтийг цаасаар болон файлаар авч хэлтсүүдийн 4 дүгээр
хэлтсүүдийн
үйл
ажиллагааны - Батлагдсан журмын
улирлын үр дүнгийн гэрээ, төлөвлөгөөг ТАЗ-ийн холбогдох
төлөвлөгөөний
биелэлт,
хэрэгжилтэд дагуу
журмын дагуу хянаж, зохих журмын дагуу үнэлэн Төрийн
хяналт шинжилгээ хийж, үнэлэх, нэгжийн - IV улирал
захиргааны удирдлагын хэлтэст цаасаар болон файлаар
менежерүүд болон төрийн албан хаагчдын - Шаардлагатай тоо
хүлээлгэн өгсөн. Мөн 12 хэлтсийн нийт албан хаагчдын үр
үр дүнгийн гэрээ, төрийн үйлчилгээний хэмжээгээр
дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас болон хөдөлмөрийн гэрээний
албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээний
хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн.
хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын албан хаагчдын 2016 оны
3.2.3. Нийт албан хаагчдын ажлын цаг
- Үндэслэл бүхий
10, 11-р сарын цагийн бүртгэл, цаг ашиглалтын байдалд хяналт
ашиглалт, үйл ажиллагааны үр дүн, үр
хэрэгжихүйц байна
шинжилгээ хийж дүгнэлт гарган хэлтсийн дарга нарт зөвлөмж
нөлөөг дээшлүүлэх, тайлагнах, шагнаж
- IV улирал
хүргүүлсэн.
урамшуулах, хариуцлага тооцох санал
- 1 ажил үйлчилгээ
боловсруулах
3.3. Дотоод хяналт, аудитын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
3.3.1 Даргын тушаал, шийдвэрүүдийн
биелэлттэй холбогдсон арга хэмжээ,
түүний
хэрэгжилтэд
хяналт
тавих,
биелэлтийг тайлагнах
3.3.2 Гадаад, дотоод томилолтын илтгэх
хуудсуудтай танилцаж, хянах, удирдлагаас
өгсөн
чиглэлийн
дагуу
томилолтоор
ажиллаж,
санал дүгнэлт боловсруулан
удирдлагад танилцуулах
3.3.3 Төсвийн шууд захирагчийн багцын

- Батлагдсан
удирдамжийн дагуу
- IV улирал
- 1 ажил үйлчилгээ
- Батлагдсан
удирдамжийн дагуу
- IV улирал
- 1 ажил үйлчилгээ
- Батлагдсан журам,

АМГТГ-ын даргын 2016 оны 8 сарын 25-ны өдрөөс хойш
батлагдсан тушаалуудын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж,
дүнг гарган хэрэгжилт хангалтгүй байгаа 2 тушаалыг хэрэгжүүлэх
талаар албан даалгавар гарган холбогдох хэлтэст хүргүүлсэн.
Хөдөө орон нутгийн болон гадаад томилолтуудаар хийж
гүйцэтгэсэн ажил болон илтгэх хуудастай танилцан хяналт
шинжилгээ хийж дүгнэлт, зөвлөмж гаргасан. Уг дүгнэлт,
зөвлөмжийг газрын дарга болон удирдлагын шуурхай хуралдаанд
танилцуулсан.
ГТГ-ын /хуучин нэрээр/ 2016 оны 1-7 сар, 2 агентлаг нэгдсэнээс
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төсвийн орлого, зарлагын тооцоолол, удирдамжийн дагуу
санхүүжилтийн гүйлгээ, төсвийн тайлан - IV улирал
тэнцэлд санхүүгийн дотоод аудит хийх / - 1 ажил үйлчилгээ
Гэрээлэгчдийн хөрөнгө оруулалт, өртөг
нөхөгдөх зардал, тайлан мэдээ, санхүүгийн
баримт, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, бусад
хууль тогтоомжийн дагуу төлөх талбайн
дэнчин,
сургалтын
урамшуулал,
төлөөлөгчийг дэмжих сангийн төлбөр,
хураамжийг төвлөрүүлж буй байдалд
хяналт тавих/

3.3.4
Тусгай
зөвшөөрлийн
төлбөр,
үйлчилгээний орлого, хайгуулын ажлын
зардлын доод хэмжээний баталгаажуулалт,
улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын
нөхөн төлбөрийн тооцоололд дотоод
аудитын хяналт тавих

- Батлагдсан журам,
удирдамжийн дагуу
- IV улирал
- 1 ажил үйлчилгээ

хойших, АМГТГ-ын 2016 оны 8-11 сарын төсвийн шууд
захирагчийн багцын төсвийн орлого, зарлагын тооцоолол,
санхүүжилтийн гүйлгээ, төсвийн тайлан тэнцэлд дотоод аудит
хийсэн. Сангийн яамнаас батлагдсан төсвийн сар, улирлын
хуваарийн дагуу төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу гаргасан байна. 2016 оны байдлаар газрын
тосны хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж
байгаа 19 компани 23 бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу төлөх
төлбөр болон урамшууллын орлогын төвлөрүүлсэн байдалд
хяналт хийсэн. БХГ-ний дагуу төлөгдөх зарим орлогын
төвлөрүүлсэн байдалд 2013 оноос хойш авч үзэхэд:
- Сансрын геологи хайгуул ХХК: 2013, 2014, 2015, 2016 оны
төлбөр – 761,859 ам. доллар,
- Монголын Алт ХХК: 2014, 2015, 2016 оны төлбөр – 899,947
ам. доллар,
- Гоби Энержи Партнерс ХХК 2013, 2014, 2015, 2016 оны
төлбөр 1,304,147 ам доллар /Сургалтын урамшуулал, дэмжих
сангийн төлбөр/ төлөөгүй байна
- Өмнөд Монголын газар нутгийн тос ХХК 2014, 2015, 2016 оны 279,447 ам долларыг тус тус төлөөгүй байна. 2015 оны жилийн
эцэст орлогын төвлөрүүлэлт 50 гаруй хувьтай байсан бол 2016
онд 20 хувьтай байгаа нь Гэрээлэгчдийн үйл ажиллагаа зогсонги
байдалд орж санхүүгийн чадамж буурсантай холбоотой байна.
2014, 2015 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй геологи,
хайгуулын ажлын санхүүжилт, явцын үр дүнд хяналт-шинжилгээ
хийх ажлын хүрээнд нийт 57 ААН-ийн 52 төслийн санхүүжилт
болон гүйцэтгэлийг тулган шалгаж, геологи, хайгуулын ажлын
санхүүжилт, явцын үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийсэн.
УТХ-өөр хийгдэж буй геологи, хайгуулын ажлын санхүүжилт,
явцын үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд нийт 57
ААН-ийн 52 төслийн төлөвлөгөө, санхүүжилт, гүйцэтгэл, ажлын
гүйцэтгэлийн акт, геологийн даалгавар зэргийг
батлагдсан
төсвийн дагуу хийсэн байдалд хяналт-шинжилгээ хийж, үр
дүнгийн тайлан гаргасан.
2016 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн 38 төслийн 6,5
тэрбум төгрөгийн ажил гүйцэтгэсэн, гадаадын зээл тусламжийн
хүрээнд хэрэгжиж байгаа 3 хөтөлбөр, төсөл, санамж бичгүүдийн
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх ажлын төлөвлөгөө,
удирдамж боловсруулан 2017 онд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн
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3.3.5 Шилэн дансны тухай хуулийг
байгууллагын хэмжээд хэрэгжүүлэх ажлыг
холбогдох хэлтэстэй хамтран зохион
байгуулах

- Хуулийн хэрэгжилт
бүрэн хангагдсан байна
- IV улирал, 1 ажил

ажиллаж байна.
Шилэн дансны тухай” хууль, 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, 9
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэгт ажиллаж, хууль хэрэгжүүлэх
ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, АМГТГ-ын даргын тушаалаар
батлуулсан. Уг төлөвлөгөөний дагуу биелэлтэнд долоо хоног
тутам хяналт тавьж, удирдлагын шуурхай хуралдаанд
танилцуулж холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан. Шилэн
дансны тайланг улирал бүр гаргаж УУХҮЯ-ны ХШҮДАГ-т
хүргүүлдэг.
Холбогдох хэлтсүүдээс мэдээ, мэдээллүүдийг авч нэгтгэн,
боловсруулалт хийн сар бүр “Статистик мэдээ”-г товхимол болгон
хэвлэсэн. “Статистик мэдээ”-г байгууллагын вэб сайтад
байршуулан ЗГХЭГ, ЦЭГ-ын ажлын алба, БОАЖЯ, УУХҮЯ,
ҮАБЗөвлөлд болон газрын дарга, орлогч дарга, нэгжийн дарга
нарт тус тус хүргүүлсэн. Мөн УУХҮЯ-ны мэдээ тайлан хүлээн
авдаг мэргэжилтнүүдэд pdf файлаар хүргүүлсэн.
Газрын даргын тушаалаар 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс
хойш
байгуулагдсан 13 ажлын хэсэгт ажилласан нэгж,
мэргэжилтнүүдийн ажлын үр дүн, ажлын хэрэгжилтийн байдалд
хяналт шинжилгээ хийж, санал, зөвлөмж гарган газрын даргад
танилцуулсан.

3.3.7 Статистик мэдээллийг тогтоосон
хугацаанд алба хэлтсүүдээс авч нэгтгэн - Мэдээлэл үнэн зөв,
боловсруулах, байгууллагын статистик хугацаандаа нэгтгэдсэн
мэдээллийн товхимлыг сар бүр гарган, байна
байгууллагын удирдлага, холбогдох төрийн - IV улирал
болон
төрийн
бус
байгууллагуудыг - 1 ажил үйлчилгээ
статистик мэдээллээр хангах
3.3.8
Газрын
даргын
тушаалаар - Үр нөлөөтэй, шуурхай
байгуулагдсан
ажлын
хэсгүүдэд зохион байгуулан
нэгжүүдийн оролцсон байдал, хүрсэн үр ажиллана
дүн, гаргасан санал зөвлөмж зэрэгт хяналт - IV улирал
тавих, дүгнэх, удирдлагыг мэдээллээр - Шаардлагатай тоо
хангах
хэмжээгээр
Дөрөв. "Геологийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулах, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, эрлийн гэрээ болон бусад гэрээ, хэлэлцээр
байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн хайгуулын ажлыг нэмэгдүүлж эрдэс баялгийн санг өсгөх, геологийн төрөл бүрийн сэдэвчилсэн
судалгааны санал боловсруулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
4.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр геологи, геофизик, геохими, гидрогеологи, геоэкологийн зураглал, судалгаа, шинжилгээ
хийх /АМТХ 11I.1.1/,
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, минерагений судалгаа хийж, эрдэс
баялгийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх; /АМТХ 11I.1.2./,
4.2.1. Улсын болон хувийн хөрөнгөөр
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй
гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй геологийн
геологийн судалгааны ажлын зураглал, эрэл, хайгуул, геохими,
судалгааны ажлын зураглал,
эрэл, Тоо хэмжээ1:, Хугацаа
геофизик, гидрогеологи, геоэкологи, уул, өрөм, геодези,
хайгуул, геохими, геофизик, гидрогеологи, жилдээ:, Чанар:Үнэн зөв лабораторийн шинжилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, төлөвлөлт,
геоэкологи, уул, өрөмдлөг, лабораторийн бодитой байх
хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнгийн судалгаа, дүн шинжилгээг
шинжилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ,
хийж 12 дугаар сард болсон яам, агентлаг, холбоод, гэрээлэгчийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр
хамтарсан хэлэлцүүлэгт үр дүнг танилцуулсан.
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дүнгийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийх.

4.2.2.
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр
үргэжлүүлэн
гүйцэтгэх
геологийн
судалгааны төслүүдийн хээрийн ажлын
явцад болон тайлан боловсруулалтын
явцад шуурхай хяналт хийх, геологийн
судалгааны
төслүүдийн
хээрийн
материалыг хүлээн авах, газар дээр нь
мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, дүгнэлт гаргах
4.2.3.
Хайгуулын
тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн гүйцэтгэсэн ажлыг газар
дээр нь хянан баталгаажуулах, газар дээр
нь шалгах боломжгүй геофизик, геоэкологи,
эрлийн маршрут зэрэг ажил хийсэн бол
анхдагч материалтай тулган шалгах

Тоо хэмжээ: УТХ-43
төсөл,
Хугацаа –II-IY улирал,
Чанар - Хууль журмын
дагуу

-Энэ ажлын хүрээнд хувийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдсэн
хайгуулын ажлын 1290 тайлангийн 1004-н мэдээлэл ажлыг төрөл
хэмжээгээр нь санд, мөн 2016 онд хийгдэх хайгуулын ажлын 1750
төлөвлөгөө бүртгэгдсэнээс 1727 төлөвлөгөө санд бүртгэгдсэн.
Үүнд тулгуурлан хайгуулын ажлын төрөл, зардлаар, төлөвлөлт,
гүйцэтгэлээр статистик боловсруулалт хийгдсэн.
-2016 оны 4-р сарын 8-наас 5-р сарын 16-ны хооронд УТХ-өөр
үргэлжлүүлэн
гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны 33
төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад болон үр дүнгийн тайланд
шуурхай хяналт хийж, мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, дүгнэлт гаргасан.
-Мөн 2016 оны 10-12 сард нийт төслийн төслийн хээрийн
материал, тайлан боловсруулалтын явцад шуурхай хяналт хийж,
мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, дүгнэлт гарган УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.

-Хувийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлыг газар дээр нь шалгах
хяналтын төсвийг батлуулсан.
-Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудад 28
-Төв, Булган, Сэлэнгэ аймгуудад 21 талбайд
Тоо хэмжээ
-Хэнтий-Дорнод-Сүхбаатар аймгийн нутагт 17 талбайд, нийт 66
шаардлагатай тусгай
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд шуурхай хяналт
зөвшөөрлийн талбайд
хийгдсэн.
Хугацаа: I-IV улирал,
Чанар:Хууль журмын
-2015 онд хайгуулын ажлаар геофизик, геоэкологи, эрлийн
дагуу
маршрут зэрэг газар дээр нь шалгах боломжгүй ажил хийсэн
тайлан ирүүлсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалтыг
гаргаж 35 тусгай зөвшөөрлийн талбайд хийсэн ажлыг анхдагч
материалтай тулган шалгасан.
4.4. 1:200 000 масштабын геологийн иж бүрдэл зураг төслийг Монгол Улсын хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, нийт нутаг
дэвсгэрийг 100 хувь хамруулна.
2013-2016 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх УГЗ-Төв Монгол-V, Төв
4.4.1.
2013-2016 онд үргэлжүүлэн
Тоо хэмжээ – 4 төсөл,
Монгол-VI, Дорнод Монгол-VI, Дорнод Монгол-VII төслүүдийн
хэрэгжүүлэх
УГЗ-Төв
Монгол-V,
Төв
Хугацаа - Жилдээ, Чанар
хэрэгжилтийн явцад шуурхай хяналтыг 2016 оны 4, 11-р сард 2
Монгол-VI, Дорнод Монгол-VI, Дорнод
– Холбогдох дүрэм
удаа хийж, дүгнэлт өгөн, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр ханган,
Монгол-VII
төслүүдийн
хэрэгжилтийн
журам, геологийн
тайлангийн шуурхай хяналт хийсэн.
явцад хяналт тавих,
дүгнэлт өгөх,
даалгаврын дагуу
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах,
4.4.2.
2013-2016 онд үргэлжүүлэн Тоо хэмжээ – 4 төсөл,
-2013-2016 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх УГЗ-Төв Монгол-V, Төв
хэрэгжүүлэх
УГЗ-Төв
Монгол-V,
Төв Хугацаа - Жилдээ, Чанар Монгол-VI, Дорнод Монгол-VI, Дорнод Монгол-VII төслүүдийн
эцсийн үр дүнгийн тайлангийн явцад шуурхай хяналтыг хийж,
Монгол-VI, Дорнод Монгол-VI, Дорнод – Холбогдох дүрэм
арга аргачлалын зөвлөгөө өгсөн.
Монгол-VII төслүүдийн эцсийн үр дүнгийн журам, геологийн
тайланг хүлээн авч хянах, Эрдэс баялгийн даалгаврын дагуу
Төв Монгол-VI, Дорнод Монгол-VII төслүүдийн үр дүнгийн
19

мэргэжлийн
бэлтгэх,

зөвлөлөөр

хэлэлцүүлэхэд

тайланд
редакц,
шинжээчдийг
томилуулж
ЭБМЗ-өөр
хэлэлцүүлэхэд бэлтгэсэн. Төсөл гүйцэтгэгч нараас эцсийн үр
дүнгийн тайлан хараахан ирүүлж дуусаагүй байна.
4.5. Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг судалж, 1:1 000 000 масштабын хэтийн төлөвийн
зураг зохиох, үнэлгээ өгөх, цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах төсөл хэрэгжүүлнэ. Монгол орны бүс нутгийн
металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархан байршлын зүй тогтлын 1:1000000 масштабын зураг зохионо.
Баян-Өлгий, Ховд аймгийн нутгийг хамарсан М-45-XXXVI, M-46-XXXI, L-46-I, II, L-46-VII, VIII хавтгайд 1:200000-ны масштабтай
агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлыг Ховд-I талбайд шинээр хийнэ.
4.5.1.
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр
-“Гео мэдээллийн сан-2013” төсөл,
гүйцэтгэсэн
болон
гүйцэтгэж
байгаа
-“Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сансрын зургийн
сэдэвчилсэн
судалгааны
ажлын
нэгдсэн боловсруулалт хийх” төсөл
төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр
-"Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн
дүнд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх
тархалтыг судалж, 1:1000000 масштабын хэтийн төлөвийн зураг
зохиох, үнэлгээ өгөх" төсөл,
-“Монгол орны металлогени, түүний хэтийн төлөвийн судалгаа”
Тоо хэмжээ: Хэрэгжсэн
төсөл
төслийн тоогоор,
-Агаарын
геофизикийн
цогцолбор
"Алтай-1",
"Алтай-2"
Хугацаа: I-IV улирал,
төслүүдийн судалгааны ажлын үр дүнгийн талаар илтгэл
Чанар:Тавигдах
бэлтгүүлж, хэлэлцэн судалгааны ажлуудын явцтай танилцаж,
шаардлагад нийцсэн
ажлын явц гүйцэтгэлийг судалгаа гаргаж дүн шинжилгээ хийсэн.
байна.

4.5.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж
байгаа "Монгол орны баруун бүсэд цул
сульфидын
хүдэржилтийн
тархалтыг
судалж, 1:1 000 000 масштабын хэтийн
төлвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх",
Агаарын
геофизикийн
цогцолбор
судалгааны "Алтай-1", "Алтай-2", “Монгол
орны металлогени, түүний хэтийн төлвийн
судалгаа”,
“Монгол
орны
геологийн
мэдээллийн сан”, “Монгол орны нийт нутаг
дэвсгэрийн хэмжээнд сансрын зургийн
нэгдсэн боловсруулалт хийх” төслүүдийн
хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, дүгнэлт

Тоо хэмжээ: 8 төсөл
/үүнээс шинээр эхлэх 2
төсөл/
Хугацаа: жилдээ Чанар
–Геологийн даалгаварт
заасны дагуу

УТХ-өөр шинээр эхлүүлэх сэдэвчилсэн судалгааны
-Умард гүвээт говь гидрогеологи, геоэкологийн судалгаа,
-Ховд-1 талбайд хийх 5 сувгийн геофизикийн судалгааны санал,
геологийн даалгаврын төслийг боловсруулан, танилцуулга,
холбогдох материалын хамт УУЯ-ны ГБХ-т /хуучнаар/ хүргүүлсэн.
-УТХ-өөр хэрэгжиж байгаа "Монгол орны баруун бүсэд цул
сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг судалж, 1:1000000
масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх", Агаарын
геофизикийн цогцолбор судалгааны "Алтай-1", "Алтай-2", “Монгол
орны металлогени, түүний хэтийн төлөвийн судалгаа”, “Монгол
орны геологийн мэдээллийн сан”,“Монгол орны нийт нутаг
дэвсгэрийн хэмжээнд сансрын зургийн нэгдсэн боловсруулалт
хийх” төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад шуурхай хяналтыг 2016
оны 4, 11-р сард 2 удаа хийж дүгнэлт өгөн, мэргэжил арга зүйн
зөвлөмжөөр хангаж,
тайлангийн
шуурхайн хяналт хийсэн.
Хурлын тэмдэглэл, төслийн танилцуулга, ИТА нарын мэдээ,
бусад баримтын хамт бүрдүүлж, хяналтын нэгтгэлийг хийсэн.
ГХЭ-ийн металлогений төслийн үр дүнгийн тайланд шуурхай
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өгөх, мэргэжил
хангах

арга зүйн

зөвлөмжөөр

хяналтыг 2016 оны 4-р сарын 23-ны өдөр хийж, шуурхайн хяналт
хийсэн хурлын тэмдэглэл, төслийн танилцуулга, ИТА нарын
мэдээ бусад баримтын хамт бүрдүүлж, дүгнэлт өгөн, үүрэг
даалгавар өгсөн.
4.6. Гадаад орнуудтай геологийн салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, хамтарсан, үр ашигтай судалгааны төсөлд хувийн
хэвшлийн оролцоог дэмжих
4.6.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж байгаа
Тоо хэмжээ: Төслүүдийн
болон гүйцэтгэж байгаа гадаад хамтын
гадаад хамтын ажиллагааны 5 улсын 3D төслүүдийн төлөвлөлт,
тоогоор, Хугацаа: I-IV
ажиллагааны
төслүүдийн
төлөвлөлт,
хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнтэй хэлэлцүүлэг байдлаар 2,
улирал, Чанар:Тавигдах
хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнд судалгаа,
төлөвлөгөөт шуурхай хяналтын ажлын явцад 11 сард нэг удаа
шаардлагад нийцсэн
дүн шинжилгээ хийх
танилцаж, хяналт хийж, харилцан санал солилцож, ажлын дүн
байна.
шинжилгээ хийсэн.
4.6.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр болон
- Төв Азийн 5 улсын 3D төслийн хэрэгжилтийн явцад шуурхай
гадаад хамтын ажиллагааны хөрөнгөөр
хяналтыг 2016 оны 4, 10, 11-р сард 2 удаа хийж, шуурхайн
хэрэгжиж байгаа Төв Азийн 5 улсын 3D
хяналт хийсэн хурлын тэмдэглэл, төслийн танилцуулга, ИТА
төслийн 3-р шатны төслийн хэрэгжилтийн
нарын мэдээ бусад баримтын хамт бүрдүүлж, дүгнэлт өгөн, үүрэг
явцад хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, мэргэжил
даалгавар өгсөн.
арга зүйн зөвлөмжөөр хангах
- УТХ-өөр болон гадаад хамтын ажиллагааны төслүүдийн
хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа БНЧех Улстай хамтарсан 1:50000-ны
Тоо хэмжээ: 1 төсөл,
масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн “Монгол АлтайХугацаа: I-IV улиралд
50” төслийн эцсийн үр дүнгийн тайланд шуурхай хяналтыг 2016
Чанар:Төслийн ажил
оны 4-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд хийж, шуурхай хяналт хийсэн
үргэлжлэн хийгдсэн
хурлын тэмдэглэл, төслийн танилцуулга, ИТА нарын мэдээ, бусад
байна
баримтын хамт бүрдүүлж, дүгнэлт өгөн, үүрэг даалгавар өгсөн.
Монгол Алтай-50 төслийн үр дүнгийн тайланг хянаж, ЭБМЗ-ийн
2016 оны 9-р сарын 22-ны өдрийн 3-р хурлаар хэлэлцүүлсэн.
- Монгол-Польшийн хамтарсан Хасагт-50 эрлийн ажлын төслийн
эцсийн үр дүнгийн тайланг анхдагч материалын хамт хүлээн авч,
АМГТГ-ын геологийн төв архивт хүлээлгэн өгсөн.
4.6.4. БНСУ-ын “КИГАМ” байгууллагатай
-БНСУ-ын КИГАМ-тай хамтран Өмнөговь аймгийн Цогтцэций
Тоо хэмжээ: 3 төсөл,
хамтарсан 1:50000-ны геологийн зураглал,
сумын нутагт төслийн 2 дахь жилийн хээрийн ажлыг гүйцэтгэж
Хугацаа: I-IV улиралд
ерөнхий эрлийн ажлыг гүйцэтгэх
байгаа бөгөөд төслийн хээрийн материалыг хүлээн авсан.
Чанар:Төслийн ажил
-БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны ГШУГХБНАТ-той хамтарсан 1:50000-ны
үргэлжлэн хийгдсэн
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг гүйцэтгэх талаар
байна
чиглэл хүссэн албан бичгийг УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
4.7. Эрдэс, чулуулгийн лабораторийн шинжилгээ, судалгааг боловсронгуй болгож, олон улсын төвшинд хүрсэн чанарын болон
тоон шинжилгээг иж бүрэн хийдэг болно.
4.7.1. “Монгол Улсын хилээр шинжилгээний Тоо хэмжээ: Ирүүлсэн
“Монгол Улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд
дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох” хүсэлтийн тоогоор,
тодорхойлолт олгох” зааврын дагуу аж ахуйн нэгж, их дээд
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зааврын дагуу геологи-хайгуулын болон Хугацаа - Тогтмол Чанар сургуулиуд, ШУА болон лабораториудаас ирүүлсэн хүсэлтийг
бусад холбогдох судалгаа шинжилгээний –Хууль журмын дагуу
хянаж, нийт 139 тодорхойлолт олгогдсон.
ажлын
хүрээнд
гадаад
орнуудад
шинжилгээ хийлгэх дээжинд тодорхойлолт
олгох
4.8. Ашигт малтмалын тойм судалгаа хийх хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, шийдвэрлэх
4.8.1. Тойм судалгаа хийх хүсэлтийг хүлээн Тоо хэмжээ: Ирсэн
“Тэнгэрлэг оршихуйн газар” ХХК-иас тойм судалгаа хийх
авч,
бүртгэх,
холбогдох
шийдвэрийг тоогоор, Хугацаа: тухай
хүсэлтийг хүлээн авсан. Компанид хүсэлтийн дагуу хариу
гаргуулах
бүр, Чанар: Хуулийн
бэлтгэж, 2016.12.01-ний 1/2169 албан тоотоор хүргүүлсэн.
хүрээнд
4.9. Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг өсгөн нэмэгдүүлж, хайгуулын ажлыг ерөнхий болон
нарийвчилсан үе шаттайгаар хийж, улсын эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг өсгөн нэмэгдүүлэх, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчийн төлөвлөгөө, тайлан, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг хянах
4.9.1.
Хувийн
хөрөнгөөр
гүйцэтгэх
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс хуучин болон 2016 онд шинээр
Тоо хэмжээ: ~10-15
хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөөг
олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүдэд хайгуулын ажил хийхээр 1750
төлөвлөгөө, Хугацаа: IVхүлээн
авч,
бүртгэх,
хянаж,
төлөвлөгөө ирүүлж бүртгэгдсэнээс 1727 төлөвлөгөө санд орсон.
р улирал, Чанар – Хууль
баталгаажуулах, мэдээллийн нэгдсэн санг
журмын дагуу
нэмэлт мэдээллээр баяжуулж шинэчлэх
Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн ГХА-ын 2015 оны жилийн тайлан 1290
4.9.2.
Хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийж
ш тайлан тайлан бүртгэгдэн мэргэжилтнүүдээр хянагдан
байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс
төлөвлөгөө, тайлангийн мэдээллийн нэгдсэн
санд 1004 ш
ирүүлсэн жилийн тайланг хүлээн авах, Тоо хэмжээ: Жилийн
тайлан
бүртгэгдсэн.
Ашигт
малтмалын
төрлөөр
бүртгэх, хянах, мэдээллийн санг нэмэлт тайлан-20-30, Хугацаа:
мэдээллээр баяжуулж шинэчлэх
IV улиралд Чанар: Хууль мэргэжилтнүүдийн санд, ажлын төрөл, зардлаар нэгдсэн
бүртгэгдсэн. Хайгуулын ажлын
журмын дагуу
-зардлын доод хэмжээг хянасан 1232,
-баталгаажуулсан 1217 тайлан.
4.9.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн
Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 33-р зүйл, 48.1-р зүйлд заасны
болон Төрийн, төрийн бус байгууллагуудын Тоо хэмжээ –Ирүүлсэн
дагуу хайгуулын ажлын доод хэмжээ баталгаажсан эсэх, тайлан,
хүсэлтээр хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийн хэмжээгээр
төлөвлөгөөг хүлээн авсан эсэх талаар Тусгай зөвшөөрөл
талбайд хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, Хугацаа - Тогтмол
эзэмшигчдийн болон Төрийн, төрийн бус байгууллагуудын
тайлан ирүүлсэн болон тухайн жилийн Чанар –Хууль журмын
хүсэлтээр ГХХ-ийн 486 ш тодорхойлолт гаргав.
зардлаа
баталгаажуулсан
тухай дагуу
тодорхойлолт гаргах,
4.9.8. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн
-Төслүүдийн үр дүнгийн тайлан, төслийн 2016 оны төсвийн
Тоо хэмжээ: 18 дүгнэлт,
геологийн төрөл бүрийн судалгааны ажлын
тодотголыг хэлэлцэх ЭБМЗ-ийн 6 удаагийн хуралдааныг зохион
тэмдэглэл, тушаал
төсөл, төсвийн тодотгол, үр дүнгийн тайлан
байгуулж, ЭБМЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл-7, үр дүнгийн
Хугацаа –IV улирал,
хэлэлцсэн Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
тайлангийн
дүгнэлт-7,
төсвийн
тодотголын
дүгнэлт-30,
Чанар - Хууль журмын
зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, дүгнэлт
тушаалын-37 төсөл. боловсруулж баталгаажуулсан.
дагуу
гаргах,
тушаалын
төсөл
бэлтгэх,
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баталгаажуулах
4.9.9. Хувийн хөрөнгөөр хийсэн нөөц бүхий
хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан
хэлэлцсэн Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, дүгнэлт
гаргах,
тушаалын
төсөл
бэлтгэх,
баталгаажуулах,

-ЭБМЗ-ийн хайгуултай холбоотой 11 удаагийн салбар
хуралдааныг зохион байгуулж 95 ордын нөөцийг хэлэлцүүлсэн.
-ЭБМЗ-ийн хайгуултай холбоотой 11 удаагийн салбар
хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн 95 ордын ТЗ-өөр гаргасан 108
дүгнэлт, 95 тэмдэглэл боловсруулж баталгаажуулан, хүлээн
авсан нөөцийг ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн бүртгэлд
бүртгэх 94 тушаалын төсөл боловсруулж, АМГТГ-ын даргын
тушаал гарсан.
4.9.10.
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
-Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн
зөвлөлөөр хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн
ордын тэмдэглэл, дүгнэлтийг баталгаажуулж, нөөцийг ашигт
хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлангийн Тоо хэмжээ: 10-15
малтмалын төрлөөр санд бүртгэж, мэдээ, мэдээллээр
нөөцийг ашигт малтмалын төрлөөр бүртгэх, тайлан Хугацаа –IV
баяжуулсан. 95 ордын ТЗ-өөр гаргасан 108 дүгнэлт санд
санг баяжуулах, нөөцтэй холбоотой мэдээ, улирал,
бүртгэгдсэн.
мэдээлэл бэлтгэх, Геологийн мэдээллийн Чанар - Хууль журмын
-Байгууллагын сайт, товхимолд голлох ашигт малтмалын
төв архивт тайланг хүлээлгэн өгөх
дагуу
нөөцийн мэдээллийг 12 удаа өгсөн.
-Ашигт малтмалын 87 ордын хайгуулын ажлын үр дүнгийн
тайланг ГМТА-т хүлээлгэн өгсөн.
4.11. Эрдэс баялгийн хэтийн төлөв бүхий хүдрийн бүс, сав газар, улсын хил орчмын нутаг дэвсгэр, дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалтын төлөвлөлттэй уялдуулж геологийн зураглал, эрэл, хайгуулын ажлыг нэмэгдүүлэх
4.11.3."Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд
-"Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд гүйцэтгэх геологи
гүйцэтгэх геологи судалгааны ажлын
судалгааны ажлын төлөвлөгөө"-ний төслийг боловсруулан,
Тоо 1, Хугацаа: IV
төлөвлөгөө"-ний төсөл, 2017-2020 оны
2016.01.23-ны өдрийн 4/329 албан тоотоор төслийн танилцуулга,
улирал, Чанар: Тооцоо
төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өгөх саналыг
холбогдох тооцоо, судалгааны хамт УУЯ-ны СБТГ-ын ГБХ-т
судалгаа үндэслэлтэй
боловсруулан, танилцуулга, холбогдох
/хуучнаар/ хүргүүлсэн.
бодит байх
тооцоо,
судалгааны
хамт
УУХҮЯ-д
-2017-2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өгөх саналыг УУЯхүргүүлэх
ны ГБХ-т /хуучнаар/ хүргүүлсэн.
4.11.4.
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "1:50000-ны масштабын
хэрэгжүүлэх
төслүүдийн
төсвийн
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил", "1:200000-ны
тодотголын ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ, Тоо хэмжээ-25 төсөл
масштабын геологийн иж бүрдэл зураг зохиох", сэдэвчилсэн
арга аргачлалыг "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний Хугацаа: I-II улиралд
судалгаа, гадаад хамтын ажиллагааны төслүүдийн төсвийн
2016 оны төлөвлөлттэй тулган хянах, Чанар: Ажил гүйцэтгэх
тодотголын ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ, арга аргачлалыг "Ажил
төсвийн
тодотголыг Эрдэс баялгийн гэрээтэй уялдсан байх
гүйцэтгэх гэрээ"-ний 2016 оны төлөвлөлттэй тулган хянаж
мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх
баталгаажуулан ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр нийт 32 төслийн
төсвийн тодотголыг бэлэн болгож хэлэлцүүлсэн.
4.11.5. Төрөөс тогтоосон талбайд зарласан Тоо хэмжээ:Зарлагдах
-Сонгон шалгаруулалт зарлах нийт 1300 орчим талбайн
сонгон шалгаруулалтын талбайн ерөнхий талбайн тогоор
полигоныг КХ-ээс авч ашигт малтмалын зурагтай давхцуулан,
мэдээлэл, геологи, ашигт малтмалын Хугацаа:жилдээ
эхний ээлжинд 106 талбайг ялгаж солбицлыг нарийвчлах ажлыг
мэдээллийг бэлтгэх
Чанар: Хууль журмын
зохион байгуулж КХ-т өгсөн. Сонгон шалгаруулалтын талбайг
Тоо хэмжээ: 10-15
дүгнэлт, тушаал,
тэмдэглэл
Хугацаа – IV улирал,
Чанар - Хууль журмын
дагуу
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дагуу

шинэчлэх ажлын хүрээнд УТХ-өөр хийсэн 1:50000-ын зураглалын
ажлын хэтийн төлөвтэй талбайг нэмж бүртгэх ажилд оролцож,
УУХҮЯ-нд хүргүүлэх албан бичиг, ЗГ-ын тогтоолын төслийг
боловсруулсан.
-Сонгон шалгаруулалт зарлах нийт 52 талбайн геологийн
мэдээллийг нэгтгэн бэлтгэж КХ-т хүлээлгэн өгсөн.

4.13. Эрдэс баялгийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох.
Газрын тосны тухай хуулийг шинэчлэн найруулах, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах,
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх журам, зааврыг боловсруулах, шинэчлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих
4.13.1. Эрдэс
баялгийн салбарыг
-АМТХ-ийн шинэчлэлтэй холбоотой байгуулагдсан ажлын хэсгийн
хөгжүүлэх талаар төрөөс авч хэрэгжүүлэх
хуралд оролцож, санал өгч ажилласан.
төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, салбарын
-УТХ-өөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны ажлуудын үндсэн
эрх зүйн орчинг сайжруулах чиглэлээр
болон дагалдах ажлуудын тоо хэмжээ төсөвт өртөг зэрэг эдийн
байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллах,
засаг санхүүгийн нэгтгэлд дүн шинжилгээ хийсэн.
санал боловсруулах
-УУЯ-нд цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн
Тоо хэмжээ: 1-3,
талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд
Хугацаа: Тухай бүр,
мэдээлэл бэлтгэж өгсөн.
Чанар: Бодитой,
-Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын
тодорхой санал өгнө
цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцаж санал өгсөн.
-Геологийн тайланг хүлээн авах бүртгэх, хадгалах, ашиглах
журмын төсөл боловсруулж, санал авч, журмыг батлуулсан.
-Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын техникийн зөвлөлийн дүрэм,
бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт
оруулахаар
хэлтэс,
холбогдох
мэргэжилтнүүдээс санал авч нэгтгэсэн.
4.13.2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж
УТХ-өөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны ажлуудын нэр
буй геологийн судалгааны ажлуудын нэр
төрөл, тоо хэмжээ, үр дүн, чанарт хийсэн судалгаа, дүн
төрөл, тоо хэмжээ, үр дүн, чанарт хийсэн Тоо хэмжээ: 1, Хугацаа: шинжилгээнд тулгуурлан, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын
судалгаа, дүн шинжилгээнд тулгуурлан, жилдээ, Чанар:
хөрөнгөөр гүйцэтгүүлэх, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх талаар санал
дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын Бодитой, тодорхой
боловсруулан, УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн
хөрөнгөөр гүйцэтгүүлэх, эрх зүйн орчныг санал өгсөн байна.
бүрдүүлэх талаар санал боловсруулан,
УУХҮЯ-нд хүргүүлэх
4.13.3. Хайгуулын болон уулын ажлын
- Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар авах дотоод
төлөвлөгөө, тайлан цахимаар хүлээн авах
зааврын төслийг
боловсруулж хянуулан АМГТГ-ын даргын
Тоо хэмжээ: 1, Хугацаа:
дотоод заавар боловсруулж батлуулах,
2016.11.04-ны а/22 тоот тушаалаар батлуулсан.
IV улирал Чанар:
бусад шаардлагатай дотоод журам, заавар
- АМГ-ын даргын баталсан журам, зааварт өөрчлөлт оруулах
Бодитой, тодорхой
шинэчлэн боловсруулахад оролцох, санал
ажлын хэсгийн хуралд оролцсон. АМГТГ-ын дотоод журмын
санал өгсөн байна.
өгөх
төсөлтэй танилцаж санал өгсөн.
- Хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй журам, зааврын
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жагсаалт гаргаж, шинэчлэх, өөрчлөх шаардлагатайгаар нь
ангилан санал боловсруулсан.
-Ашигт малтмал, газрын тосны газрын хяналт, шинжилгээ,
үнэлгээ, дотоод аудитын журамтай танилцаж санал өгсөн.
-Татварын ерөнхий газраас ирүүлсэн “Мэдээлэл солилцох
журам”-ын төсөлтэй танилцаж, санал өгсөн.
-БОАЖ-ын сайдын А/85 дугаар тушаалын дагуу
шинэчлэн
боловсруулсан "Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох,
импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх,
худалдах” журмын төсөлтэй танилцсан.
4.13.4. “Газрын тос, уламжлалт бус газрын
“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул,
Тоо хэмжээ: 1
тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл
олборлолтын үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн
Хугацаа: жилдээ
ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн
сэргээх ажлын үр дүнг хүлээн авах” журмын төслийг
Чанар: Холбогдох хууль
боловсруулан, холбогдох яам, газраар хэлэлцүүлж, Уул уурхай,
сэргээх ажлын үр дүнг хүлээн авах” журмын
эрхзүйн баримт бичгийн
Байгаль
орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын
төслийг
боловсруулан, холбогдох яам,
хүрээнд
2016.03.16-ны өдрийн А/28-А/69 дугаар хамтарсан тушаалаар
газраар хэлэлцүүлж, батлуулах
боловсруулагдана..
батлуулсан.
4.13.5. Гэрээлэгчидтэй бүтээгдэхүүн хуваах
БХГ-ээр газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байгаа
гэрээг шинэчлэх талаар хэлэлцээ хийж,
22 гэрээлэгч компанитай цахимаар түргэн шуурхай мэдээлэл
Засгийн газрын 2015 оны 104 дүгээр
солилцох, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, цаг хугацаа хэмнэх
Тоо хэмжээ:
тогтоолоор
батлагдсан
“Бүтээгдэхүүн
зорилгоор гэрээлэгч компани тус бүрээр и-мэйл хаяг нээсэн. Мөн
шаардлагатай тоо
хуваах гэрээний загвар”-т нийцүүлэн
гэрээлэгч компаниудад ЗГ-ын 2016 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 4
хэмжээгээр
шинэчилэхэд санал боловсруулан оролцох
дүгээр тогтоолын дагуу батлагдсан АМГТГ-ын шинэ бүтцийн
Хугацаа: I, II, III улирал
талаар
мэдээлэл
бэлтгэж,
хүргүүлэхээр
удирдлагад
Чанар: БХГ-нүүд
танилцуулсан.
шинэчлэгдсэн байна
УУХҮСайдын тушаалаар байгуулагдсан “Бүтээгдэхүүн хуваах
гэрээний загвар”-т нийцүүлэн шинэчлэх ажлын хэсэгт орж
ажиллаж байна.
4.14. Хайгуулын талбайд захиалга хүлээн авах, гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах, Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.8-д заасны
дагуу бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах
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4.14.1. Газрын тосны хайгуулын Шарга III,
Эргэл XII, Гурванбаян XXX болон бусад
талбайнуудад
эрлийн
ажил
хийх,
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах
захиалга хүсэлт хүлээн авах, захиалгын
материалыг судлах, үнэлэх, захиалагчидтай
хэлэлцээр хийх, санал дүгнэлт гаргах,
сонгон шалгаруулах болон гэрээ байгуулах
үйл ажиллагаанд оролцох

2016 онд эрлийн ажлын 5 гэрээ байгуулсан. Үүнд:
-2016.01.15-нд “Жи Өү Эйч” ХХК-тай “нүүрсний давхаргын метан”ны эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 6 сарын хугацаатай байгуулсан.
-2016.02.17-нд “Дриллайф” ХХК-тай “Газрын тос”-ны эрлийн ажил
гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаатай байгуулсан.
-2016.02.17-нд “Дриллайф” ХХК-тай “Газрын тос”-ны эрлийн ажил
гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаатай байгуулсан.
-2016.02.17-нд “Дриллайф” ХХК-тай “Газрын тос”-ны эрлийн ажил
гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаатай байгуулсан.
-2016.06.13-нд “Баян-Өндөр Хайрхан” ХХК-тай “Шатдаг занар”-ын
эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаатай байгуулсан.
-Газрын тосны хайгуулын Эргэл XII талбайд олон улсад нээлттэй
Тоо хэмжээ: 3 сонгон
зарлаж, Хятадын Smart Oil Investment Ltd компаниас ирүүлсэн
шалгаруулалт, эрлийн
захиалгыг судлан, хянаж захиалгын материалыг дүгнэлтийн хамт
ажлын гэрээ тухай бүрт
Үнэлгээний хороонд хүлээлгэн өгсөн. ЗГ-ын 2016.08.24-ний
Хугацаа: I, II, III, IV
өдрийн 53 дугаар тогтоолоор БХГ байгуулж, 2016.09.09-нд гарын
улирал
Чанар: Холбогдох хууль, үсэг зурсан.
-Газрын тосны хайгуулын Шарга III талбайг олон улсад нээлттэй
журамд нийцсэн байна.
зарлаж, уг талбайд Захпетро монголиа ХХК-ийн захиалга
ирүүлснийг судалж, хянан үзэх, шалгах, ажил хийгдсэн. БХГ-ний
үндсэн нөхцөл, гэрээнд холбогдох бусад асуудлаар хэлэлцээ
хийж дүгнэлт гаргах” удирдамжийн дагуу дараах ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн. Үүнд:
-БХГ-ний эрх үүргийг шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр,
Апекспро инвестмент ХХК-ийн Дарьганга XXIV талбайн
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг дүгнэж, үйл ажиллагааны талаарх
танилцуулгын хамт УУЯ-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын 2016 оны 1-р сарын
11-ний өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн
тул “гурвалсан гэрээ”-ний төслийг боловсруулж, гэрээ байгуулсан.
4.15. Гэрээлэгчидтэй жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах, үр дүнгийн тайланг зөвлөлөөр хэлэлцэх
4.15.1.
Гэрээлэгч компаниудтай ажлын
1.Хайгуулын тайлан:
уулзалт зохион байгуулж, бүтээгдэхүүн Тоо хэмжээ: Гэрээлэгч
-Капкорп Монголиа ХК-ний БХГ-т Богд-IV, Онги-V талбай,
хуваах гэрээ болон эрлийн гэрээний дагуу 10 компани
-Импайр Газ Монголиа ХХК-ний БХГ-т Борзон VII талбайд
2015 онд хийгдсэн эрэл, хайгуулын ажлын Хугацаа: I, II улирал
-Монголиа Гладвилл Увс Петролеум ХХК-нийн 2015 оны
тайланг хэлэлцэж гэрээний хэрэгжилтийг Хүрэх түвшин:
хөтөлбөр төсвийн дагуу хийсэн хайгуулын ажлын тайланг
дүгнэх
Жилийн ажлын
хэлэлцэх техникийн зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулж,
уулзалтууд зохион
хэлэлцүүлсэн.
байгуулагдсан байна.
-Компаниудын 2015 оны хайгуулын ажлын үр дүнд саналаа хэлж,
2016 онд хийх ажил, төлөвлөгөө, төсөвт нь зөвлөгөө, зөвлөмж
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өгсөн.
2.Эрлийн тайлан:
-Жени Ойл Шейл Монголиа ХХК-ний шатдаг занарын эрлийн
гэрээт Чойр XXV талбай
-Хайланд Петролеум ХХК-ний нүүрсний давхаргын эрлийн гэрээт
талбай
-Говийн Гарц ХХК-ний 2015 оны газрын тосны эрлийн гэрээний
дагуу хийсэн эрлийн ажлын тайланг техникийн зөвлөлийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.
-Дээрх эрэл, хайгуулын ажлын тайлангуудыг уншиж судлан
санал, дүгнэлт гаргасан. Шаардлагатай засваруудыг хийлгэсэн.
-Эрлийн гэрээт 20 компанитай жилийн ажлын уулзалт зохион
байгуулсан. Үүнээс Жени Ойл Шейл Монголиа ХХК, Жени
Монголиа
Холдинг
ХХК,
Хайланд
Петролиум
ХХК,
Петровисресурс (Т1 талбайн) ХХК-иуд 04.20-нд, Говийн гарц ХХК
05.03-нд, Жи Өү Эйч ХХК 6.15-нд, Ланд Ойл, Эм Эм И ХХК-иуд
06.28-нд, Петровисресурс ХХК-ийн Богд-IV, Онги-V талбайнууд
07.06-нд тус тус техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.
-Байгууллагын үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөний дагуу
2016 оны жилийн ажлын уулзалтыг гэрээлэгч компаниудтай
зохион байгуулах ажлын хэсгүүд байгуулагдсан. Эдгээр ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, БХГ-т Матад ХХ, Богд IV ба Онги
V, Төхөм Xурд, Галба XI, Дарьганга XXIV, Сулинхээр XXIII, Увс I
талбайнуудад хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсвийн биелэлт,
хайгуулын ажлын үр дүн, БХГ-ний хэрэгжилтийг гэрээт талбайн
тус бүрээр дүгнэж, санал дүгнэлт гарган танилцуулгын хамт
удирдлагад танилцуулсан.
-Петроматад /Матад ХХ/, Капкорп монголиа /Богд IV, Онги V/ ХХКиудтай уулзалт зохион байгуулж “фарм-аут”-ын үйл ажиллагаа, үр
дүн, БХГ-т Богд IV, Онги V
талбайнуудад хийсэн ажлын
хэрэгжилтийг
хэлэлцэж
дүгнэсэн.
Уулзалтаар
БХГ-т
талбайнуудад 2016 онд хийх төлөвлөгөө, төсвийг батлуулахаар
болсон.
-2016.03.17-нд Монголын алт /Төхөм X урд/ ХХК-тай уулзалт
зохион байгуулж, Төхөм X урд талбайн хайгуулын ажлын үр дүн,
БХГэрээг цуцлах үндэслэл бүрдсэн талаар гэрээлэгчид
танилцуулж, асуудлыг УУЯ-нд тавьж шийдвэрлүүлэхээр тогтсон.
-2016.03.18-нд Зон хэн юу тиан /Галба XI/,
Апекспро инвестмент лимитед /Дарьганга XXIV/ ХХК-иудтай
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уулзалт зохион байгуулж, Галба XI, Дарьганга XXIV талбайнуудад
хийгдсэн үйл ажиллагааг хэлэлцэж дүгнэсэн. Цаашид авах арга
хэмжээний талаар санамж бичгийн төсөл боловсруулж
удирдлагад танилцуулсан.
-2016.03.21-нд Монголиа Гладвилл Увс Петролеум /Увс I/ ХХК-тай
уулзалт зохион байгуулж санал солилцож, зарим асуудлыг яам,
удирдлагад танилцуулж шийдвэрлүүлэхээр болсон. Уулзалтаар
төлөвлөгөө, төсвийг батлуулахаар болсон.
-2016.03.28-нд Шунхлай энержи /Сулинхээр XXIII/ ХХК-тай
уулзалт хийж, БХГ-г дүгнэсэн. Хайгуулын хугацааг түр зогсоох
тухай санал тавьсан. Мөн уулзалтуудаар хайгуулын хугацаа 8
хүртэл жил болсонтой холбогдуулан гэрээлэгчдэд дэлгэрэнгүй
мэдээлэл өгсөн.
4.16. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсвийг батлах, түүний
гүйцэтгэлд хяналт тавих
4.16.1.Гэрээлэгч компаниудын 2016 онд Тоо хэмжээ: БХГ-т 13
2016 онд Эрлийн гэрээт 18 талбайгаас 10 компани төлөвлөгөө
хийх эрэл, хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг талбай, эрлийн гэрээт
төсөв батлуулсан. Нийт 143,5 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт
хэлэлцэнэ. Төсвийг судалж, мэргэжлийн талбай
хийгдэхээр төлөвлөсөн. Эдгээр компаниудын төлөвлөгөө төсвийг
санал, дүгнэлт гарган төлөвлөгөө, төсвийг Хугацаа: I, II, III, IV
судлан, санал дүгнэлт гарган батлуулсан.
батлах
улирал
Хүрэх түвшин: Эрэл,
хайгуулын төлөвлөгөө,
төсөв батлагдсан байна.
4.17. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэж, хүлээн авах
/ГТТХ 9.1.11./
Улсын төсвийн болон бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтаар газрын тосны геологи-геофизикийн суурь судалгааг явуулах, үр дүнг
нь өмнөх бүх судалгааны үр дүнтэй нэгтгэх; /ТГТСББ 3.3.1/
4.17.1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, эрлийн
-Жени Ойл Шейл Монголиа ХХК, Жени Монголиа Холдинг ХХК,
гэрээт талбайд хийгдсэн газрын тос,
Хайланд Петролиум ХХК, Петровисресурс (Т1 талбайн) ХХК-иуд
04.20-нд, Говийн гарц ХХК 05.03-нд, Жи Өү Эйч ХХК 6.15-нд,
уламжлалт бус
газрын тосны эрэл,
Ланд Ойл, Эм Эм И ХХК-иуд 06.28-нд, Петровисресурс ХХК-ийн
хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан Тоо хэмжээ: Гэрээт
Богд-IV, Онги-V талбайнууд 07.06-нд тус тус техникийн зөвлөлийн
материалыг хянан судалж,
техникийн талбайнуудын тоогоор
хурлаар хэлэлцүүлсэн.
Хугацаа: I- IV улирал
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, дүгнэлт гаргуулах
Чанар: Тавигдах
-2016 онд БХГ-т Хар Ус – II, Шарга-III талбайнуудад гүйцэтгэсэн
шаардлагад нийцсэн
Хүндийн хүчний орны судалгааны ажлын үр дүнгийн
байна
тайлангуудтай танилцсан.
-Ренова илч ХХК-ийн БХГ-т Хар-ус II талбайд 2016 оны хайгуулын
ажлын тайлан материал хүлээн авч судалж, санал дүгнэлт
гаргасан. Тайланг газрын тосны мэдээллийн санд хүлээлгэн
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өгсөн.
-2016 оны жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах ажлын
хуваарийн дагуу: “Капкорп монголиа” ХХК, “Петроматад” ХХК,
“Монголын Алт” ХХК, “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК, “Монголиа
Гладвилл Увс Петролеум” ХХК, “Шунхлай энержи” ХХК-тай тус
тус 2016 оны жилийн ажлын уулзалтыг зохион байгуулсан.
-Гэрээлэгч компаниудтай хийсэн жилийн уулзалтаар хайгуулын
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, хайгуулын хэтийн төлөв, хийж гүйцэтгэх
хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсвийн талаар хэлэлцэн, БХГ-ний
дагуу явуулж байгаа газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа,
хэрэгжилтийг хэлэлцэж Богд IV, Онги V, Матад XX, Төхөм X /урд/,
Галба XI, Увс I, Сулинхээр XXIII
талбайнуудын 2015 оны
хэрэгжилтийг дүгнэж, баталгаажуулсан. Хайгуулын Богд IV, Онги
V, Увс I талбайнуудад 2015 онд хийгдсэн хайгуул, хайгуулын
ажлын үр дүнг ГТГ-ын техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн.
-МУ-ын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн газрын тосны хайгуул,
судалгааны ажлын үр дүнг сав газраар нэгтгэж урьдчилсан
нэгдсэн тайлан боловсруулан техникийн зөвлөлөөр 6-р сард
хэлэлцүүлж, дүгнэлт гаргуулсан ба эцсийн үр дүнгийн тайланг 12
сард багтаан дуусгана.

4.17.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
Тоо хэмжээ: 1 тайлан
хийгдсэн газрын тосны хайгуул, судалгааны
Хугацаа: жилдээ
ажлын үр дүнг сав газраар нэгтгэж
Чанар: Тайлан
урьдчилсан нэгдсэн тайлан боловсруулан
шаардлага хангасан
техникийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, дүгнэлт
байна.
гаргуулна.
4.18. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын тэнцвэрт байдлыг хангах;
ТГТСББ 3.3.5/
4.18.1. Газрын тосны хайгуулын үйл
-2016 онд батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн дагуу хайгуулын ажлыг
ажиллагаанд гадаадаас авах ажиллах
гүйцэтгэхэд шаардлагатай байгаа Капкорп монголиа ХХК-ийн 37
хүчний
захиалга,
түүний
бодит
гадаад ажиллагсдад МУ-д хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авах
хэрэгжилтийг судалж, шийдвэр гаргуулах, Тоо хэмжээ:
хүсэлтийг УУЯ-нд хүргүүлсэн.
хяналт тавих, бүртгэл хөтлөх, гадаадаас шаардлагатай тоо
-Капкорп монголиа ХХК–ийн туслан гүйцэтгэгч Хэт ХХК-ийн
авах ажиллах хүчний төсөөллийн талаар хэмжээгээр
“Чичирхийллийн судалгааны үйлчилгээний KHET/BGP-2015-1”
санал дүгнэлт боловсруулж удирдлагад Хугацаа: Тухай бүр
гэрээний дагуу БНХАУ-аас авах инженер, техникийн ажилтан,
танилцуулна.
Чанар: Шаардлагатай
орчуулагч 20, Тринидад ба Тобаго улсаас авах хөдөлмөрийн
ажиллах хүч,
аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, байгаль орчны зөвлөх 1, нийт 21
мэргэжилтнээр
хүнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлтийг судалж, санал
хангагдсан байна.
дүгнэлт гарган хүсэлтийг Уул уурхайн яам, Хөдөлмөрийн яам,
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний
төвд уламжилж Монгол Улсын холбогдох хуулийн дагуу хөдөлмөр
эрхлэх зөвшөөрөл олгоход дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.
4.19. Гэрээлэгч судалгаа, боловсруулалт, тайлал, лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх зорилгоор чулуун дээж, газрын тос,
хий, шингэн болон анхдагч мэдээ материалыг төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авч, Монгол Улсын хилээр
29

нэвтрүүлнэ
4.19.1.
Гэрээлэгчдэд
газрын
тосны
хайгуулын
тусгай
зөвшөөрөл
авах,
сунгуулах, хайгуулын үйл ажиллагаанд
ашиглах цацрагийн үүсгүүр, химийн болон
тэсрэх
бодистой
холбогдсон
тусгай
зөвшөөрөл авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Тоо хэмжээ:
шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Хугацаа: Тухай бүр
Чанар:Хууль журмын
дагуу

4.19.2.
Гэрээлэгчид,
түүний
туслан
гүйцэтгэгчдийн хайгуулын үйл ажиллагаанд
ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, химийн
болон тэсрэх бодис,
бараа материал,
шатахуун импортлох зөвшөөрөл авахад
дэмжлэг
үзүүлэх,
улсын
хилээр Тоо хэмжээ:
нэвтрүүлсэн бол бүртгэл хөтлөх, хяналт шаардлагатай тоо
тавих.
хэмжээгээр
Хугацаа: Тухай бүр
Чанар: Бүртгэл үнэн зөв
хийгдэх

4.19.3.Холбогдох журмын дагуу гэрээлэгч
компаниудад Монгол улсын хилээр дээж,
тайлан материал нэвтрүүлэх зөвшөөрөл
олгож бүртгэл хөтөлнө. Хилээр нэвтрүүлсэн
дээж, тайлан материалын боловсруулалт,
тайлал, лабораторийн шинжилгээний үр
дүнг авна.

Гэрээлэгчдэд газрын тосны хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахтай
холбогдох зөвлөмжийг тухай бүр хүргүүлсэн. Тухайлбал
2016.09.09-ний өдөр БХГ байгуулсан Эргэл XII талбайн
гэрээлэгчдэд холбогдох зөвлөмж хүргүүлсэн.
-Галба XI талбайд байсан хугацаа дууссан тэсрэх материал
/перфорацийн цэнэг 7265 ш, тэслүүр 224 ш, өдөөгч 221 ш, кабель
677 м/ - уудыг мэргэжлийн байгууллагаар энэ оны 8-р сард
устгуулсан.
-Богд IV, Онги V, Увс I, Хар ус II, Дарьганга XXIV талбайнуудад
2016 онд батлагдсан төлөвлөгөөний хэмжээнд ажил хийгдэж
чадаагүй учир химийн болон тэсрэх бодис, цацрагийн үүсгүүр
ашиглах шаардлага гараагүй. Ийм учир эдгээртэй холбогдох
тусгай зөвшөөрөл авах шаардлага гараагүй.
Одоогоор өрөмдлөгт ашигладаг химийн бодис Галба XI талбайд
390 тн, Тариач
XV талбайд 149 тн 2012 оноос хойш
ашиглагдаагүй хураагдаад байгааг бүртгэсэн.
-Мөн Матад XX талбайд Голден сий петролеум ХХК-ийн нэрээр
Монгол улсад орж ирсэн өрмийн тоног төхөөрөмжийн хамт 30
гаруй тонн химийн бодис чингэлэгт хураалттай байна.
-Галба XI талбайд байсан хугацаа дууссан тэсрэх материалуудыг
мэргэжлийн байгууллагаар энэ оны 8 сард устгуулсан.
-Увс I талбайд 2015 оны үлдэгдэл 510 тн химийн бодис байгаа
бөгөөд 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлт ирээгүй байна.
Капкорп монголиа ХХК-ийн 2015 онд Богд IV талбайд хийсэн
чичирхийллийн ажлын явцад авсан 13 ширхэг 28 кг чулуун
дээжинд хилээр гаргах зөвшөөрөл олгуулсан.

Тоо хэмжээ:
шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Хугацаа: Тухай бүр
Чанар: Зөвшөөрөл
олгогдсон, шинжилгээний үр дүнг авсан
байна.
4.20. Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэл нь хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд
төрийн захиргааны байгууллага болон орон нутгийн удирдлага, нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, төрийн бус
байгууллага, мэргэжлийн холбооны төлөөллийг оролцуулан нэгдсэн хяналт тавих /ТГТСББ 3.7.1./
4.20.1. Эрэл, хайгуулын ажлын болон Тоо хэмжээ: Эрлийн
-Богд IV, Онги V, Увс I талбайн 2015 оны байгаль орчны
Байгаль
орчны
менежментийн болон БХГ-т талбайнууд менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2016 оны
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, Хугацаа: Тухай бүр
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянаж, БОАЖЯ-нд
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газар дээр нь хяналт тавих, дэмжлэг Чанар: Төлөвлөгөөт
үзүүлж ажиллах, эрэл, хайгуулын ажлын ажил хийгдсэн байх,
мэдээг өдөр тутам авч, удирдлагыг мэдээлэл үнэн зөв байх
мэдээллээр хангана

хүргүүлж, төлөвлөгөөг батлуулсан.
-Голден сий петролеум ХХК-иас БХГ-г цуцалсантай холбогдуулан
Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу 6, 10-р
саруудад БХГ-т Тариач XV талбайд ажиллаж, 2014, 2015 онуудад
ГТГ-аас тус компанид өгсөн шаардлагын биелэлтийг Дорноговь
аймгийн БОАЖГ, МХГ-ын мэргэжилтнүүдтэй хамтран шалгасан.
-БХГ-т Галба XI талбайд 7, 8, 10-р саруудад ажиллаж, өмнөх
онуудад дутуу хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж, хяналт
тавьсан.
-БХГ-т Борзон VII талбайд өрөмдөж буй хайгуулын цооног, түүний
химийн бодисын хэрэглээ, бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг
шалгах ажлыг 8-р сард гүйцэтгэсэн.
-БХГ-т Галба XI болон Борзон VII талбайн байгаль орчны байдлыг
Өмнөговь аймгийн БОАЖГ-т танилцуулсан.
-Гэрээлэгчид Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтээ ирүүлээгүй байна.
4.21. Газрын тосны тухай хууль тогтоомж, Засгийн газар болон төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн
биелэлтийг хангах; /ГТТХ 9.1.1/
4.21.1. Эрэл, хайгуулын талбайд хамаарах
-2016 оны УИХ ээлжит сонгууль болсон, мөн агентлагийн бүтэц
аймаг, сумдад орон нутгийн уулзалт зохион
зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор орон нутгийн
байгуулж, танилцуулга хийх, тулгамдсан
уулзалтууд 2016 онд хийгдээгүй болно.
асуудлуудыг орон нутаг, гэрээлэгч болон
-Хайгуулын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Ренова илч ХХК-ийн
холбогдох
байгууллагуудтай
хамтран
БХГ-т Хар-ус II талбайд хамаарах Завхан аймгийн Дөрвөлжин
шийдвэрлэнэ.
сумын нутагт хайгуулын ажлыг орон нутгаас эсэргүүцэж
Тоо хэмжээ:
хийлгэхгүй байгаа талаар АМГТГ-т мэдэгдэл ирүүлсэн. Уг
шаардлагатай
мэдэгдлийн дагуу үүргээ биелүүлж ажиллахыг орон нутгийн
хэмжээгээр
удирдлагад мэдэгдэж албан тоот явуулсан.
Хугацаа: Тухай бүр
-Капкорп монголиа ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч Хэт ХХК, Хятадын
Чанар:Тулгамдсан
BGP компанитай хамтран хайгуулын Богд IV, Онги V талбай
асуудал шийдвэрлэгдсэн
хамаарах Өвөрхангай, Баянхонгор аймгийн Говь-Aлтай аймгийн
байх
сумдын ЗДТГ, ИТХ болон цагдаагийн хэлтэст туслан гүйцэтгэгч
компанид шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллах
талаар шаардлага, албан хүсэлтийг танилцуулгын хамт бэлтгэж
явуулсан. -Капкорп монголиа ХХК-тай хамтран Баянхонгор аймаг,
тус аймгийн Баацагаан суманд орон нутгийн уулзалт зохион
байгуулж, танилцуулга хийсэн.
4.22. Хайгуул, ашиглалтын талбайд гүйцэтгэсэн газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны геологи, геофизик, гидрогеологи,
геохими, өрөмдлөг, хайгуул, ашиглалттай холбогдсон үйл ажиллагааны анхдагч мэдээлэл, тайлан, материалыг хүлээн авах,
хянах;
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4.22.1. Газрын тос, уламжлалт бус газрын
тосны эрэл, хайгуулын ажлын ажлын
анхдагч,
боловсруулалт,
тайлал,
үр
дүнгийн тайлан материалыг мэдээллийн
санд оруулж боловсруулалт хийнэ.

Тоо хэмжээ:
шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Хугацаа: Тогтмол
Чанар: Мэдээллийн сан
бүрдүүлсэн байна.

4.22.2.
Мэдээллийн
сангийн
тайлан
материалыг сэргээн засварлаж, цахим
хэлбэрт оруулах, программ хангамжийг
сайжруулах,
мэдээллийг
цахимжуулах
ажлыг үргэлжлүүлэх, тайлан материалаар
үйлчилж, мэдээллээр хангана.

Тоо хэмжээ:
шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Хугацаа: Тогтмол
Чанар:мэдээлэл цахим
хэлбэрт орсон,
мэдээллээр хангасан
байна.

- 2016 онд БХГ-т Хар Ус-II, Шарга-III талбайнуудад гүйцэтгэсэн
хүндийн хүчний орны судалгааны ажлын үр дүнгийн
тайлангуудтай танилцсан.
- “Ренова илч” ХХК-ийн БХГ-т Хар-ус II талбайд 2016 оны
хайгуулын ажлын тайлан материал хүлээн авч судалж, санал
дүгнэлт гаргасан. Тайланг газрын тосны мэдээллийн санд
хүлээлгэн өгсөн.
Анхдагчийн 120 бүртгэлийг гараар хөтөлж, шинэчлэх ажил
хийгдлээ.
- Архивын нөөц, ашиглалтын, нууцын, хувийн хөрөнгө, ТЭЗҮ-ийн
нийт 500 ш шүүгээнд 2400 тавиурын заагч шинээр хийлээ.
- Архивд хадгалагдаж байгаа хувь хүмүүсийн 325 ширхэг
бүтээлийн жагсаалтаар ном гаргаж, нэр товъёог хийлээ.
- Хувийн хөмрөгт хяналтын тооллого хийсэн
- 2015 оны тооллогын мөрөөр авах арга хэмжээний дагуу сэргээн
засаж шинэчлэх 20 зураг 20 номыг засварлав.
- Төрийн архивын зааврын дагуу геологийн мэдээллийн төв
архивын үйлчилгээний 12 ш дэвтрүүдийг шинэчилсэн.
- Төрийн архивын зааврын 32, 33 дугаар хавсралтын дагуу
хөмрөгийн тавиуруудын байрлалын заагч, заагуурыг боловсруулж
гаргасан.
-Цахимаар олгосон баримтын бүртгэлийн жагсаалтыг гаргаж,
2011-2015 оны өөрчлөлт хөдөлгөөний мэдээ гаргасан.
- Хайгуулын төлөвлөгөө, тайлан болон уулын ажлын төлөвлөгөө,
тайлангийн бүртгэлийг ном болгон хэвлэсэн.
- Архивын үйлчилгээний програмыг ашиглаж эхэлсэн. Бүртгэлийн
хэсэгт нэмэлт хийж байна.
- Төрийн архивын зааврын 44-р хавсралтын дагуу 2013-2016 оны
хооронд гаргасан 276 хүний бүтээлийн жагсаалтыг цэгцэлж
хэвлэн ном болгосон.
- 1:1 000 000-16 лист, 1:500 000-48 лист, 1:200 000-312 лист,
1:100000-ны масштабын 543 листийн топо зургийн бүртгэлийг
цэгцлэн заагуур хийсэн.
- Геологи хайгуул-2016 чуулга уулзалтад хэрэглэгдэх 1100*610
хэмжээтэй 4ш зургийг хэвлэж өгсөн. Үүнд: 1:50000-ны
масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын
судалгааны зураг (картограмм)-1ш, 1:200000-ны масштабтай
геологийн зураглалын ажил хийгдсэн талбайн байршлын зураг
(картограмм)-1ш, Монгол улсын 1:200000-ны масштабтай
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геологийн зургийн картограмм (Улсын геологийн зураг-200)-1ш,
УГЗ-200-д зориулан серийн легендэд хуваасан зураг-1ш зураг
хэвлэж өгсөн
-БОНХАЖЯ-ны Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн
бодлого зохицуулалтын газрын албан бичгийн хариунд
шаардлагатай нийт 63 аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл бэлтгэх ажлын
хүрээнд 44 ш зураг сканердаж өгсөн.
Тав. “Газрын тосны ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх, олборлолтыг нэмэгдүүлэх бодлогын удирдамж, гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээний хүрээнд:
5.1. Тосон-Уул XIX талбайгаас Баянхошууны хилийн боомт хүртэлх 210,7 км хатуу хучилттай авто замын 3, 4 дүгээр хэсгийг
барих ажлыг зохион байгуулах
5.1.1. Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл Тоо хэмжээ: 1 ажил
- Газрын тосны газар болон Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК
авах ажилд холбогдох хууль, тогтоомжийн Хугацаа: Жилдээ
хооронд зохион байгуулсан 2016 оны жилийн ажлын уулзалтаар
хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх
210,7 км хатуу хучилттай талууд Тамсаг XXI талбайд ажилчдын ажиллах оффис, амьдрах
авто замын 4 дүгээр
орон сууц барих ажлын талаар санал солилцсон ба тухайн үед
хэсэг баригдаж эхэлсэн
барилгын ажлын төсөв гараагүй байсан тул төсвийг урьдчилсан
байна.
байдлаар 24,2 сая ам.доллараар 2016 оны ажлын төлөвлөгөөнд
тусгаж, зураг төсөл бүрэн хийгдэж дууссаны дараа төсөвт
өөрчлөлт оруулах талаар 2016.03.30-ны өдөр байгуулсан
протоколд тусгасан.
Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-иас 2016.08.17-ны өдрийн 16/11039 тоот албан бичгээр барилгын ажлын нийт төсвийг 20,34 сая
ам.доллар болгон өөрчлөх, уг ажлыг эхлүүлэх үүднээс гэрээ
байгуулах хэлэлцээрт АМГТГ төлөөллөө оролцуулах хүсэлтийг
ирүүлсэн. Тус албан бичгийн хариуд АМГТГ-аас 2016.08.19-ний
өдрийн 1/13 тоот албан бичгээр шинээр төсөвлөсөн 20,34 сая
ам.долларын төсвийг дахин нягтлах шаардлагатай тул төсвийн
нарийвчилсан задаргааг ирүүлэхийг мэдэгдсэн.
- Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-иас 2016.09.01-ний өдрийн 16/11130 тоот албан бичгээр 20,34 сая ам.долларын төсвийн
нарийвчилсан задаргаа, ажлын мэдээллийг АМГТГ-ын холбогдох
мэргэжилтэнд хүргүүлж, тайлбар хийсэн бөгөөд ажиллах хүчний
зөвшөөрөл оройтож гарсан, барилгын ажил явуулах хугацаа бага
байгааг харгалзан гэрээ байгуулах хэлэлцээрийг яаралтай
эхлүүлэх хүсэлтийг дахин тавьсан. Үүний хариуд АМГТГ-аас
2016.09.08-ны өдрийн 1/236 тоот албан бичгээр дараах
шаардлагуудыг хүргүүлсэн ба гэрээлэгчээс өнөөг хүртэл хариу
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ирүүлээгүй байна. Шаардлагууд:
1. Тус барилгын зураг төслийг яаралтай Монгол хэл дээр
хөрвүүлж, “Барилгын тухай хууль”-ийн 23.5-д заасны дагуу
МУ-ын эрх бүхий хуулийн этгээдтэй хамтран баталгаажуулах,
магадлал хийлгүүлэх,
2. “Барилгын тухай хууль”-ийн 24.2-т заасны дагуу барилга
байгууламжийн төсвийн тооцоог мэргэшлийн зэрэгтэй
төсөвчнөөр хийлгэх,
3. Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг “Барилгын тухай
хууль”-ийн 35.1.6-д заасны дагуу аймаг, нийслэлийн засаг
даргаас цаг тухайд нь авах,
Барилгын ажил гүйцэтгэх туслан гүйцэтгэгч сонгохдоо “Газрын
тосны тухай хууль”-ийн 11.2.5-д заасны дагуу Монгол Улсад
бүртгэлтэй татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулан
нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах.
5.2. Гэрээлэгчидтэй хийх 2017 оны жилийн ажлын уулзалтыг зохион байгуулах, гэрээлэгчдийн 2016 оны газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ажлын гүйцэтгэлийг хэлэлцэн дүгнэх, мөн 2017 онд гүйцэтгэх ажлын
төлөвлөгөө, төсвийн төслийг судалж, санал дүгнэлт гаргах, батлуулах
5.2.1.
2017 оны жилийн төлөвлөгөө Тоо: 2 ажил үйлчилгээ
Газрын тосны газар /хуучин нэрээр/-ын даргын 2015 оны 165
батлаж,
ажлын
уулзалтыг
зохион Хугацаа: IV улиралд
дүгээр тушаалаар Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан БХГ2016
оны
ажлын ний дагуу Дорноговь аймгийн нутагт орших 1997 оны БХГ-т
байгуулах
талбайд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж буй
Гэрээлэгчдийн
2016
оны
ажлын төлөвлөгөөний
ажлын Доншен газрын тос (Монгол) ХХК-тай, 2016 оны 35 дугаар
төлөвлөгөөний
хэрэгжилт,
ажлын хэрэгжилт,
гүйцэтгэл
дүгнэгдэж, тушаалаар Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан Бүтээгдэхүүн
гүйцэтгэлийг гаргах
оны
ажлын хуваах гэрээ /БХГ/-ний дагуу Дорнод аймгийн Тамсагийн сав
Гэрээлэгчдийн
2017
оны
ажлын 2017
төсөв газарт орших Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд газрын тостой
төлөвлөгөө, төсвийн төслийг ажлын төрөл төлөвлөгөө,
холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж буй Петрочайна Дачин Тамсаг
тус бүрээр нь судалж, санал дүгнэлт гаргах батлагдсан байна.
ХХК-тай жилийн ажлын уулзалт хийх ажлын хэсгийг тус тус
2016 оны ажлын гүйцэтгэлийг гаргаж,
хэрэгжилтийг дүгнэх
байгуулж, уулзалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 14-16-ны
өдрүүдэд, 2016 оны 3 дугаар сарын 7-30-ны өдрүүдэд тус тус
зохион байгуулсан.
Жилийн ажлын уулзалтаар дээрх компаниудын 2015 оны
ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа, цооногийн перфораци,
туршилт, үйлчилгээ, шингэн хагалбар, олборлолтын гадаргуун
тоног төхөөрөмжийн угсралтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр
дүнгийн
тайланг
хэлэлцэж,
ажлын
гүйцэтгэл
гаргаж,
баталгаажуулсан.
- Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК нь 2015 онд БХГ-т Тосон-Уул
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XIX, Тамсаг XXI талбайд нийт 140 цооног өрөмдөж, 234 удаагийн
8268,1 метрт перфораци, 259 үед шингэн хагалбар, 2 цооногт
температурын хэмжилт, 156 цооногт олборлолтын шахуурга
суурилуулах, ус шахалтын 66 цооногт шахуурга суурилуулах, 50
цооногт гүний тоноглолыг солих, 197 цооногт шахуурга солих,
шалгах, 9 цооногт их засвар, 146 цооногт бусад үйлчилгээний
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
- Доншен газрын тос (Монгол) ХХК нь 2015 онд 16 цооногийн
230,8 метрт перфораци, 16 цооногт каротаж, 9 цооног ус
шахалтад шилжүүлж, хуучин 9 цооног нөхөн сэргээн олборлолтод
шилжүүлж, 57 цооногт засвар үйлчилгээ зэрэг ажлуудыг хийж
гүйцэтгэсэн.
Гэрээлэгчдийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг
ажлын төрөл тус бүрээр нь хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд
судлан хэлэлцэж, төлөвлөгөө, төсвийн талаар санал дүгнэлт
гаргаж танилцуулсны дагуу “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХКийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 2015 оны 12 дугаар
сарын 16-ны өдөр, Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-ийн 2016 оны
ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 2016 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр
тус тус батлуулсан. Уг ажлын хүрээнд дараах материалуудыг
боловсруулсан. Үүнд:
- Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI болон БХГ-97 талбайн 2016 оны
ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг монгол, англи хэл дээр
тус бүр 2 хувь, нийт 4 хувь,
- 2016 оны жилийн ажлын уулзалтын протокол, монгол англи
хэл дээр (2016.03.30 болон 2015.12.16-ны өдөр тус тус
байгуулсан),
- Тосон-Уул XIX болон Тамсаг XXI талбайн 2016 оны нэмэлт
ажлын төлөвлөгөө, төсөвт өгөх нэгтгэсэн санал, дүгнэлт
Мөн Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК нь 2016.11.01-ний өдрийн
16/1-1432 тоот албан бичгээр дээрх 2 талбайн 2016 оны нэмэлт
ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг АМГТГ-т ирүүлсэн ба уг
төлөвлөгөө, төсвийн төслийг холбогдох мэргэжилтнүүд хариуцсан
чиглэлийн хүрээнд ажлын төрөл тус бүрээр нь тухайн ажлыг
гүйцэтгэсэн өмнөх жилийн гэрээ, нэгж үнэ, ажлын бодит
гүйцэтгэл, үлдэж буй хугацаанд хийж гүйцэтгэх боломж,
шаардлагыг нарийвчлан судалж, санал дүгнэлт гаргасан. Уг
ажлын хүрээнд нийт 212 хуудас материал боловсруулсан. Үүнд:
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Тосон-Уул XIX болон Тамсаг XXI талбайн 2016 оны нэмэлт
ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг монгол, англи хэл дээр
тус бүр 2 хувь, нийт 4 хувь,
- Тосон-Уул XIX болон Тамсаг XXI талбайн ажлын төлөвлөгөө,
төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан протокол монгол, англи хэл
дээр тус бүр 2 хувь, нийт 4 хувь,
- Тосон-Уул XIX болон Тамсаг XXI талбайн 2016 оны нэмэлт
ажлын төлөвлөгөө, төсөвт өгөх нэгтгэсэн санал, дүгнэлт
Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI болон БХГ-97 талбайн 2016 оны
ажлын төлөвлөгөө, төсвийг АМГТГ-ын даргаар батлуулсан.
Батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн дагуу Тосон-Уул XIX талбайд
146.3 сая, Тамсаг XXI талбайд 157.6 сая, БХГ-97 талбайд 17.1 сая
ам.доллар, 3 талбайн хэмжээнд нийт 321 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр төлөвлөсөн.
5.3. Гэрээлэгчдийн “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ”, “Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө”,
“Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр”-үүдийн хэрэгжилтийг хангуулах
5.3.1. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн Тоо: 3 талбай
- Петрочайна Дачин Тамсаг болон Доншен газрын тос (Монгол)
сэргээх ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн Хугацаа: IV улиралд
ХХК-иас ирүүлсэн 2016 оны Байгаль орчныг хамгаалах
хэрэгжилтийг
хангуулж,
гэрээлэгчдэд Хөтөлбөрийг
төлөвлөгөө, Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийг судалж,
дэмжлэг үзүүлж, газар дээр нь хяналт хэрэгжүүлж, тайланг
санал дүгнэлт гарган, БОНХАЖЯ-нд хүргүүлсэн. 1997 оны БХГ-т
тавьж ажиллах
БОАЖЯ-д хүргүүлсэн
талбайн 2016 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны
хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийг 2016 оны 2 дугаар сарын 22Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх байна.
ны өдөр, Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн 2016 оны Байгаль
ажлын тайланг гаргуулж, судлан, БОАЖЯорчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт, шинжилгээний
нд хүргүүлэх
хөтөлбөрийг 2016 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр тус тус
Ажлын гүйцэтгэлийн гаргаж, хэрэгжилтийг
БОНХАЖЯ-аар батлуулсан.
дүгнэх
- Байгаль орчны мониторингийн судалгааг “Бодлын нууц” ХХК
2016 оны 7 дугаар сарын 6-7 болон 9 дүгээр сарын 2-3-ны
өдрүүдэд Тосон-Уул XIX талбайд хийсэн ба хээрийн судалгааны
тайланг хүлээн авч, судалж байна.
- Олборлолт нэмэгдүүлэх байгууламж барих, Баянхошуу, Бичигт
чиглэлийн замын үнэлгээний ажлыг “ЕАСС” ХХК гүйцэтгэж байгаа
бөгөөд хээрийн судалгааны ажлыг 2016 оны 7 дугаар сард хийсэн
боловч уг 2 үнэлгээний ажил ТЭЗҮ байхгүй шалтгааны улмаас
БОАЖЯ-наас ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гарахгүй хүлээгдэж
байна.
- Газрын төлөв байдал чанарын хянан магадалгааг “Би Эс энд Би”
ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2016 оны 7 дугаар сард хээрийн
судалгааны ажлыг хийж, тайлангаа ирүүлсэн ба уг тайланг
-
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судалж байна.
- Дүйцүүлэн хамгаалах суурь судалгааны ажлыг “Лэндс” ХХК
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2016.08.07, 2016.10.03-нд тус тус
хээрийн судалгааны ажлыг хийсэн. Тус компаниас 2016.11.04-ний
өдрийн 11/05 тоот албан бичгээр дүйцүүлэн хамгаалалт хийх
талбайг сонгоход санал өгөх хүсэлтийг ирүүлсэн. Уг албан
бичгээр ирүүлсэн дүйцүүлэн хамгаалалт хийхээр төлөвлөж буй 7
талбайг бусад БХГ-т болон эрлийн гэрээт талбайтай давхцаж
буйг судалсны үндсэн дээр 265078 га талбай бүхий Дорнод
Монгол Улсын Тусгай хамгаалалттай газарт дүйцүүлэн
хамгаалалт хийх саналыг 2016.11.21-ний өдрийн 1/1977 тоот
албан бичгээр хүргүүлсэн.
- Бичигт, Тосон-Уул чиглэлийн 100 км салаа замын биологийн
нөхөн сэргээлт хийх ажлыг “Дорнод Дээж” ХХК гүйцэтгэж байгаа
бөгөөд 2016.07.11-2016.08.11 хүртэлх хугацаанд талбайд
ажиллаж, Бичигт –Тосон-Уул чиглэлийн 20 км эвдэрсэн замыг
сийрүүлж хагалсан. Тариалалт хийх үр нь өвөлжих чийг авах
хүртлээ хангалттай ургах хугацаа бага байгаагаас шалтгаалан
үлдсэн 80 км замыг хагалах болон үрсэлгээ хийх ажлыг 2017 оны
хавар хийж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн.
- Байгаль орчны мониторингийн судалгаа, Газрын төлөв байдал
чанарын хянан магадалгааны тайланг судалж байна. Петрочайна
Дачин Тамсаг ХХК нь 2016 оны байгаль орчныг хамгаалах ажлын
тайлангаа орон нутгийн Байгаль орчны газарт хүргүүлсэн бөгөөд
уг тайлан хянагдсаны дараа БОАЖЯ-нд хүргүүлэхээр төлөвлөж
байна.
5.5. Гэрээлэгчдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалт, зардлыг хянаж баталгаажуулахад
мэргэжлийн санал, дүгнэлт гаргах
5.5.1. Ажлын төрөл тус бүрээр гүйцэтгэл Тоо: 3 талбай
- Гэрээлэгчдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд
гаргах
Хугацаа: IV улиралд
оруулсан хөрөнгө оруулалт, зардлыг хянаж баталгаажуулах
Мэргэжлийн санал,
ажлын хүрээнд 2015 онд Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI болон БХГ-97
Мэргэжлийн санал дүгнэлт гаргах
дүгнэлт гаргаж
талбайд хийгдсэн ажлуудын гүйцэтгэлийг ажлын төрөл тус бүрээр
холбогдох ажлын хэсэгт
гаргаж, гэрээлэгчидтэй тулган баталгаажуулсан ба энэ нь аудит
хүргүүлсэн байна.
хийх анхдагч материал болно.
БХГ-97 талбайд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж
буй “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд оруулсан 2014 оны хөрөнгө
оруулалтад
санхүүгийн
шалгалт
хийх
ажлын
хэсгийн
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бүрэлдэхүүнд ахлах мэргэжилтэн М.Айдын, мэргэжилтэн Б.БасОргил нар орж, ажилласан.
- 2014 онд БХГ-97 талбайд хийгдсэн газрын тосны орд
ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой 23 цооногийн
перфорацийн ажил, 18 хуучин цооногийн каротажийн ажил, 18
цооногийн шингэн хагалбарын ажил, 18 цооногийг олборлолтод
шилжүүлэх, 10 хуучин цооногийг сэргээх, 3 цооногийн
олборлолтын туршилт, 11 цооногийг ус шахалтад шилжүүлэх, 53
цооногийн засвар, үйлчилгээ, 2 хуучин цооногийн тоноглолын
ажил, 9 цооногийн гадаргуун тоног төхөөрөмжийн угсралт зэрэг
ажлуудын гүйцэтгэлийг ажлын төрөл тус бүрээр нь гаргаж,
холбогдох төлбөрийн баримт, гэрээний хуулбар, санхүүгийн
материалыг шүүн шалгаж, мэргэжлийн санал дүгнэлт гаргасан.
Мөн тус талбайд 2014 онд хийгдсэн судалгааны ажлуудыг манай
мэдээллийн санд ирүүлсэн эсэхийг шалгаж, ажлуудын үр дүнгийн
тайлан тухайн ажлын өдөр тутмын мэдээтэй нийцэж буй эсэхийг
судалсан.
- Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн 2011, 2012, 2013 оны, БХГ97 талбайн 2012, 2013 оны хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх
зардалд санхүүгийн шалгалт хийх ажлын хэсгийг АМГТГ-ын
даргын 2016.11.18-ны өдрийн а/36 тоот тушаалаар байгуулсан ба
ажлын хэсэг ажиллаж байна.
5.6. Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 1997 оны Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайд байгуулсан гэрээний 2015 оны хэрэгжилтийг
хэлэлцэн дүгнэх
5.6.1.
Бүтээгдэхүүн
хуваах
гэрээний Тоо: 3 талбай
- Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI болон БХГ-97 талбайн БХГ-ний 2015
хэрэгжилтийг
гэрээлэгч
компаниудтай Хугацаа: IV улиралд
оны хэрэгжилтийн тайланг боловсруулж, төслийг файл хэлбэрээр
хэлэлцэх
БХГ-ний хэрэгжилтийг
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр гэрээлэгч компаниудад
хүргүүлсэн.
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилт гаргаж, дүгнэсэн байна.
хангалтгүй заалтуудыг хэрэгжүүлэх талаар
- “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК БХГ-97 талбайн БХГ-ний
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах
2015 оны хэрэгжилтийн тайлангийн төсөлтэй танилцаж, хариу
ирүүлсэн. Тус компаниас ирүүлсэн саналд тусгагдсан санхүүгийн
холбогдолтой мэдээллүүдийг хянуулахаар ТЗУХ-т 2016.11.30-ны
өдөр хүргүүлсэн. Санхүүгийн мэдээллүүдийг хянаж, нягталсны
дараа БХГ-ний хэрэгжилтийг 2 тал хэлэлцэж баталгаажуулна.
- Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-иас хариу ирүүлээгүй байгаа ба
тус компанийн удирдлагуудтай 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний
өдөр буюу 2017 оны жилийн ажлын уулзалтын үеэр уг асуудлаар
уулзаж, Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн БХГ-ний 2015 оны
хэрэгжилтийг хэлэлцэж, баталгаажуулахаар тохиролцоод байна.
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5.7. Гэрээлэгчийн туслан гүйцэтгэгч компаниудтай 2016 онд байгуулах газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны гэрээ,
хэлэлцээрт оролцох, санал дүгнэлт гаргах
5.7.1. Гэрээ, хэлэлцээрт оролцох
Тоо: Шаардлагатай тоо - Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн 2016 оны ажлын
Гэрээлэгчийн туслан гүйцэтгэгч компанийн хэмжээгээр
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг гүйцэтгэх туслан гүйцэтгэгч
үйл ажиллагаанд Газрын тосны тухай Хугацаа: IV улиралд
сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд ахлах мэргэжилтэн
хуулийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх
Ажил
гүйцэтгэх Ч.Чулуунбат, мэргэжилтэн Х.Анхбаатар нар 2016.04.09-10-ны
өдрүүдэд оролцсон. Сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд 25
гэрээнүүд
компани оролцож, нийт 61 гэрээ байгуулагдсан. Мөн Тамсаг XXI
байгуулагдсан байна.
талбайн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд ашиглах
зорилгоор худалдан авах тосны цооногийн тестер, шахуурга,
лабораторийн тоног төхөөрөмж, шингэний төвшин хэмжигч
индикатор
зэрэг төхөөрөмжүүдийг худалдан авах гэрээний
төслийг судалж, санал дүгнэлт гаргаж, удирдлагад танилцуулсны
үндсэн дээр худалдан авалтын 7 гэрээ байгуулагдсан.
- БХГ-97 талбайн 2016 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан
ажлуудыг гүйцэтгэх туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үйл
ажиллагаанд ахлах мэргэжилтэн Ч.Чулуунбат оролцсон.
- Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн үйл ажиллагаанд
шаардлагатай байгаа бараа материал, тоног төхөөрөмж
худалдан авах үйл ажиллагаанд 2016.09.26-29-ний өдрүүдэд
ГТАХ-ийн дарга О. Энхбаяр, ахлах мэргэжилтэн М.Айдын, ТЗУХийн дарга Б.Дашпүрэв, ахлах мэргэжилтэн Ш.Маргад нар
оролцсон ба худалдан авах үйл ажиллагааны үр дүнд 38 гэрээ
байгуулагдсан.
- 2016.09.16-ны өдөр Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК, Тосон-Уул
XIX, Тамсаг XXI талбайгаас Бичиг, Баянхошууны хилийн боомт
чиглэлд газрын тосны экспортын тээвэр гүйцэтгэж буй CNPC, Jilin
huanyang, Jingtian, Bohai, Great wall, New istan компаниудын
төлөөлөлтэй хэлэлцээр хийж, 2016 оны тээврийн үнийг
хэлэлцсэн. Хэлэлцээрийн үр дүнд 2015 онд мөрдөж байсан
тээврийн үнийг 6 хувиар бууруулж, нэг баррель тосыг зүүн
чиглэлд км тутамд 0,0197, урд чиглэлд 0,0195 ам.доллар байхаар
шийдвэрлэж, уг үнийг 2016.01.01-нээс эхлэн мөрдөхөөр
тохиролцсон.
- Сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааны явцад туслан гүйцэтгэгч
компаниудын зүгээс зах зээл дээрх ажлын хөлс, материалын үнэ
өссөнтэй холбоотойгоор ажлын зардлыг өсгөх саналыг удаа
дараа гаргаж байсан. Газрын тосны газрын зүгээс тухайн ажлын
нэгж үнийг батлагдсан жишиг үнэ болон 2016 оны ажлын
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төлөвлөгөө, төсөвт тусгасан үнэд нийцүүлэн гэрээ байгуулах
талаар чиглэл баримтлан ажилласны үр дүнд ажлын нэгж үнийг
төсвийн үнэд багтаан гэрээнүүдийг байгуулсан.
Зургаа. “Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг тогтвортой, олон эх үүсвэрээс хангах чиглэл баримтлах,
санал боловсруулах, байгаль орчинд болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, технологи
нэвтрүүлэх, аюулгүй, стандартын шаардлага хангасан газрын тос бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи,
тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх
хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
6.2. Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох үйл ажиллагаанд тээвэрлэлтийн аливаа саатал гарсан тохиолдолд холбогдох
байгууллагуудад хандах, тээвэрлэлтийг саадгүй явуулах талаар арга хэмжээг тухай бүр авах
6.2.1. Гашуун сухайт хилийн боомтоор
Монгол, Хятадын зам тээврийн байгууллагууд 2015 онд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
БНХАУ-ын
Хөх
хотын
боловсруулах
автоцистернээр шатахуун тээвэрлэх замын маршрутыг судалж,
Хугацаа: III-IV улирал
үйлдвэрээс газрын тосны бүтээгдэхүүнийг
Хөх хотын боловсруулах үйлдвэрээс Ганц мод-Гашуун сухайтын
Туршилтын
авто машинаар тээвэрлэх туршилтын
боомтоор Цогтцэций, Ханбогд хүртэл шатахуун тээвэрлэх замын
тээвэрлэлтийг
ажлыг эхлүүлнэ.
маршрутыг боломжтой гэсэн дүгнэлтийг гаргасан. Гашуун сухайт
холбогдох
газруудтай
хилийн боомтоор БНХАУ-ын Хөх хотын боловсруулах үйлдвэрээс
хамтран
эхлүүлсэн
газрын тосны бүтээгдэхүүнийг авто машинаар тээвэрлэх
байна
туршилтын ажлыг Шунхлай компани 2016 онд хийж хилийн боомт
хүртэл тээвэрлэсэн боловч боомтоор нэвтрүүлж чадаагүй.
6.4. Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, нөөцийн бүтээгдэхүүнийг хадгалах гэрээг
холбогдох байгууллагуудтай хийх, нөөцийн хадгалалтанд хяналт тавих, сэлгэх, нөхөн бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах
6.4.1.
МУ-ын Засгийн газрын 2014 оны
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил
303, 2014 оны 329 дугаар тогтоолуудыг
үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу улсын нөөцийн
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
шатахууныг хадгалах гүйцэтгэгчийг, компаниудын дунд тендер
Улсын нөөцийн шатахууныг сэлгэх тухай
зарлан сонгон шалгаруулж, хадгалуулдаг. Гэвч Уул уурхайн
Засгийн газрын шийдвэр гаргуулна, Улсын Тоо хэмжээ: 6 удаа
сайдын /хуучин нэрээр/ 2016 оны батлагдсан төсөвт Улсын
нөөцийн
шатахууныг
сэлгэх
гэрээг Хугацаа: I-IV улирал
нөөцийн шатахууны хадгалалтын зардал тусгагдаагүйн улмаас
компаниудтай байгуулна. Улсын нөөцийн Улсын нөөцийн
улсын нөөцийн шатахууныг хадгалах гүйцэтгэгчийг сонгон
шатахууныг нэмэгдүүлэх хөрөнгийн эх бүрдүүлэлттэй
шалгаруулах тендер зарлагдах боломжгүй болсон. Иймд улсын
үүсвэрийн талаар холбогдох хүсэлтийг холбогдсон тооцоо
нөөцийн шатахууны хадгалалтын зардалд шаардагдах хөрөнгийг
УУХҮЯ, СЯ-нд хүргүүлэх, ЗГ-аар шийдвэр судалгаа гарсан байна.
2016 оны төсвийн тодотголд суулгуулах, “Газрын тосны
гаргуулна. Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн Газрын тосны
бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн шатахууныг сэлгэх гэрээ”-ний
тохиолдолд улсын нөөцийн шатахууныг бүтээгдэхүүний Улсын
хугацааг сунгуулах талаар танилцуулга,тогтоолын төслийг
бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Улсын нөөцийг бүрдүүлсэн
Засгийн газрын хуралдаанаар оруулж шийдвэрлүүлэх чиглэл
нөөцийн шатахууны хадгалалтанд хяналт байна.
хүсч, 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн.2/196 тоот албан
тавьж ажиллана
бичгээр хүргүүлсэн. Үүний үр дүнд:
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 06 дугаар сарын 06ны өдрийн хуралдаанаар газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын
нөөцийн шатахууны тухай асуудлыг хэлэлцээд “Газрын тосны
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бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн шатахууныг сэлгэх гэрээ“-ний
хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн тул “Газрын тосны
бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн шатахууныг сэлгэх гэрээ”-нд
нэмэлт өөрчлөлт оруулан, нөхөн бүрдүүлэх хугацааг 2017 оны
05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл сунгаад байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 412 дугаар тогтоолыг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд улсын нөөцийн шатахууныг 84720 тн
буюу 30 хоногийн нөөц бүрдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх
үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх талаар тооцоо судалгааг гарган,
танилцуулгын хамт холбогдох хүсэлтийг СЯ, ЭЗХЯ, УУЯ-нд
хүргүүлсэн./2016-01-26-ны 1/127 тоот/
6.5. Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээг бүс нутгаар болон эдийн засгийн голлох салбаруудаар гаргаж,
удирдлагыг мэдээллээр хангах
6.5.1.
Газрын тосны бүтээгдэхүүний
- Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээг бүс нутаг,
хэрэглээг бүс нутгаар, эдийн засгийн
эдийн засгийн голлох салбаруудаар, өнөөгийн болон хэтийн
голлох
салбаруудаар гаргаж, өнөөгийн Тоо хэмжээ: 4 удаа
байдлын талаар судалгааг гарган удирдлагыг мэдээллээр хангаж
болон хэтийн төлвийн талаар харьцуулсан Хугацаа: Улирал бүр
байна. Баруун аймгуудад газрын тосны бүтээгдэхүүний үйл
дүгнэлт
гаргах,
мэдээллийн
санг Монгол Улсын хэмжээнд ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хэрэглээг гаргав. Мөн
шинэчлэнэ. Шатахуун импортлогч аж ахуйн газрын
тосны газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч компаниудаас сар
нэгжүүдийн шатахууны жижиглэн болон бүтээгдэхүүний
болгоны 10-нд борлуулалтын тайланг нэгтгэн боловсруулж
бөөний борлуулалтын мэдээ, судалгааг авч хэрэглээний
удирдлагад танилцуулж байна. Монгол Улсын хэмжээнд үйл
нэгтгэх
дэлгэрэнгүй
судалгааг ажиллагаа явуулж буй томоохон уул уурхайн компаниудын
шатахууны хэрэглээний судалгааг гаргав. 2003-2020 он хүртэлх
гаргасан байна.
шатахууны хэтийн төлөвийн судалгааг гаргаж удирдлагад
танилцуулж мэдээллийн санг баяжуулсан.
6.5.2. Шатахуун импортлогч аж ахуйн
- Шатахууны худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн жижиглэн
нэгжүүдийн шатахууны жижиглэн болон
болон бөөний борлуулалтын нарийвчилсан судалгаа хийж
бөөний борлуулалтын мэдээ, судалгааг авч Тоо хэмжээ: 12 удаа
баяжилт хийгдсэн.
нэгтгэх
Хугацаа: Сар бүр
Монгол Улсын шатахууны нийт хэрэглээний 58,6 хувь нь
Мэдээллийн
сан Улаанбаатар хотод, 41,4 хувь нь хөдөө орон нутагт борлуулагдаж
баяжигдсан байна
байна. Улаанбаатар хотод нийт шатахууны хэрэглээний 5 хувийг
90-ээс доош октантай автобензин, 90-ээс дээш октантай
автобензин 46 хувийг, 49 хувийг дизелийн түлш эзэлж байна.
6.6. Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн агуулах барих ажлын талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах
6.6.1. Улаанбаатар хотын Рашаант өртөөнд Тоо хэмжээ: 1 ажил
Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн “317-р
баригдаж буй улсын нөөцийн агуулахын Хугацаа: 1-4 улиралд
тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” 321 дүгээр тогтоол,
барилга
угсралтын
ажил
концессын Хяналт
тавин, Концессын тухай хуулийн 6.1.2, 19.1-д заасныг үндэслэн
гэрээгээр үргэлжилсэн тохиолдолд барилга удирдлагыг мэдээллээр “Концессын гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” 2015 оны 3-р сарын
угсралтын ажилд захиалагчийн хяналт хангаж
ажилласан 30-ны өдрийн 119 дүгээр тогтоолоор Концессын “барих-өмчлөх41

тавьж ажиллана.

байна.

ашиглах” төрлөөр хэрэгжүүлэх Рашаант дахь улсын нөөцийн
агуулах төслийн гэрээг “Нэйшнл Трейдинг энд Транспорт групп”
ХХК-тай байгуулах эрхийг Хөрөнгө оруулалтын газар, Аж
үйлдвэрийн сайдад ЗГ-аас даалгасан байдаг. Уг ажлын хүрээнд
МУ-ын ЗГ болон “Нэйшнл Трейдинг энд Транспорт групп” ХХК-ны
хооронд Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төслийг
хэрэгжүүлэх концессын гэрээг “барих-өмчлөх-ашиглах” хэлбэрээр
2015 оны 04 сарын 10-ны өдөр байгуулсан.
Төслийг концессод шилжүүлэхтэй холбогдуулан дараах
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
- Уул уурхайн сайд, Сангийн сайд болон “Нэйшнл Трейдинг
энд Транспорт групп” ХХК-тай “Улсын шатахууны нөөц
хадгалах, хадгалуулах, түүнд хяналт тавих гэрээ”-г 2015
оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр байгуулсан.
- Концессын гэрээний ажлын хүрээнд газар эзэмших эрхийн
гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг, ажлын зураг төсөл,
техникийн нөхцөлүүд, барилга угсралтын ажил эхлэх
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ, хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл ба
санхүүжилтийн танилцуулга, барилга угсралтын ил, далд
ажлын актууд, барилга угсралтын ажилд хэрэглэсэн түүхий
эд,
бараа
материалын
талаарх
хөндлөнгийн
шинжилгээний лабораторийн дүгнэлтүүд зэрэг холбогдох
бичиг баримтуудыг “Нэйшнл Трейдинг энд Транспорт
групп” ХХК-д бүрэн гүйцэд шилжүүлэн өгсөн.
- Концессын гэрээний 2.2.2-д заасны дагуу манай газар нь
Захиалагчийг
төлөөлөн
агуулахын
зураг
төслийг
боловсруулах ажлын зургийн даалгаврын төслийг
боловсруулж, батлуулахаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
яаманд хүргүүлсэн.
Хүрсэн үр дүн:
- Концессын гэрээний 1.7. дэх заалт Гэрээнд талууд гарын үсэг
зурснаас хойш 8 сарын дотор концесс эзэмшигч нь дор
дурдсан нөхцөлийг бүрэн хангаснаар гэрээ хүчин төгөлдөр
болно,
Концессын гэрээний 1.7.4. дэх заалт Төслийн санхүүжилтийн
эхний ээлжийн 12,000,000.00 /арван хоёр сая/ ам.долларыг
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энэхүү гэрээг байгуулсан өдрөөс хойш 6 сарын дотор Монгол
улсын аль нэг арилжааны банкин дахь өөрийн дансанд
байршуулж төслийн зориулалтын дагуу зарцуулах гэж заасан
байдаг. Үүний дагуу “Нэйшнл Трейдинг энд Транспорт групп” ХХК
нь “Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл”-ийн
санхүүжилтийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан татах хүсэлтээ
Сангийн яам болон Хөгжлийн банкинд гаргасан. Хөгжлийн банк
анхан шатны судалгааг хийж Сангийн яаманд хүргүүлсэн ба
одоогоор тогтоол шийдвэр гараагүй байгаа учир Чех улсаас татах
санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй байна.
6.7. Шинээр ашиглалтанд орсон болон шинэчлэл хийгдсэн агуулах, шатахуун түгээх станцуудын савыг улсын бүртгэлд
бүртгэх, дугаар олгох, эзэмшигчдэд хүргүүлэх, мэдээллийн санд баяжилт хийх,
6.7.1. Шинээр ашиглалтанд орсон болон
2016 онд дараах ШТС, Шингэрүүлсэн шатдаг хийн байгууламжийг
шинэчлэл хийгдэж буй ГТБА, ШТС-уудын
ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд ашигт
савыг дугаар олгон, улсын бүртгэлд
малтмал, газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагын
бүртгэнэ.
төлөөллөөр оролцож ажиллав. Үүнд:
ШШХ-н байгууламж:
- “Дашваанжил” ХХК-ийн УБ хот СХД 20-р хороо /хий цэнэглэх
станцын өргөтгөл/
АХЦС:
1. “Дашваанжил” ХХК-ийн УБ хот ХУД 4-р хороо /АХЦС/
2. “Дашваанжил” ХХК-ийн УБ хот БНД 2-р хороо
3. “Дашваанжил” ХХК-ийн Сэлэнгэ аймаг Сайхан
4. “Дашваанжил” ХХК-ийн Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум
Тоо хэмжээ: 1 ажил
5. “Горгаз” ХХК-ийн УБ хот БЗД 25-р хороо /автомашин хийгээр
Хугацаа: 1-4 улиралд
цэнэглэх станц/
Журмын дагуу хийсэн
6. “Горгаз” ХХК-ийн Дархан-Уул аймаг Дархан сум
байна.
7. “Горгаз” ХХК-ийн Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
8. “Юнигаз” ХХК-ийн УБ хот ХУД 10-р хороо
9. “Юнигаз” ХХК-ийн УБ хот БГД 4-р хороо
10.
“Юнигаз” ХХК-ийн Дархан-Уул аймаг Дархан сум
11.
“Гурвалж газ” ХХК-ийн УБ хот ЧД 5-р хороо
12.
“Нью энержи ойл” ХХК-ийн БЗД-ийн 8 хороонд байрлах
АХЦ
13.
“Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн БЗД-ийн 7 хороонд байрлах
АХЦС
14.
“Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн БЗД-ийн 14 хороонд
байрлах АХЦС
15.
“Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн ХУД-ийн 4 хороонд байрлах
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АХЦС
16.
“Шунхлай трейдинг”
байрлах АХЦС

ХХК-ийн

СХД-ийн

20

хороонд

ШТС:
1. “Сангийн далай холдинг” ХХКУБ хот БНД 1-р хороо
/шатахуун түгээх станц/
2. “Магнай–Трейд” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум,
3. “Магнай–Трейд” ХХК-ийн Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум
ШТС-ын шинэчлэл,
4. “Петровис” ХХК-ийн Улаанбаатар хотын СХД- ийн 20-р
хороонд байрлах ШТС-37
5. “Нью энержи ойл” ХХК-ийн БЗД-ийн 8 хороонд байрлах ШТС
6. “Шижир-Ойл” ХХК-ийн БЗД-ийн 13-р хороонд байрлах ШТС
7. “Шинэ ундарга ойл” ХХК-ийн СХД-ийн 20-р хороонд байрлах
ШТС
8. “Тэс петролиум” ХХК-ийн Ховд аймгийн Булган сумын ШТС
9. “Тэс петролиум” ХХК-ийн Ховд аймгийн Дарви сумын ШТС
10.
“Ник” ХХК-ийн Ховд аймгийн Дарви сумын ШТС
11.
“Ник” ХХК-ийн Ховд аймгийн Манхан сумын ШТС
12.
“Шунхлай” ХХК-ийн Ховд аймгийн Дарви сум ШТС
13.
“СодМонгол групп” ХХК-ийн Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум
ШТС
14.
“Тэспетролиум” ХХК-ийн Сэлэнгэ аймаг, Дулаанхан сум
ШТС
15.
“Гранд восток Монголиа” ХХК-ийн Дорнод аймаг, Хэрлэн
сум ШТС
Улсын комисс хүлээн авсан автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг
мэдээллийн санд бүртгэн баяжилт хийсэн. /байршил, хүчин
чадал, сав, түгээгүүр гэх мэт/
Тухай бүр савны паспортын мэдээллийн санд баяжилт хийгдсэн.

6.7.2. Савны паспортын мэдээллийн санд Тоо хэмжээ: 1 ажил
баяжилт хийнэ.
Хугацаа: 1-4 улиралд
Журмын дагуу хийсэн
байна.
6.8. Газрын тосны бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулахаар техникийн дүгнэлт
хүсч ирүүлсэн өргөдлийн дагуу газар дээр нь үзлэг хийж, техникийн дүгнэлт гаргах
6.8.1. Шатахуун түгээх станц, автомашин Тоо хэмжээ: 1 ажил
2016 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа эрхлэх
хийгээр цэнэглэх станцын техникийн Хугацаа: 1-4 улиралд
тусгай зөвшөөрөл авах техникийн дүгнэлт гаргуулахаар
дүгнэлт гаргаж
Журмын дагуу хийсэн материалаа ирүүлсэн аж ахуй нэгжийн агуулахын техник,
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байна.

6.8.2. Шаардлага хангасан газрын тосны
бүтээгдэхүүний агуулах, хий цэнэглэх
станц, шатахуун түгээх станц, автомашин
хийгээр цэнэглэх станцад бүртгэлийн
гэрчилгээ олгоно.

технологийн байдалд газар дээр нь үзлэг, шалгалтыг хийж
ажилласан. Үүнд:
1. “Жаст Ойл” ХХК
УБ хот, СХД 20-р хороо /7700 м3/
2. “Шунхлай говь” ХХК
Дорнод аймаг, Хэрлэн сум /2550 м3/
Дорноговь аймаг, Сайншанд сум /14400 м3/
3. “Шунхлай трейдинг” ХХК
УБ хот, СХД 20-р хороо /29000 м3/
4. “Шунхлай петролиум” ХХК
Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум /1100 м3/
5. “Смарт торх” ХХК
УБ хот, СХД 20-р хороо /44000 м3/
6. “Юнигаз” ХХК
УБ хот, БЗД 10-р хороо /хий цэнэглэх станц 2400 м3/
7. “Дашваанжил” ХХК
УБ хот, СХД 20-р хороо /хий цэнэглэх станц 1400 м3/
8. “Горгаз” ХХК
УБ хот, СХД 20-р хороо /хий цэнэглэх станц 1250 м3/
2016 онд 10 аж ахуй нэгж техникийн дүгнэлт хүсч материалаа
ирүүлснээс шаардлага хангасан 8 аж ахуй нэгжийн 9 агуулахад
техникийн дүгнэлт гаргасан байна.
Хүрсэн үр дүн:
8 аж ахуй нэгжийн 9 агуулахын техник, технологийн байдалд
техникийн дүгнэлт гарган эзэмшигч компаниуд болон Уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэв.
Шаардлага хангасан газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, хий
цэнэглэх станц болон автомашин хийгээр цэнэглэх станцад
гаргасан техникийн дүгнэлтийг үндэслэн Газрын тосны газрын
даргын 68, 88, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 101,
104, 108 дугаар тушаалаар дараах аж ахуй нэгжүүдэд бүртгэлийн
Тоо хэмжээ: 1 ажил
гэрчилгээг олгоод байна. Үүнд:
Хугацаа: 1-4 улиралд
Гэрчилгээ олгож УУХҮЯ,
Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах:
эзэмшигчид хүргүүлсэн
- “Жаст Ойл” ХХК-ийн 1
байна.
- “Шунхлай говь” ХХК-ийн 2
- “Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн 1
- “Шунхлай петролиум” ХХК-ийн 1
- “Смарт торх” ХХК-ийн 1
- “Юнигаз” ХХК-ийн 1
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- “Дашваанжил” ХХК-ийн 1
- “Горгаз” ХХК-ийн 1
Автомашин хийгээр цэнэглэх станц:
- “Казгаз” ХХК-ийн 1
- “Горгаз” ХХК-ийн 4
- “Дэт” ХХК-ийн 1
- “Гурвалж газ” ХХК-ийн 1
- “Гэрийн илч газ” ХХК-ийн 2
- “Ойн бирж” ХХК-ийн 1
- “Ганга зайвар” ХХК-ийн 1
- “Юнигаз” ХХК-ийн 1
- “Чэс” ХХК-ийн 1
- “Дашваанжил” ХХК-ийн 2
ШТС:
- 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний №01 тушаал 8 ШТС-д
- 2016 оны 1 дүгээр сарын 19-ний №11 тушаал 7 ШТС-д
- 2016 оны 2 дугаар сарын 01-ний №20 тушаал 9 ШТС-д
- 2016 оны 3 дугаар сарын 15-ны №43 тушаал 2 ШТС-д
- 2016 оны 4 дүгээр сарын 07-ны №53 тушаал 4 ШТС-д
- 2016 оны 5 дугаар сарын 03-ны №68 тушаал 4 ШТС-д
- 2016 оны 6 дугаар сарын 08-ны №83 тушаал 3 ШТС-д
- 2016 оны 6 дугаар сарын 10-ны №88 тушаал 1 ШТС-д
- 2016 оны 6 дугаар сарын 27-ны №93 тушаал 7 ШТС-д
- 2016 оны 7 дугаар сарын 06-ны №101 тушаал 5 ШТС-д
- 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны №а/14 тоот тушаал 2 ШТС-д
- 2016 оны 11 дүгээр сарын 13-ны №а/39 тоот тушаал 2 ШТС-д
Бүртгэлийн
гэрчилгээг
тусгай
зөвшөөрлийн
хавсралтад
тэмдэглүүлэхээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд
хүргүүлсэн.
Хүрсэн үр дүн:
Нийт 10 ААН-ын газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, 15
автомашин хийгээр цэнэглэх станц, тушаалаар 25 аж ахуйн нэгж,
байгууллагын нийт 55 шатахуун түгээх станцад бүртгэлийн
гэрчилгээг олгон эзэмшигч компаниуд болон Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн
Долоо. "Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт
хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, үүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах" гэсэн байгууллагын
стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
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7.1. Экспортын нэг цонхны бодлого хэрэгжүүлж, гааль, татвар, мэргэжлийн хяналт зэрэг төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр,
эсхүл нэг цэгт үзүүлж, чирэгдлийг багасгана.
- Улсын хилээр гадаргуун болон гүний усны шинжилгээ,
баяжуулалт, хагас үйлдвэрлэл, технологийн туршилтын
зориулалтаар дээж нэвтрүүлэх тухай
129-н тодорхойлолтыг
журмын дагуу аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулах
7.1.1. Улсын хилээр гадаргуун болон гүний
зөвшөөрөл, орд газрын шинжилгээ, судалгаа хийлгэх шаардлага
усны
шинжилгээ,
баяжуулалт,
хагас Тоо - Шаардлагатай тоо
зэргийг судлаад холбогдох харьяа гаалийн хороо, газарт
үйлдвэрлэл,
технологийн
туршилт, хэмжээгээр
хүргүүлсэн.
шинжилгээний
зориулалтаар
ашигт Чанар - Үр дүнд
- Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх газрын дарга,
малтмалын хүдэр, баяжмал, чулуулгийн суурилсан үндэслэл
Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын хамтран баталсан
дээж нэвтрүүлэх тухай тодорхойлолтыг сайтай
2007 оны 471/816 дугаар тушаалын дагуу ашиглалтын тусгай
журмын дагуу харъяа гаалийн хороо, Хугацаа: 4-р улиралд
зөвшөөрөл эзэмшигчид болон баяжуулах, боловсруулах
газарт гаргаж өгөх.
үйлдвэрүүдээс ирүүлсэн 2016 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд үндэслэн улсын хилээр бүтээгдэхүүн экспортлох 6
аж ахуйн нэгжийн тодорхойлолтыг Гааль, татварын ерөнхий
газарт хүргүүлэв.
7.2. Геологи, уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, харилцан үр ашигтай төсөл,
хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.
- Хөрөнгө оруулалт шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төслийг цуглуулан УУЯ-ны
Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн н.Мэргэнд и-мэйл
хаягаар хүргүүлсэн.
- Хөрөнгө оруулалтыг сайжруулахад хийгдэх ажлын саналыг
орлогч дарга М.Энхжаргалд хүргүүлсэн. Хэлтсүүдийн саналууд
орлогч дарга дээр нэгтгэгдсэн.
7.2.1. Уул уурхайн салбарын аж ахуйн нэгж,
- Хөрөнгө
оруулалтыг
нэмэгдүүлэхэд
хийгдэх
ажлын
байгууллагуудын
хөрөнгө
оруулалтын
Тоо - шаардлагатай тоо
төлөвлөгөөг гаргасан.
мэдээллийн санг хөтлөх.
хэмжээгээр, 1 санал
- Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд хийгдэх ажлын талаар
Гадаадын болон дотоодын хөрөнгийн зах
Чанар - Үндэслэл сайтай
УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүдэд
зээлээс Монголын уул уурхайн салбарт
Хугацаа: 4-р улиралд
танилцуулсан.
хөрөнгө оруулалт оруулж буй компаниудын
- Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн санхүүгийн
хувьцааны үнэ ханшийн судалгаа хийх.
тайлан болон Уулын ажлын тайлангаас хөрөнгө оруулалтын
мэдээг авч нэгтгэв.
- Гадаадын болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлд бүртгэлтэй
компаниудын хувьцааны үнэ ханшийн судалгаа хийн түүнийг
тогтмол хөтөлж байна.
- Хөрөнгө оруулалтаа шийдээгүйн улмаас үйл ажиллагаа
явуулаагүй аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг хийв.
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- Канадын Фрейзерийн хүрээлэнгээс гаргасан улс, орнуудын
Хөрөнгө оруулалт татах чадварын индексийн судалж МУ-ын
үзүүлэлт ямар байгааг удирдлагад танилцуулсан.
- Орлогын ажиглагч хүрээлэнгээс гаргасан Байгалын баялгийн
засаглалын индексийн судалж МУ-ын үзүүлэлт ямар байгааг
удирдлагад танилцуулсан.
- Гадаадын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж байгаа
хувьцаануудын мэдээллийг 7 хоног бүр шинэчилж АМГ-ын
холбогдох хэлтэс, ажилтнуудад тогтмол танилцуулан үнэ
ханшийн судалгааг тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна.
- Хөрөнгө оруулалтаа шийдээгүйн улмаас үйл ажиллагаа
явуулаагүй аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг хийв.
- Лондонгийн металлын биржийн түүхий эдийн үнийн
мэдээллийг голлох ашигт малтмал тус бүрээр авч, өдөр
тутмын үнийн мэдээллийн санд нэгтгэн ажиллаж байна.
- 7 хоног бүр УУЯ-нд голлох ашигт малтмалын үнийг
na_nyamkhuu@yahoo.com хаягаар хүргүүлж байна.
- Уул уурхайн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 2015 оны 12
сараас 2016 оны 11 дугаар сарын зах зээлийн үнийн
мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, АМГТГ-ын цахим хуудсанд
сар бүр байршуулдаг “Статистик мэдээ” эмхтгэлд гаргуулахаар
ХШҮСХ-т хүргүүлсэн.
- www.umetal.com
сайтруу
Монгол
улсаас
БНХАУ-руу
экпортолсон төмрийн хүдрийн үнэ ташаа нийтлэгдэж байгаа
талаар мэйл бичиж, Монгол улсаас БНХАУ-руу экспортолсон
төмрийн хүдрийн үнийн эх сурвалжийг Замын-Үүд боомтын
үнээр авч мэдээллийг сайтад нийтэлдэг болох талаар санал
солилцож, тохиролцоонд хүрсэн.
- Уул уурхайн гаралтай экспортын жишиг үнийг тогтоох хорооны
хуралд оролцож 1-12 дугаар сард баримтлах жишиг үнийг
гаргахад санал өгч ажиллалаа.
7.4. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журамд орон нутгийн удирдлагын хүлээх хариуцлагыг тодорхой тусгаж,
хэрэгжилтэд нь тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулна.
7.4.1. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал
- “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын төсөлд
Тоо- шаардлагатай тоо
олборлох
журам”-д
орон
нутгийн
санал авах тухай УУЯ-ны албан бичигт уг журмын төсөлд орон
хэмжээгээр
удирдлагын хүлээх хариуцлагыг тодорхой
нутгийн удирдлагын хүлээх хариуцлага болон бусад асуудлыг
Чанар- хууль, журмын
тусгасан нэмэлт өөрчлөлтийг багтаасан
тусгасан 14 саналыг нэгтгэн 2016.02.18-ны өдрийн 1/1182 тоот
дагуу, хүртээмжтэй
шинэчилсэн төслийг боловсруулах, түүнд
хариу албан бичгийг УУЯ-нд /хуучнаар/ хүргүүлсэн.
Хугацаа: 4-р улиралд
санал авах, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
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яаманд хүргүүлэн батлуулах арга хэмжээ
авах.

7.4.2. Азийн сангийн “Байгаль орчныг
хамгаалахад
талуудын
оролцоог
нэмэгдүүлэх нь II” төсөлтэй хамтран “Бичил
уурхайн нөхөн сэргээлтийн зааварчилгаа”ны төслийг боловсруулах, санал авч
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлэн
батлуулах арга хэмжээ авах.

Тоо- шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Чанар- хууль, журмын
дагуу, хүртээмжтэй
Хугацаа: 4-р улиралд

7.4.3. Бичил уурхайгаар олборлосон
хүдрийг
баяжуулахад
ашиглаж
буй
“Баяжуулах цехэд тавигдах техникийн
нөхцөл”-ийн
төслийг
боловсруулах,
батлуулах арга хэмжээ авах.

Тоо- шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Чанар- хууль, журмын
дагуу, хүртээмжтэй
Хугацаа: 4-р улиралд

- АНУ-ын Азийн сангийн ESEC II байгаль орчныг хамгаалах
төслийн төлөвлөгөөнд санал хүргүүлж 2016 оны хамтран
ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хамтран батлав.
- АНУ-ын Азийн сангийн ESEC II байгаль орчныг хамгаалах
төслийн багтай хамтран Баянхонгор аймагт 5 дугаар сарын 2328-ны өдрүүдэд ажиллаж аймгийн төвд “Нутгийн ургамал
үржүүлгийн газар”төслийн хэрэгжилттэй танилцан Шинэжинст
суманд сэдэвчилсэн семинар зохион байгуулан Механикжсан
жижиг, дунд уул уурхай болон бичил уурхайн ТББ, бичил
уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлын талаар уулзалт, сургалт
зохион байгуулж ажиллав.
- АНУ-ын Азийн сангийн ESEC II байгаль орчныг хамгаалах
төслийн боловсруулсан Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн
аргачлалын хяналтын хуудасны төсөлд санал өгч төсөлд
тусгуулсан.
- Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн зааварчилгааны төслийг
боловсруулж холбогдох төрийн захиргааны болон төрийн бус
байгууллага, эрдэмтэн, мэргэжилтэн, гадаадын зөвлөх, бичил
уурхайчдыг хамруулсан уулзалт, семинар дээр танилцуулсан.
Гарсан саналыг авч нэгтгэв.
- Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн зааварчилгааны төслийг
эцэслэн боловсруулж Уул уурхайн сайдын 2015.02.25-ны өдрийн
дугаар 34 тоот тушаалаар Засгийн газрын 2010 оны 12 дугаар
сарын 01-ний өдрийн 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ыг шинэчлэн
боловсруулах ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн.
- АНУ-ын Азийн сангийн ESEC II байгаль орчныг хамгаалах
төслийн багтай хамтран 2016 онд “Бичил уурхайн нөхөн
сэргээлтийн зааварчилгаа”-г гарын авлага болгон хэвлүүлж
бичил уурхай үйл ажиллагаа явуулж байгаа аймаг, сум,
дүүргийн мэргэжилтнүүд болон бичил уурхай эрхлэгч иргэдэд
хүргэх ажлыг зохион байгуулсан.
- УУЯ, АМГ, ШХА-ын БУТ-ийн багтай хамтран 2016 оны 02 дугаар
сарын 25-29-ний өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд үйл
ажиллагаа явуулж буй 3 баяжуулах цехийн үйл ажиллагаатай
танилцан “Баяжуулах цехэд тавигдах техникийн нөхцөл”-ийн
төслийг боловсруулахад шаардлагатай холбогдох судалгааг авч
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нэгтгэв.
- АМГ-ын удирдлагын зүгээс “Баяжуулах цехэд тавигдах
техникийн нөхцөл”-ийн төсөл боловсруулах ажилд дэмжлэг авч
чадаагүй тул энэ ажил хийгдээгүй.
7.6. Засгийн газраас баталсан хил хязгаарын дагуу “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс,
ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.
“Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
хууль”, Засгийн газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр
батлагдсан 120 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
шаардлагатай мэдээллээр хангах.
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
мэдээ, танилцуулга бэлтгэж холбогдох байгууллага, удирдах
ажилтнуудад танилцуулж хүргүүлсэн. Үүнд:
1. УУЯ-ны ахлах мэргэжилтэн Отгонлхагвад 7 удаа
2. УУХ-ийн даргад 5 удаа
3. БОНХАЖЯ-д 3 удаа
7.6.1. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны
4. Нөхөх олговрын хүсэлт гаргаж Уул уурхайн хэлтэст
сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн Тоо-шаардлагатай тоо
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөө хураалгасан Микмайнинг
сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, хэмжээгээр Чанар- Үнэн
ХХК, Золотая корона ХХК, ХОТУ ХХК-ийн тусгай
олборлох, ашиглахыг хориглох тухай зөв, цаг хугацаандаа
зөвшөөрлүүдийн талаарх мэдээлэл бэлтгэж Кадастрын
хуулийн хэрэгжилтийг хангах, түүнтэй багтсан байх.
хэлтэст өгсөн.
холбоотой судалгаа, мэдээллээр холбогдох Хугацаа: 4-р улиралд
5. Дээрх тусгай зөвшөөрлүүд нь
Кадастрын даргын
байгууллагуудыг хангах.
шийдвэрээр сэргээгдсэн тул УУХ-т хадгалагдаж байсан
тусгай зөвшөөрлүүдийг Кадастрын хэлтсийн мэргэжилтэн
Лхагвасүрэнд хүлээлгэж өгсөн.
6. Кадастрын хэлтэст УУХ-ийн гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн
онцгой хамгаалалтын бүстэй давхцалтай хэсгийг хасч,
солбицолд нь өөрчлөлт орсноор хэд хэдэн жижиг талбай
болж хуваагдсанаас 25 га-д хүрэхгүй болсон талбайг
хэрхэн шийдвэрлэх талаар чиглэл авахаар УУЯ-д албан
бичиг хүргүүлэв.
Урт нэртэй хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан ашиглалтын
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр
хангаж ажилласан. Үүнд:
1. Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд үйл
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ажиллагаа явуулаагүй дүгнэлт гарсан 8 ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-д мэдэгдэж усны сан бүхий
газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй давхцалтай хэсгийг
хасуулж, солбицолд өөрчлөлт оруулав.
2. Энгийн хамгаалалтын бүстэй давхцалтай хэсэгт үйл
ажиллагаа явуулсан нь нотлогдоогүй 57 ашиглалтын
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд Усны тухай хуулиар 200м
хасах үндэслэл бүрдээд байгаа тухай албан бичиг
боловсруулж хүргүүлсэн.
3. УУХ-т хураалгасан 14 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг аж
ахуйн нэгжийн хүсэлтийг үндэслэн буцаан олгосон.
4. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолыг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд давхардсан тоогоор 3598 аж
ахуйн нэгжид хууль, эрх зүйн талаар зөвлөгөө өгч
ажилласан.
Хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан тусгай зөвшөөрлүүдийн
нэгдсэн сан үүсгэх, баяжуулах ажлын хүрээнд доорх ажлуудыг
хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
1. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал
хайх ашиглахыг хориглох тухай хуулийн үйлчлэлд
хамрагдсан 577 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн
мэдээллийн сан үүсгэж, тухай бүр баяжуулалт хийж байна.
2. Улирал бүр дээрх 577 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг
Кадастрын систем дэх бүртгэлтэй тулган өөрчлөлтүүдийг
тухай бүр бүртгэж байна.
“Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглох тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
холбогдох ажлын хэсэгт орж ажиллах, шаардагдах мэдээ,
мэдээллийг гаргаж өгөх, хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах
1. Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг
Засгийн газрын 289 дүгээр тогтоолд нийцүүлэн цэгцлэх
дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийн шийдвэрийг
үндэслэн Энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолтын үйл
ажиллагаа явуулсан нь нотлогдохгүй байгаа ашиглалтын
тусгай зөвшөөрлийн талбайд газар дээр нь очиж танилцан
үнэлэлт, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тушаалын
төсөл боловсруулан батлуулсан.
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2. Засгийн газрын 289 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын
хэсгийн
хуралд
оролцож,
хэрэгжилтийн
талаар
танилцуулга хийж, гарч буй бэрхшээлийн талаар
танилцуулж санал оруулав.
3. Ашигт малтмалын газрын даргын 2015.08.24-ний өдрийн
а/72 тоот тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн ажлын
гүйцэтгэл гаргаж өгсөн.
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хориглосон талбайд олборлолтын
үйл ажиллагаа явуулах тухай хамтарсан гэрээ байгуулахад
зөвлөгөө, тодруулга өгч дэмжлэг үзүүлж ажиллах, байгуулагдсан
гэрээнүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах
1. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 116 талбайд Усны сан
бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолтын
үйл ажиллагаа явуулж байсан эсэх талаар дүгнэлт
гаргуулсан. Үүнээс 46 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн
талбайд гэрээ байгуулах боломжтой дүгнэлт гарсан.
2. Энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулсан нь
дүгнэлтээр нотлогдсон 24 тусгай зөвшөөрлийн талбайд
гэрээ байгуулсан. Үүнээс 6 гэрээ бүх талуудын гарын үсэг
зурагдаж баталгаажсан. 22 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч нар янз бүрийн шалтгаанаар гэрээ байгуулаагүй.
- Урт нэртэй хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан 577 ашиглалтын
тусгай зөвшөөрлүүдийн нэгдсэн сан үүсгэж, тухай бүр
мэдээллийг оруулж байна.
- Усны сан бүхий газрын хилийн заагтай давхцалтай 119
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт гаргаж, дүгнэлт
гаргуулсан. Дүгнэлтэд үндэслэн асуудлыг шийдвэрлэж
байна.Энэ тоо БОНХАЖЯ-ны лавлагаанаас шалтгаалан
өөрчлөгдөж, өсөн нэмэгдэж байна.
- Дүгнэлтээр энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолтын үйл
ажиллагаа явуулсан нь нотлогдсон 24 ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч нартай гэрээ байгуулж АМГ, МХЕГ-аар
баталгаажуулан харъяалагдах аймгийн Засаг дарга нараар
баталгаажуулахаар хүргүүлээд байна.
- Энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулсан нь
нотлогдсон 27 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй
байгуулах гэрээг хамрах тусгай зөвшөөрөл эзмшигчдэд нь
танилцуулахаар мэйл явуулсан.
- Энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулсан нь
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нотлогдоогүй 49 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас
усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй
давхцалтай хэсгийг хэсэгчлэн буцаан өгөх нөхцөл бүрдсэн
тухай мэдэгдсэн.
- Урт нэртэй хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө олборлолтын үйл
ажиллагаа явуулсан боловч уулын ажлын тайлангаар
нотлогдохгүй байгаа ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайг
газар дээр нь үзэж дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн тушаалын
төслийг боловсруулж, газрын даргаар батлуулсан.
7.7. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
олборлох үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг хийж, олон улсын стандартын дагуу нөхөн
сэргээлт хийх зардлын тооцоог тусгай зөвшөөрөл бүрт тооцож хэрэгжүүлнэ.
- Нөхөх олговор олгуулах хүсэлт гаргаж, тусгай зөвшөөрлөө
хураалгасан Бүүргэнт, Ди Зэт энд Ай, Хангарьд, ХОТУ,
Монголын алт МАК, Морьтхангайн тусгай зөвшөөрлүүдийн
жагсаалт гаргаж ажлын хэсгийн дарга С.Амарсайханд
танилцуулж ажлын хэсгийн гишүүн Кадастрын хэлтсийн
мэргэжилтэн Мягмарсүрэнд хүлээлгэн өгөв.
- Монгол анар трейд ХХК-аас ирүүлсэн албан бичигтэй
танилцаж MV-011979 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нь ОСтай давхцаж байгаа тул Ойн тухай хуулиар зохицуулагдах тул
БОНХАЖЯ-аар ойн үнэлгээ хийлгэх, MV-007716, MV-006449
7.7.1. Хэрэгжилтийг дүгнэх, холбогдох Тоо- шаардлагатай тоо
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайнууд нь ОС, УС, УБЭбайгууллагуудыг
мэдээллээр
хангах, хэмжээгээр,
тэй давхцалтай байгаа учир хэрхэн, яаж давхцаж байгаа
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний Чанар- хууль, журмын
талаар БОНХАЖЯ-наас лавлагаа гаргуулж ирэх тухай
санал
боловсоруулж
холбогдох дагуу
мэдэгдэв.
Хугацаа: 4-р улиралд
байгууллагад хүргүүлэх.
- Байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээ хийлгэсэн тусгай
зөвшөөрлүүдийг цуцлагдах тусгай зөвшөөрлүүдтэй тулгалт
хийв. Нийт 107 тусгай зөвшөөрөл цуцлагдах үндэслэл
бүрдсэнээс хохирлын үнэлгээ хийлгэсэн 51, нөхөх олговрын
хүсэлт ирүүлсэн 62 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл байна.
- Энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолтын үйл ажиллагаа
явуулсан, эсэх талаар дүгнэлт гаргуулахаар өгсөн 119
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөс уулын ажлын тайлангаар
нотлогдохгүй байгаа 53 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдэд хүргүүлсэн албан бичгийн жагсаалтыг гаргав.
7.9. Уул уурхайн салбарын статистик мэдээ, мэдээлэл, цуглуулах, судалгаа хийх
7.9.1. Уул уурхайн гаралтай түүхий эд Тоо-шаардлагатай тоо
- Лондонгийн металлын биржийн түүхий эдийн үнийн мэдээллийг
бүтээгдэхүүний
үнэ
ханшийн
тухай хэмжээгээр, 1 сан, 2
голлох ашигт малтмал тус бүрээр авч, өдөр тутмын үнийн
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мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны
газрын
цахим хуудсанд сар бүр
байршуулах,
холбогдох
байгууллагыг
мэдээллээр хангах.
- Уул уурхайн гаралтай эрдэс, түүхий эд,
бүтээгдэхүүний зах зээлийн өнөөгийн
байдал, эрэлт хэрэгцээ, үнэ ханш, хэтийн
төлвийн талаар судалгаа хийж, дэлхийн зах
зээл дээр эрэлт хэрэгцээтэй Монгол улсад
үйлдвэрлэдэг голлох ашиг малтмалаар
гарын
авлага
гаргаж
холбогдох
байгууллагыг мэдээллээр хангах.
- Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын
жишиг үнийг тодорхойлох, батлагдсан
үнийг нийтэд түгээх, сурталчлах, Ашигт
малтмал, газрын тосны газрын цахим
хуудсанд байршуулж байх.
Уул уурхайн салбарын санхүү, татварын
хууль эрх зүйн орчин, татварын ачааллын
судалгааг шинэчлэн тооцоолж холбогдох
байгууллагад хүргүүлэх.
- Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний жил, сар, 7 хоногийн
биелэлтийн мэдээ, тайланг ирүүлэх, хүлээн
авч дүгнэх гэрээг ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчид болон баяжуулах,
боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа
эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй хийх.
- Аж ахуйн нэгжүүдээс сар, 7 хоногийн
биелэлтийн мэдээг авч нэгтгэн Уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх.

санал, 2 судалгаа, 12
мэдээлэл, 2 гарын
авлага
Чанар- Үнэн зөв,
бодитой мэдээлэл
боловсруулсан, шуурхай
байх.
Хугацаа: Сар бүр

мэдээллийн санд нэгтгэн ажиллаж байна.
- 7 хоног бүр УУЯ-нд голлох ашигт малтмалын үнийг
na_nyamkhuu@yahoo.com хаягаар хүргүүлж байна.
Уул уурхайн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 2015 оны 12
сараас 2016 оны 11 дугаар сарын зах зээлийн үнийн мэдээллийг
нэгтгэн боловсруулж, АМГТГ-ын цахим хуудсанд сар бүр
байршуулдаг “Статистик мэдээ” эмхтгэлд гаргуулахаар ХШҮСХ-т
хүргүүлсэн.
- Уул уурхайн гаралтай голлох түүхий эд, бүтээгдэхүүний зах
зээлийн мэдээлэл www.snl.com цахим хаяг болон бусад цахим
сүлжээнээс мэдээлэл цуглуулсан.
- Төмрийн хүдэр, зэс, цайрын олборлолт болон баяжмал
гаргалтын хэтийн төлөвийн судалгаа хийв.
- 2016.02.17/19/-ны өдрийн 1452 бүртгэлийн дугаартай BGR-ийн
төслийн төмрийн хүдрийн “Iron ore in Mongolia: Opportunities and
bottlenecks for the Economic Develpoment of the country“
судалгааны албан бичигтэй танилцлаа.
- Сангийн яамны 2016.02.23-ны 5-1/918 тоот албан бичгийн дагуу
уул уурхайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон экспортын 2015
оны гүйцэтгэл, 2016 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2017-2019
оны төсөөллийн мэдээлэл бэлтгэх ажлын хүрээнд дараах ажлыг
гүйцэтгэж
СЯ-нд
5/1725
тоот
албан
бичгээр,
tsolmon_e@mof.gov.mn цахим хаягаар СЯ-ны мэргэжилтэн
Цолмонд хүргүүлэв. Мөн УУЯ-ны Эрдэнэцэцэгт цахимаар
хүргүүлэв. Үүнд:
o 2015 оны экспортын мэдээлэл болон тайлангаар ирүүлсэн
мэдээлэлд тулгуурлан судалгаа хийж 2015 оны гүйцэтгэл
o 2016 оны төлөвлөгөөний мэдээлэлд тулгуурлан судалгаа
хийж 2016 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
o ТЭЗҮ-ний болон 2016 оны төлөвлөгөөнд ирүүлсэн
мэдээлэлд тулгуурлан судалгаа хийж 2017-2019 онуудын
төсөөллийн судалгаа.
- Уул уурхайн салбарын голлох ашигт малтмалын 2017 оны
олборлолт, экспортын судалгааг УУЯ-ны Эрдэнэцэцэгт
цахимаар хүргүүлэв
- Ашигт малтмалын тээвэрлэлтийн талаарх судалгааг хийв.
- УУХҮЯ-наас 2016.11.10-ны 05/757 тоотоор ирүүлсэн Монгол
жонш хөтөлбөрт хайлуур жоншны зах зээлийн талаар мэдээлэл
бэлтгэж хүргүүллээ.
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- Голлох ашигт малтмалын 2017-2020 оны үнийн хэтийн төлөвийн
төсөөллийг гаргаж уул уурхайн салбарын хэтийн төлөвийн
загварт тусгууллаа.
- Уул уурхайн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зах зээлийн
судалгааг эмхэтгэн гаргасан.
- АМГТГ-ын Статтистик мэдээллийн эмхтгэлд голлох ашигт
малтмалын үнийн мэдээллийг сар бүр гарган өгч байна.
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг сар бүрийн голлох ашигт
малтмалын үнийн мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.
- Уул уурхайн гаралтай экспортын жишиг үнийг тогтоох хорооны
хуралд оролцож 1-12 дугаар сард баримтлах жишиг үнийг
гаргахад санал өгч ажиллаа.
- Батлагдсан үнийг АМГТГ-ын цахим хуудсанд сар бүр
байршуулан сурталчилж ажиллаа.
- Монгол улсын Засгийн газрын Засгийн газрын 2011 оны 193
дугаар тогтоолоор баталсан "Ашигт малтмалын хүдэр, баяжмал,
бүтээгдэхүүний боловсруулалтын төвшинд тавигдах шаардлага,
ангилал, тооцох үндсэн зарчим, аргачлал”-ын төмөрт ногдох
хэсгүүдийг 2015 оны 12 сарын 14 өдрийн 488 дугаар тогтоолоор
өөрчилсөн. Үүнтэй холбоотойгоор төмрийн жишиг үнийг
зохистой тооцох талаар судалгаа хийсэн.
- www.umetal.com сайтад нийтлэгддэг 17 улсаас БНХАУ-руу
экспортлодог төмрийн хүдэр, баяжмалын үнийг судалж Монгол
улсын экспортын жишиг үнийг аль эх сурвалжаас авах талаар
санал боловсруулан Жишиг үнэ тогтоох хорооны хуралд
саналаа танилцуулж хэлэлцүүллээ.
- www.umetal.com сайтруу Монгол улсаас БНХАУ-руу экпортолсон
төмрийн хүдрийн үнэ ташаа нийтлэгдэж байгаа талаар мэйл
бичиж, Монгол улсаас БНХАУ-руу экспортолсон төмрийн
хүдрийн үнийн эх сурвалжийг Замын-Үүд боомтын үнээр авч
мэдээллийг сайтад нийтэлдэг болох талаар санал солилцож,
тохиролцоонд хүрсэн.
Уул уурхайн гаралтай бүтээгдэхүүний экспортын жишиг үнийг
тогтоох хорооны ажлын хүрээнд Хайлуур жоншны үнэ зарлах,
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулалтын талаар
санал гаргаж ажлын хэсгийн гишүүдэд хүргүүллээ.
Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жил,
сар, 7 хоногийн биелэлтийн мэдээ, тайланг ирүүлэх, хүлээн авч
дүгнэх гэрээг ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон
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баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эрхэлж
байгаа 302 аж ахуйн нэгжтэй хийв.
1-11 дүгээр саруудын 7 хоногийн голлох ашигт малтмалын мэдээг
аж ахуй нэгжүүдээс цахим хаягаар хүлээн авч нэгтгэн
боловсруулж, удирдлагад танилцуулан ажилласан. 2016.11.28ны байдлаар 50 аж ахуй нэгж мэдээгээ ирүүлэхээс 8 нь ирүүлж,
39 уурхай хөрөнгө оруулалтгүй, бичиг баримтын бүрдэл дутуу,
уурхай хүлээж аваагүй, бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа, үйл
ажиллагаа зогссон гэх мэдээ ирүүлсэн болно.
7.10. Уулын үйлдвэрийн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн санд нэгтгэх, нөөцийн бүртгэл хөтлөх
7.10.1. Ашигт малтмал ашиглах 2016 болон
1. Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны 2016 оны 397
2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг аж
төлөвлөгөө, 2017 оны 246 төлөвлөгөөг аж ахуйн нэгжүүдээс
ахуйн нэгжүүдээс хүлээн авч хянан үндсэн
хүлээн авч танилцаж, хянан үндсэн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн
үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн санд нэгтгэх.
санд нэгтгэв.
- Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны
Уулын ажлын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн
2015 оны тайланг аж ахуйн нэгжүүдээс
2015 оны ашигт малтмал ашиглах 214 тайланг хүлээн авч, хянан
хүлээн авч хянан үндсэн үзүүлэлтүүдийг
үндсэн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн санд нэгтгэлээ.
мэдээллийн санд нэгтгэх.
2015 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж албан тоот ирүүлсэн 124
- 2015 онд олборлолт явуулсан металл
ААН-н мэдээллийн нэгтгэсэн.
болон металл бус ордуудын ашигт
2. 2008 оны 1 сарын 1-ээс оноос 2015 оны 1 сарын 1-ний
малтмалын нөөцийн хөдөлгөөний тоо
байдлаар 7 жилийн металл ашигт малтмалын нөөцийн
бүртгэлийг хөтлөн нөөцийн хөдөлгөөн хийх
хөдөлгөөнийг хийж ЭБМТТ-д хүргүүлсэн.
Тоо-2 санал 2 судалгаа,
саналыг Геологийн алба болон Эрдэс
2015 онд үйл ажиллагаа явуулсан 174 тусгай зөвшөөрлийн
2 сан
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлд хүргүүлэх.
талбайн нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэл хийсэн.
Чанар- Үнэн зөв,
Ашиглалтын
тусгай
зөвшөөрөлтэй
ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэгдэх 125 техник эдийн засгийн
бодитой байх хугацаанд
холбоотой судалгааг хийж гүйцэтгэх,
үндэслэлийн эдийн засаг болон нөөцийн тооцооллын хэсэгтэй
чанартай гүйцэтгэнэ
холбогдох байгууллагад хүргүүлэх.
танилцлаа.
Хугацаа: 4-р улиралд
- Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох,
Ашигт малтмалын ордын ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх 43 нөөцийн
шилжүүлэх өргөдөлд Ашигт малтмалын
тайлантай танилцлаа.
нөөцийн
улсын
нэгдсэн
бүртгэлд
Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөн хийх, ашигт малтмалын
бүртгэгдсэн нөөцтэй эсэх талаар хяналт
улсын нөөцийн балансыг зохиохтой холбогдон гарч байгаа
тавьж ажиллах.
зарчмын болон техникийн хүндрэлүүдийг шийдвэрлэх зорилгоор
байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллаж байна.
- Бүх олборлох үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай
3. 2016 оны 11 сарын байдлаар металл 742, металл бус 610, нийт
зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн
2015
онд
1352 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн судалгааг баяжуулж
явуулсан үйл ажиллагаанд судалгаа хийж
УУХҮЯ-нд 2016 оны 11 дүгээр сарын 23–ны 1/2046 албан тоотоор
ангилан
тэдгээрийн
үйл
ажиллагааг
хүргүүлсэн.
идэвхижүүлэх, хууль эрх зүйн орчныг
сайжруулах,
дэмжлэг
үзүүлэх
арга
4. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр хүссэн 67 өргөдлийг
хэмжээний санал боловсруулан
Уул
хүлээн авч ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн бүртгэлд
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уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх.
- Уулын болон баяжуулах, боловсруулах
үйлдвэрүүдийн ашигт малтмал ашиглах
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг аж
ахуйн нэгжүүдээс хүлээн авах, мэргэжилтнүүдэд танилцуулах, засварт буцаах,
зөвшөөрөгдсөний дараа буцаан олгох
ажлыг зохион байгуулах.

бүртгэгдсэн нөөц орж байгаа эсэх, бүхэлдээ болон хэсэгчлэн
шилжүүлэх 24 өргөдлийг хүлээн авч тухайн тусгай зөвшөөрөлд
хамаарах жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан ирүүлж
байсан эсэх, улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн геологи хайгуулын
ажлын нөхөн төлбөрийн гэрээг байгуулсан эсэх, ашиглалтын
өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулсан эсэх болон ашигт
малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн нөөц
орж байгаа эсэх зэрэгт хяналт тавин дүгнэлт гаргасан.
Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн
нөөцтэй эсэхэд хяналт тавих явцад 24 ашиглалт хүссэн
өргөдлийн талбай хэт том байсанд тайлбар гаргуулан судалгаа
хийсэн ба 4 орд нэгдмэл тогтоцтой тул судалж тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдээс өргөдлийн талбайд ногдох нөөцийг эрх бүхий
байгууллагаар дахин тооцоолуулан баталгаажуулсан.
5. 2014 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй олборлох үйлдвэрлэл
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд
судалгаа хийж ангилан тэдгээрийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх,
хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, дэмжлэг үзүүлэх арга
хэмжээний санал боловсруулан Уул уурхайн сайд Р.Жигжидэд
2016.02.15-ны 1/1123 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
6. Уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн 2016
оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ААН-үүдээс
хүлээн авч мэргэжилтнүүдэд танилцуулах, танилцагдсан
төлөвлөгөөг ААН-үүдэд нь буцаан олгох ажлыг зохион байгуулж
байна. Үүнд:
o Хүлээн авсан – 396 ш
o Зөвшөөрсөн – 342 ш
- Уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн 2015
оны ашиглалтын үйл ажиллагааны тайланг
ААН-үүдээс
хүлээн авч мэргэжилтнүүдэд танилцуулах, танилцагдсан
төлөвлөгөөг ААН-үүдэд нь буцаан олгох ажлыг зохион
байгуулж байна. Үүнд:
o Хүлээн авсан – 214 ш
o Зөвшөөрсөн – 149 ш
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон баяжуулах,
боловсруулах үйлдвэрүүдээс 2017 оны ашиглалтын үйл
ажиллагааны 246 ш төлөвлөгөөг зааврын дагуу цахим хэлбэрээр
хүлээн аваад байна.
7.11. Уул уурхайн нэгдсэн мэдээллийн систем үүсгэх, Цахим тайлангийн үйл ажиллагааг сайжруулах.
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Тоо-Шаардлагатай тоо
хэмжээгээр
Чанар- Дэлгэрэнгүй
судалгаа хийгдсэн
7.11.1. Техник, эдийн засгийн үндэслэл
байна.
болон ашигт малтмал ашиглах үйл
Хугацаа: 4-р улиралд
ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, сар,
долоо хоногийн мэдээг цахимаар хүлээн
авах программыг боловсруулах Смарт
грийн технологи ХХК-ийг шаардлагатай
мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах.
- Аж ахуй нэгжүүдэд цахим хэлбэрээр
төлөвлөгөө, тайлан, мэдээг ирүүлэх талаар
сургалт зохион байгуулах.
- Техник, эдийн засгийн үндэслэл болон
ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, тайлан, сар, долоо хоногийн
мэдээг цахимаар хүлээн авах заавар
боловсруулах.
- Ашиглалтын үйл ажиллагааны 2017 оны
төлөвлөгөөг цахимаар хүлээн авах ажлыг
эхлүүлэх.

1. Смарт грийн технологи ХХК-ийн “Хайгуулын болон уулын
ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах систем
боловсруулах” ажилд шаардлагатай мэдээллээр ханган, ажлын
хэсгийн хүрээнд тогтмол санал солилцож, шаардлагатай засвар
өөрчлөлтүүдийг оруулан ажилласан. Ашигт малтмал ашиглах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг цахимаар хүлээж авахаар Смарт грийн
технологи ХХК-тай хамтран бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж
байна.
2. 2016.03.10–2016.03.15-ны өдрүүдэд e-Report цахим програмын
АМАҮАТөлөвлөгөөг ашигт малтмалын төрөл бүрээр АМГ-т
илгээх, түүнийг хүлээн авч шийдвэрлэх туршилт, сургалтын
ажлыг BGR-ийн АМГ-ын эрдэс баялгийн эдийн засгийн чадамжийг
дээшлүүлэх төсөл, Смарт грийн технологи ХХК-тай хамтран 13-н
ААН, АМГ-ын ГА, НХ, УУХ-ийн холбогдох мэргэжилтнүүдийг
оролцуулан Orange plaza төвийн MKIT сургалтын төвд дөрвөн
өдөр зохион байгуулав.
3. 2016 оны 12 дугаар сарын 10-ны байдлаар уулын болон
баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн 2017 оны ашиглалтын
үйл ажиллагааны 247 төлөвлөгөөг ААН-үүдээс цахим системээр
хүлээн аваад байна.
Уулын болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн 2017 оны
ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2016 оны тайланг
ААН-үүдээс цахим хэлбэрээр хүлээн авч байгаатай холбоотой
470 аж ахуйн нэгжийн 640 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлд
системд нэвтрэх эрх олгоод байна.
7.12. Ил, далд уурхай, тэсэлгээний ажил болон боловсруулах үйлдвэрийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм,
журмын шинэчлэсэн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх
1. Эрдэнэт УБҮ-ийн ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
7.12.1. Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны
боловсруулах ажлын хүрээнд хамтран ажиллах саналын дагуу
нэгдсэн дүрмийн төслийг боловсруулах.
дотооддоо ажлын хэсэг байгуулж, ажлын төлөвлөгөө гаргасан
- Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны Тоо- 3 төсөл, 3 дүрэм,
бөгөөд уг ажлын төлөвлөгөөнд чиглэл өгч ажилласан.
Чанар- Бодитой
нэгдсэн дүрмийн төслийг боловсруулах.
Уул уурхайн сайдаас өгсөн үүргийн дагуу “Ил уурхайн аюулгүй
- Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн хугацаанд чанартай
ажиллагааны дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хүрээнд
аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн гүйцэтгэнэ.
дүрмийн төсөлд санал авахаар мэргэжлийн байгууллагуудад
Хугацаа: 4-р
төслийг боловсруулах.
хандсан.
- Шинэчлэн боловсруулсан төслийг олон улиралд
Дүрмийн төсөлд Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төв, Эрдэнэт
нийтээр хэлэлцүүлэх, төслийг батлуулах
ХХК, Оюутлгой ХХК-аас албан ёсны санал авсан.
арга хэмжээ авах.
Мэргэжлийн байгууллагуудаас авсан саналыг нэгтгэн судалж
байна.
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2. Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн
101 тоот шийдвэрээр “Тэсэлгээний ажлын нэгдсэн дүрэм”-ийг
шинэчлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэг 3
удаагийн хурлаар “Тэсэлгээний ажлын нэгдсэн дүрэм”-ийг
шинэчилсэн төслийг боловсруулах дэд ажлын хэсгийг
“Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоо”-гоор
байгуулж, тус ажлын хэсэг шинэчилсэн төслийг боловсруулахаар
ажиллаж байна.
3. Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны
нэгдсэн дүрмийн төслийг боловсруулахад шаардлагатай хууль
зүйн орчны судалгаа, хэлэлцүүлэг хийх зардлын төсвийн талаар
Монгол-Австралийн эрдэс баялгийн хамтын ажиллагааны
төслийн зөвлөх Д.Галсандоржтой уулзаж ярилцав.
Уул уурхайн сайдын 2015.09.28-ны өдрийн 205 тоот тушаалаар
батлагдсан “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба хүдэр,
баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг
шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн анхдугаар
хуралдааныг зохион байгуулах ажлыг хийв. Ирц хүрэхгүй
шалтгаанаар хуралдаан хойшлогдов.
Монгол-Австралийн эрдэс баялгийн хамтын ажиллагааны
төсөлтэй хамтран “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах ба
хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн
дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах төслийн багийг сонгон
шалгаруулж, ШУТИС-ын ГУУС-ийн судалгааны баг болон Олон
улсын зөвлөх Райнэр Хенгстманн нараар аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг шинэчлэн боловсруулав.
4. Уул уурхайн сайд, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 11-р сарын
19-ны өдрийн 229/А-232 тоот хамтарсан тушаалаар “Хүдрийн
далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг “Монгол улсын
Засгийн газрын тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24,2 дахь хэсэг,
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 22
дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалт, Монгол улсын их хурлын 2014
оны 18-р дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрдэс баялгийн
салбарт баримтлах бодлогын 2.1.7 дахь заалт”-ыг тус тус
үндэслэн баталсан бөгөөд нийтээр дагаж мөрдөх тушаал
гаргуулах хүсэлтийг Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. Энэхүү
хүсэлтийн дагуу дүрмийг 2016.03.03-ний өдөр Хууль зүйн яамны
Улсын бүртгэлд бүртгэсэн.
5. 2016.05.19-20-ны өдрүүдэд ШУТИС-ын ГУУС-ийн судалгааны
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багтай хамтран Улаанбаатар хотноо Баяжуулах үйлдвэрүүдийн
үйлдвэр, техникийн газар, хэлтсийн дарга болон ХАБ хариуцсан
мэргэжилтнүүд
болон
УУЯ,
АМГ-ын
мэргэжилтнүүдийг
оролцуулсан хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.
7.13. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээний хэрэгжилттэй танилцах, санал дүгнэлт өгөх.
Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээний биелэлт 2016 онд
дүгнүүлэх 39, 2017 онд дүгнүүлэх 6, нийт 45 гэрээ байсан. Үүнээс:
Тоо-Шаардлагатай тоо
2016.11.24-ний байдлаар
хэмжээгээр
7.13.1.
Ашиглалтын
өмнөх
үйл
- Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны 32 гэрээ дүгнэж акт
Чанар- Шуурхай,
ажиллагааны гэрээг дүгнэх, акт үйлдэх.
үйлдэв.
бодитой байх.
Хугацаа: 4-р улиралд
- 2017 онд гэрээний хугацаа дуусч байгаа 13 гэрээг 12
дугаар сард багтаан дүгнүүлэх тухай мэдэгдсэн.
7.15. Уул уурхайн салбарт хэрэглэгдэж байгаа техник, технологийн төвшинг үнэлэх, санал дүгнэлт боловсруулах.
1. 2015 оны уулын ажлын тайлангаас Техник технологийн
төвшний үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн суурь баазыг үүсгэсэн.
Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу Уул уурхайн үйлдвэрийн
техник,
технологийн
түвшний
үнэлгээ
хийх,
аргачлал
7.15.1. Техник, технологийн түвшинг үнэлэх Тоо-19 судалгаа, 3
боловсруулах, стандарт бэлтгэх ажлуудыг багтаасан төслийн
санал, арга, аргачлалын төслийг холбогдох үнэлгээ,
ажлын даалгаврыг Англи, Монгол хэл дээр бэлтгэв.
Чанар- Шуурхай,
байгууллагад хүргүүлэх.
Хамтран
ажиллах
саналыг
Австрали-Монголын
хамтын
Арга,
аргачлалыг
сурталчилах, бодитой, хугацаанд нь
ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох албан тушаалтантай
хэрэгжилтийг
хангах
ажлыг
зохион чанартай Хугацаа: 4-р
тохиролцон, албан тоотоор хамтран ажиллах тухай хүсэлтийг
улиралд
байгуулах.
хүргүүлсэн.
2. Арга аргачлал боловсруулах ажлыг холбогдох журмын хүрээнд
гүйцэтгэхийн тулд Уулын ажлын тайлангийн маягтуудад өөрчлөлт
оруулах шаардлагатай загварыг бэлтгэв.
7.16. Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар судалгаа хийх, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах.
1. Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад
дагаж мөрдөх хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийн талаар
судалгаа хийв.
Тоо- 1 арга хэмжээ,
2015, 2016 оны судалгааны дагуу УУС-ын ажиллах хүчний
танилцуулга бэлтгэв.
7.16.1. Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй шаардлагатай тоо
2. ОБЕГ-аас боловсруулж, ирүүлсэн “Ил уурхайн аюулын үед
байдлыг сайжруулах талаар авах арга хэмжээгээр
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах заавар”-ын төсөлтэй
хэмжээний санал боловсруулах, холбогдох Чанар- үндэслэлтэй,
бодит, түргэн шуурхай
танилцсан.
байгууллагад хүргүүлэх.
Хугацаа: 4-р улиралд
Техник, технологийн төвшний үнэлгээний судалгааны ажлын
тайланг эцсийн байдлаар нэгтгэж Уул уурхайн яаманд 2015 оны
12-р сарын 03-ны өдөр хүргүүлсэн байна.
Үүнд: Дархан, Сэлэнгийн бүс нутгуудад байрлах томоохон
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ордууд болох Төмөртэй, Баянгол, Эрдсийн төмрийн ордуудын
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг үнэлэх аргачлалын
дагуу судалгаа хийгдсэн.
Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад дагаж
мөрдөх хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийн талаар судалгаа
хийгдээгүй байгаа учир боловсруулах санал одоогоор байхгүй
7.17. Эрдэс баялгийг зохистой эрэх, хайх олборлох боловсруулах, борлуулах үйл ажиллагааны эдийн засгийн үр өгөөжийг
нэмэгдүүлэх, дунд болон урт хугацааны хөтөлбөр боловсруулах.
- “Алт хөтөлбөр боловсруулах”, “Хайлуур жонш хөтөлбөр
боловсруулах”, “Цайр ба бусад холимог металл хөтөлбөр
боловсруулах”, “Газрын ховор элемент хөтөлбөр боловсруулах”
ажлын хэсэгт орж ажиллан холбогдох мэдээллээр хангаж
7.17.1. “Алт хөтөлбөр боловсруулах”,
Тоо- Шаардлагатай тоо
ажилласан. Ажлын хэсэг хөтөлбөрийн үр дүнг Уул уурхайн
“Хайлуур жонш хөтөлбөр боловсруулах”,
хэмжээгээр
сайдын зөвлөлд танилцуулсан. Засгийн газрын хуралдаанд
“Цайр ба бусад холимог металл хөтөлбөр
Чанар- Үнэн зөв бодитой
орохоор хүлээгдэж байгаа.
боловсруулах”, “Газрын ховор элемент
байх
- Алт хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсгийн хүрээнд УУХҮЯ
хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт орж
Хугацаа- 4-р улиралд
дээр 3 удаа ААН-үүдтэй хуралдаан зохион байгуулж ажилласан.
ажиллан үр дүнг УУХҮ-ийн сайдын зөвлөлд
- УУ-н сайдын 2013/09/02-ны өдрийн 174 дүгээр тушаалаар
танилцуулах.
байгуулагдсан Ажлын хэсгийн дарга болон гишүүд нь Засгийн
газрын
бүтэц,
бүрэлдэхүүн
шинэчлэн
солигдсонтой
холбогдуулан эрхэлсэн ажлын хүрээ нь өөрчлөгдсөн тул ажлын
хэсэг ажиллах боломжгүй болсон.
7.19. “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх
- 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-22 хооронд Өмнөговь аймгийн
Гурвантэс, Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумдад орших
тэсрэх материалын агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажилласан.
- 2016 оны 04 дүгээр сарын 27-нд Төв аймгийн Баянчандмань,
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумдад орших тэсрэх материалын
Тоо -Шаардлагатай тоо
агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
7.19.1.
Холбогдох
хууль
болон хэмжээгээр
ажилласан.
“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны Чанар - Хугацаанд нь
2016 оны 05 дугаар сарын 10-11-ний хооронд Төв, Хэнтий,
чанартай гүйцэтгэнэ.
нэгдсэн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангах.
Багануур дүүргийн нутагт орших Маргад-Энержи, Арвижих
Хугацаа: 4-р улиралд
мандал, Фэско, Мөнхтэтгэгч хүч гэсэн 4 аж ахуй нэгжийн
агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
ажилласан.
- 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Өмнөговь аймгийн
Ханбогд сумын нутагт орших Оюутолгой төсөлд тэсэлгээний
зориулалтаар ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмжийн
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ашиглалтын дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
ажилласан.
- Тэсэлгээний зориулалттай тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад
хүлээн авах, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн нарийн бичгээр
ажиллаж Мера ХХК-ийн тэсрэх материал үйлдвэрлэх, цооног
цэнэглэх, түгжих машин, тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээн авах
ажлыг зохион байгууллаа.
- 2016 оны 08 дугаар сарын 30-наас 09 дүгээр сарын 01-ний
хооронд тэсрэх материалын агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох
асуудлаар Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын нутагт орших
“Могойн гол” ХК”-ийн уурхайд томилолтоор ажилласан.
- 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-наас 09 дүгээр сарын 09-ний
хооронд тэсрэх материалын агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох
асуудлаар Төв, Дорноговь, Сүхбаатар аймгуудын нутагт орших
“Баяннүүргэстэй” ХХК, “Дүншинхэние” ХХК, “Нутгийн анар” ХХК,
“Фрийгүүд эрийн” ХХК-уудын уурхайд томилолтоор ажилласан.
- 2016 оны 09 дүгээр сарын 21-нээс 09 дүгээр сарын 23-ны
хооронд тэсрэх материалын агуулахын аюулгүйн бүс тогтоох
асуудлаар Сэлэнгэ аймгийн нутагт орших “Мера” ХХК, “Сэлэнгэ
минералс” ХХК, “Сонгоулд” ХХК-уудын уурхайд томилолтоор
ажилласан.
- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн
даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр баталсан
удирдамжийн дагуу 2016 оны 10 дугаар сарын 28-наас 30-ны
хооронд “Тэнхун” ХХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д тус тус
томилолтоор ажилласан.
- 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-нд “Редпаф Монгол” ХХК-ийн
хүсэлтээр далд уурхайн босоо амны хамгаалалтын тавцан
бэлтгэх малталтанд тэсэлгээний шпур цэнэглэх зориулалттай
тоног төхөөрөмжтэй танилцсан.
- Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх, тэсрэх
бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх,
тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх аж ахуйн үйл ажиллагааны
тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар Мэргэжлийн зөвлөлийн 2016
оны 1, 2, 3, 4, 5 дугаар хуралдаануудад оролцож, хэлэлцэгдэж
байгаа асуудалтай холбогдуулан санал дүгнэлт өгч ажилласан.
Үүнд:
- Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний
хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил
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үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын асуудлаар
“Баянтэгш Импэкс” ХХК, “Санваллей” ХХК, “Спейшил майнинг
сервис” ХХК, “Оюу толгой” ХХК, “Бласт” ХХК, “Эрдэнэт үйлдвэр”
ХХК, “МН Жойн” ХХК,
- Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний
хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил
үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох асуудлаар
“Монполимет” ХХК, “Редпаф” ХХК, “Маргад Энержи” ХХК,
“Алтайн зам” ХХК, “Бат бласт” ХХК
- Мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн байгууллагын эрх олгох асуудлаар
ШУТИС-ийн Уурхайн судалгаа, хөгжлийн төв
- Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил үйлчилгээ хийх
тусгай зөвшөөрлийн цуцлах асуудлаар “Орика Монголиа” ХХК
зэрэг асуудлаар тус тус холбогдох санал өгч ажилласан.
- Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийт баригдсан
байнгын, түр, богино хугацааны гэсэн агуулхуудын судалгаа
гаргах ажлын хүрээнд 2016 онд зөвшөөрөгдсөн уулын ажлын
төлөвлөгөөнөөс агуулахын мэдээллийг нэгтгэж авсан.
- Тэсэлгээний мэргэжлийн зөвлөлөөр тэсэрч дэлбэрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 15
дугаар зүйлийн 15.2.3.-г зөрчиж ажиллаж байгаа аж ахуй
нэгжүүдийн асуудлыг хэлэлцүүлэхээр танилцуулга бэлтгэсэн.
- Уул уурхайн салбарт хэрэглэгдэж байгаа тэсрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгслийн судалгааг 2016 оны уулын ажлын
төлөвлөгөөнөөс авч нэгтгэсэн.
Найм. "Хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулах, дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай мэдээллээр хангах,
бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах
санал, судалгаа боловсруулах, инновацын идэвхижилтийн судалгааг хийх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад
чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
8.1. Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох /Төрөөс эрдэс баялагийн салбарт баримтлах
бодлого/
- УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргынБ/99 тоот тушаалаар
8.1.1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
байгуулагдсан “Уул уурхайн тухай хуулийн төсөл, үзэл
Тоо- шаардлагатай тоо
болон бусад холбогдох байгууллагуудаас
баримтлал” боловсруулах”
ажлын хэсэгт орж холбогдох
хэмжээгээр
байгуулсан салбарын эрх зүйн орчныг
мэдээллээр хангах, санал дүгнэлт өгч ажиллаж байна.
Чанар- Үндэслэл сайтай,
боловсронгуй
болгохтой
холбогдсон
- АМГТГ-ын даргын А/46 тоот тушаалаар байгуулагдсан “АМГТГхэрэгжихүйц бодитой
ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2017 оны үйл
ажлын хэсэгт оролцох, ажлын хэсэг
Хугацаа: 4-р улиралд
ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл, 2017-2019 онд авч
байгуулах, санал боловсруулах, хүргүүлэх.
хэрэгжүүлэх гол гол арга хэмжээний жагсаалт боловсруулах”
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ажлын хэсэгт орж холбогдох мэдээллээр хангах, санал дүгнэлт
өгч ажиллаж байна.
- Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газарт МУын уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хууль эрх зүйн орчны
өнөөгийн байдлын талаар судалгаа хийлгүүлэх хүсэлтийг
2016.10.07-ны өдрийн 1/871 тоотоор хүргүүлсэн.
Хөрөнгө оруулалт шаардлагатай төслүүдийн жагсаалт гаргаж,
“Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн Монгол-Хятадын
хамтарсан зөвлөл”-ийн хуралдаанаар хөрөнгө оруулалтын
хөнгөлөлттэй
зээлэнд
хамруулахаар
холбогдох
хэлтэст
хүргүүлсэн.
8.1.2. Боловсруулах үйлдвэрийн хөрөнгө Тоо- 1 санал
Хүнд үйлдвэрийн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчин
оруулалтын
судалгаа
хийх,
хөрөнгө Чанар- Үндэслэл сайтай,
бүрдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх талаар 5 санал боловсруулж, орлогч
оруулалтыг
нэмэгдүүлэх
санал хэрэгжихүйц бодитой
дарга М.Энхжаргал болон Эрдэс баялаг мэдээллийн технологийн
Хугацаа: 4-р улиралд
боловсруулах.
төвд хүргүүлсэн.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан Оюу
толгой ордын хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд зэс
хайлуулах үйлдвэрийн тайланг хүлээн авах ажлын хэсгийг
мэдээллээр хангаж ажилласан.
8.2. Геологи, уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, харилцан үр ашигтай төсөл,
хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.
8.2.1. Экспортод гаргаж байгаа бүрэн
Экспортод гаргадаг уул уурхайн гаралтай хүдэр, баяжмал болон
боловсруулаагүй хүдэр болон баяжмалыг
түүний дараагийн шатны бүтээгдэхүүний мэдээллийг Гааль,
боловсруулалтын түвшинг нь харгалзан
татварын ерөнхий газраас гаргуулан авч бүтээгдэхүүний нэр,
экспортын татвар ноогдуулах эрх зүйн
төрөл, тоо, хэмжээ, чанарын үзүүлэлтийн судалгааг гаргаж
орчинг бүрдүүлнэ.
экспортын татварын зохицуулалтын саналыг боловсруулав.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн эцсийн
- Экспортод гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний (Cu, Fe,
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
үйлдвэрийн Тоо - 1 санал,4 арга
CaF2, Mo, WO3, Pb, Zn,) жагсаалтыг гаргаж, мэдээллийг нэгтгэсэн.
үндсэн
тоног
төхөөрөмжийг
судалж, хэмжээ
2012–2016
онуудад
экспортолсон
Уул
уурхайн
гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан Чанар - Үндэслэл
бүтээгдэхүүнүүдийн нэр төрөл, тоо хэмжээгээр мэдээллийг
татвараас чөлөөлөх эрх зүйн орчныг сайтай, хэрэгжихүйц
гаргав.
бүрдүүлнэ.
бодитой
- 2016 оны 06-р сарын байдлаар Монгол улсын уул уурхай, ашигт
Судалгаанд
үндэслэн
татварын Хугацаа: 4-р улиралд
малтмалтай холбоотой 332 ширхэг стандартуудын жагсаалтыг
зохицуулалтын
санал
боловсруулан
нэр төрлөөр нь ангилав.
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлэх,
- Уул уурхайн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрийн
батлуулах.
асуудал Аж үйлдвэрийн яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд багтах
болсноор энэ төрлийн ажил тус яаманд шилжсэн болно.
Уг судалгаанд үндэслэн гаалийн болон
НӨАТ-аас
чөлөөлөх
талаар
санал
-УУХҮСайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны A/41 тоот
боловсруулж
холбогдох
байгууллагад
тушаалаар батлагдсан Оюу толгой ордын хөрөнгө оруулалтын
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хүргүүлэх.

гэрээний хүрээнд зэс хайлуулах үйлдвэрийн тайланг хүлээн авах
ажлын хэсгийг мэдээллээр хангаж ажилласан.
8.3. Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах ажлыг дэмжиж ажиллана.
-Хүнд үйлдвэрийн салбарын зэс, хар төмөрлөгийн өнөөгийн
8.3.1. Хүнд үйлдвэрийн салбарт шинэ
байдлын талаар танилцуулга
боловсруулан удирдлагад
стандарт
бий
болгоход
санал Тоо- 1 судалгаа, 1 санал
танилцуулсан.
Чанар- Үндэслэл сайтай,
боловсруулах.
-Боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ, бусад бичиг баримттай
Олон улсын норм, норматив, стандартыг Хугацаа: 4-р улиралд
танилцаж цаашид хийх, хэрэгжүүлэх ажлын талаар чиглэл өгч
судлаж нэвтрүүлэх судалгаа хийх.
ажилласан. Энэ чиглэлээр судалгааны ажлыг эхлүүлсэн.
8.4. Дархан, Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр уул, уурхайн дэд бүтцийн
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд "Дархан-Сэлэнгийн
бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах
төсөл" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гурвалсан гэрээг талууд
8.4.1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн
Тоо- 1 судалгаа, 1 санал байгуулсан.
11.1.8-д заасны дагуу
түвшинг үнэлэх
Чанар- Үндэслэл сайтай, Гэрээний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд ТЭЗҮ боловсруулах
санал, арга, аргачлалын төслийг холбогдох
Хугацаа: 4-р улиралд
зөвлөх “Hatch” (Canada), БОННҮ боловсруулах зөвлөх “Ecoton
байгууллагад хүргүүлэх.
LLC (Mongolia), Lead member and Ecosphere (Mongolia) and AJED
LLC (Mongolia)” компани, Дэлхийн банкны төлөөлөлтэй уулзаж
ажлын төлөвлөгөө, төслийн үе шат, санхүүжилтийн талаар санал
солилцон ажиллаж байна.
8.5. Метал хийц, угсралтын үйлдвэрийг хөгжүүлнэ.
8.5.1. УУХҮЯ болон Байгаль орчин, аялал
Хүнд үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл болон үйлдвэр байгуулах
жуулчлалын яамтай хамтран Метал хийц,
төслүүд(нийт 40)-ийн жагсаалт, тэдгээрийн ТЭЗҮ болон холбогдох
Тоо- Шаардлагатай тоо
техник тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийг
материалуудыг хүлээн авах хүсэлт гаргасан албан бичгийг
хэмжээгээр Чанарбайгуулах,
өргөжүүлэх
техник-эдийн
төлөвлөж, УУХҮЯ-нд явуулсан.
Үндэслэл сайтай
засгийн үндэслэлийн талаар
Шинжлэх
Техник эдийн засгийн үндэслэлийг Шинжлэх ухаан технологийн
Хугацаа: 4-р улиралд
ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн
зөвлөлийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлтгэл хангах,
шийдвэр гарган хамтран ажиллах.
холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулж байна.
8.7. Нүүрс угаах, гүн боловсруулах үйлдвэр болон нүүрсний нийлэг хийн үйлдвэр байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ
8.7.1. Нүүрсийг гүн боловсруулж ашиглаж
-БНХАУ-ын нүүрс газрын тос боловсруулах үйлдвэрүүдийн
байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй төр-хувийн
холбогдолтой “Газрын тос, химийн үйлдвэрийн хөгжлийн
Тоо - Шаардлагатай тоо
хэвшлийн зарчмаар хамтран ажиллах, үйл
төлөвлөгөө 2016-2020” болон бусад төслүүдийн талаар судалж
хэмжээгээр
ажиллагаанд нь хяналт тавих
байна.
Чанар - Үр дүнд
Нийлэг
хийн
үйлдвэрлэл,
ашиглалт,
-“Хэт” ХХК-ний газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-тэй
суурилсан үндэслэл
аюулгүй ажиллагаатай холбогдох гадаадын
танилцаж, мөн бусад газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн
сайтай
болон дотоодын стандартуудыг судлах,
холбогдолтой мэдээллээс дагалдах үйлдвэрийн талаар судалж
Хугацаа: 4-р улиралд
шаардлагатай стандарт, дүрэм, журам,
байна.
зааварт санал өгөх
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8.8. Шингэрүүлсэн түлш, шатах тослох материалын үйлдвэр байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ.
Хүнд үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн
Тоо - шаардлагатай тоо
нэгжүүдийн нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох ажлын хүрээнд
хэмжээгээр
аж ахуйн нэгжүүдээс 2014-2016 онд Үйлдвэрлэж буй
бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үнэ, борлуулалт, улсын төсөвт
8.8.1. Шингэрүүлсэн түлш үйлдвэрлэх Чанар – Үр дүнтэй,
төвлөрүүлсэн татварын хэмжээ, Суурилагдсан хүчин чадал,
төслүүдийн мэдээллийг цуглуулах нэгтгэх, нөхөн сэргээх
үүнээс ашиглаж буй хүчин чадал, Ажиллах хүчний тоо, Хөрөнгө
тулгамдаж байгаа асуудлын
мэдээлэл стандартыг уурхайнууд
дагаж мөрддөг болсон
оруулалтын хэлбэр, Тулгамдаж буй асуудал (эрх зүйн чиглэлээр)
бэлтгэж, удирдлагыг мэдээллээр хангах
байх.
гэх мэтийн талаар мэдээлэл ирүүлэх тухай албан бичгийн
Хугацаа: 4-р улиралд
төслийг боловсруулж, зарим ААН-тэй утсаар холбогдож
мэдээллийг ирүүлэх тухай мэдэгдсэн.
8.9. Эрдсийн түүхий эдийн боловсруулалтын төвшинг дээшлүүлж, эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар
байгаль орчинд халгүй, хүний амьдрах орчинд аюулгүй байх зарчмыг баримтлах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх.
Эрдсийн түүхий эдийн баяжуулалтын чиглэлээр эрдэм
шинжилгээ, судалгаа, технологийн туршилт явуулах, геологи
хайгуулын үе шатны технологийн сорьцод бодисын найрлагын
Тоо - шаардлагатай тоо
судалгаа, лабораторийн болон хагас үйлдвэрлэлийн туршилт
8.9.1. Эрдсийн гаралтай түүхий эдийн
хэмжээгээр, 1 санал
явуулах, технологийн үнэлгээ өгөх, регламент боловсруулах,
боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлж, эрх
Чанар - Бодитой,
ажиллаж байгаа баяжуулах үйлдвэрүүдэд технологийн хяналтын
зүйн таатай орчинг судлах
үндэслэл сайтай, хууль,
сорьцлолт явуулах, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, металл авалтыг
журмын дагуу
дээшлүүлэх, технологийг боловсронгуй болгох судалгаа туршилт
Хугацаа: 4-р улиралд
явуулах,
ашиглалтад
бэлтгэж
байгаа
орд
газруудын
үйлдвэрлэлийн ТЭЗҮ боловсруулах үйл ажиллагааны үеийн эрх
зүйн орчинг судлах, таатай нөхцөл бүрдүүлэх судалгааг
эхлүүлсэн.
8.10. Ашигт малтмалыг газрын гүнд боловсруулалт хийхийг дэмжин өргөжүүлэх, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж
байгаа уурхайг урамшуулах, дэмжих хөшүүргийг бий болгох.
Нүүрсний уурхайн метан хийн нөөц, хүлэмжийн хийн тооллого
8.10.1 Нүүрсний уурхайн метан хийн нөөц,
хийх аргачлалын талаар олон улсад баримталдаг зөвлөмж,
хүлэмжийн хийн тооллого хийх аргачлалын Тоо - шаардлагатай тоо
дүрэм, стандартыг төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй хамтран судлах,
талаар судлах, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг хэмжээгээр, 1 санал
нэвтрүүлэх талаар санал солилцож байна.
Чанар - Бодитой,
үзүүлэн ажиллах
Шатдаг занар, нүүрсийг газрын гүнд боловсруулах дэвшилтэт
Шатдаг занар, нүүрсийг
газрын гүнд үндэслэл сайтай, хууль,
техник, технологи нэвтрүүлэх, сурталчлах дэмжих зорилгоор энэ
боловсруулах дэвшилтэт техник, технологи журмын дагуу
чиглэлийн төсөл хэрэгжүүлэх ААН-дэд өөрсдийн техник,
Хугацаа: 4-р улиралд
нэвтрүүлэх, сурталчлах дэмжих
технологи, ашиглалтын явц байдлын
талаар танилцуулга
ирүүлэх хүсэлт хүргүүлэн ажиллаж байна.
8.12. Өрсөлдөх чадвартай боловсруулах аж үйлдвэрийг хөгжүүлж, эдийн засгийн төрөлжилтийг эрс сайжруулна.
8.12.1 Экспортын баримжаатай, оюуны Тоо - шаардлагатай тоо
“Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай” Монгол Улсын хуулийн 9 дүгээр
шингэц бүхий өрсөлдөх чадвартай, бага хэмжээгээр, 1 санал
зүйл. Дэмжлэгт хамрагдах аж ахуйн нэгжид тавих шаардлага
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оврын
бүтээгдэхүүний
хөгжүүлэх

үйлдвэрлэлийг Чанар - Бодитой,
заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулан
үндэслэл сайтай, хууль,
ажиллаж байна.
журмын дагуу
Хугацаа: 4-р улиралд
8.12.2 Зэс хайлуулж, кабель утас, ороомог, Тоо - шаардлагатай тоо
Зэс хайлуулж, кабель утас, ороомог, машин, тоног төхөөрөмжийн
машин, тоног төхөөрөмжийн эд анги, хийц хэмжээгээр, 1 санал
эд анги, хийц үйлдвэрлэж экспортлох чиглэлээр үйл ажиллагаа
үйлдвэрлэж экспортлох техник, технологи Чанар - Бодитой,
эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаа гаргаж байгаа ба
судлах, нэвтрүүлэх, сурталчлах, дэмжих.
тэдгээрийн техник, технологийг судлан, олон улсын техник,
үндэслэл сайтай, хууль,
технологитой
харьцуулах,
дэвшилттэйг
нь
нэвтрүүлэх,
журмын дагуу
Хугацаа: 4-р улиралд
сурталчлах, дэмжих ажлыг эхлүүлсэн.
8.13. Нүүрс хийжүүлж, бага оврын цахилгаан станцуудыг түлшээр хангана.
Нүүрс хийжүүлж ашиглаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаа
Тоо- шаардлагатай тоо
8.13.1 Нүүрс хийжүүлж ашиглаж байгаа аж
гаргаж, тэдгээрт хэрэгжүүлж буй төслийн танилцуулга, ажлын
хэмжээгээр
ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах
явц, хэрэгжилтийн талаар танилцуулга ирүүлэх, хамтран ажиллах
Чанар- Бодитой,
Нүүрснээс
нийлэг
хий
үйлдвэрлэж,
санал хүргүүлсэн.
үндэслэл сайтай, хууль,
ашиглахтай холбоотой ажлын хэсэгт орж
Нүүрснээс нийлэг хий үйлдвэрлэж, ашиглахтай холбоотой ажлын
журмын дагуу
ажиллах
хэсэг байгуулах, орж ажиллах
санал бусад газруудаас
Хугацаа: 4-р улиралд
ирүүлээгүй байна.
8.16. Хүнд үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээ, мэдээлэл, цуглуулах, судалгаа хийх
8.16.1. УУХҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын
- УУХҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагаас мэдээ
хүрээний
агентлагаас
мэдээ
тайлан
тайлан ирүүлэх хуваарийн дагуу хүнд үйлдвэрлэлийн салбарын
ирүүлэх
хуваарийн
дагуу
хүнд
үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалт, экспортын
үйлдвэрлэлийн салбарын үйлдвэрүүдийн
тоо хэмжээг гаргаж, холбогдох байгууллагад тухай бүр хүргүүлэн
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл,
борлуулалт,
ажилласан.
экспортын тоо хэмжээг гаргаж, холбогдох Тоо-шаардлагатай тоо
- Хүнд үйлдвэрийн салбарт хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг
байгууллагад тухай бүр хүргүүлэх
хэмжээгээр, 1 сан, 2
бүрдүүлэх
талаар
судалгаа
хийж,
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн санг хөтлөн,
- Хүнд үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн санал, 2 судалгаа, 12
үнэлэлт өгч, дүгнэлт гарган үүнтэй холбоотой 5 санал
нэгж, байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл, 2 гарын
боловсруулан ажилласан.
мэдээллийн санг хөтлөх, компаниудын авлага
хувьцааны үнэ ханшийн судалгаа хийх, Чанар- Үнэн зөв,
- Хүнд үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн өнөөгийн нөхцөл
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.9 дэх бодитой мэдээлэл
байдлын талаар судалгааны ажлын материалыг нэгтгэж ажлын
заалтын дагуу хөрөнгө оруулалтын орчныг боловсруулсан, шуурхай хэсэгт танилцуулахаар хураангуйг бэлтгэсэн болно. Ажлын хэсэгт
сайжруулах талаар судалгаа хийж, үнэлэлт байх.
танилцуулж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ажлын
Хугацаа- Сар бүр
өгч, дүгнэлт гаргах.
судалгааг Дархан-Сэлэнгийн бүс нутагт хийсэн. Дархан,
Сэлэнгийн бүс нутгуудын төмрийн уурхайнуудын нэгдсэн
Хүнд
үйлдвэрийн
салбарын
судалгааг гаргаж дуусаад байна. Мөн улсын хэмжээн дахь
үйлдвэрлэлийн өнөөгийн нөхцөл байдлын
төмрийн ордуудын талаарх судалгааг нэгтгэсэн ба улс орны
талаар судлах, Ашигт малтмалын тухай
эдийн засагт үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаар үнэлэлт, дүгнэлт
хуулийн 11.1.10-т заасны дагуу улс орны
эдийн засагт үзүүлж байгаа нөлөөллийн
гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулж
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талаар үнэлэлт, дүгнэлт гаргаж холбогдох
ажиллаж байна.
байгууллагад хүргүүлэх.
8.17. Хүнд үйлдвэрийн салбар болон боловсруулах үйлдвэрийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын
шинэчилсэн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх
8.17.1. Боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй Тоо- 3 төсөл, 3 дүрэм,
- Хүнд үйлдвэрийн салбарт мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоол,
ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн төслийг Чанар- Бодитой
аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын нэгтгэсэн судалгааг хийж,
боловсруулах.
хугацаанд чанартай
өнөөгийн байдал, цаашдын хэтийн төлөвийн талаар саналаа
боловсруулсан.
Шинэчлэн боловсруулсан төслийг олон гүйцэтгэнэ.
нийтээр хэлэлцүүлэх, төслийг батлуулах Хугацаа- 1,2
- Шинэчлэн боловсруулсан төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх,
арга хэмжээ авах.
улиралд
төслийг батлуулах арга хэмжээг зохион байгуулж байна.
8.18. Техник эдийн засгийн үндэслэл
- Хүнд үйлдвэрийн
салбарын зэс, хар төмөрлөгийн
Тоо-1 санал, 1 судалгаа
үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийн талаар
8.18.1. Хүнд үйлдвэрийн Техник эдийн
Чанар- Цаашид авах
танилцуулгыг боловсруулсан.
засгийн үндэслэлийг хүлээн авах, бүртгэх,
арга хэмжээний цогц
- Боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ, бусад бичиг баримттай
Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн
саналтай болсон байна. танилцаж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар чиглэл өгч
салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэх.
Хугацаа- 1,2,3,4 улиралд хэрэгжилтийг Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн салбар
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.
8.19. Эрдэс баялгийг зохистой эрэх, хайх олборлох боловсруулах, борлуулах үйл ажиллагааны эдийн засгийн үр өгөөжийг
нэмэгдүүлэх, дунд болон урт хугацааны хөтөлбөр боловсруулах.
8.19.1. “Алт хөтөлбөр боловсруулах”,
Тайлант хугацаанд “Алт хөтөлбөр боловсруулах”, “Хайлуур жонш
“Хайлуур жонш хөтөлбөр боловсруулах”, Тоо- Шаардлагатай тоо
хөтөлбөр боловсруулах”, “Цайр ба бусад холимог металл
“Цайр ба бусад холимог металл хөтөлбөр хэмжээгээр
хөтөлбөр боловсруулах”, “Газрын ховор элемент хөтөлбөр
боловсруулах”, “Газрын ховор элемент Чанар- Үнэн зөв бодитой боловсруулах” ”Нүүрс хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт орж
хөтөлбөр боловсруулах” ”Нүүрс хөтөлбөр байх
ажиллах санал холбогдох газруудаас ирүүлээгүй болно.
боловсруулах” ажлын хэсэгт орж ажиллан Хугацаа- 1,2 улиралд
үр дүнг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
сайдад танилцуулах.
8.20. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн Дорноговь, Дундговь, Дорнод аймгуудад боловсруулах үйлдвэр
барьж байгуулах ажлыг зохион байгуулна
8.20.1. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн
орд
газруудыг
түшиглэн
Дорноговь, Тоо -1 ажил үйлчилгээ
Дорноговь, Дундговь, Дорнод аймгуудад боловсруулах үйлдвэр
Дундговь, Дорнод аймгуудад боловсруулах Чанар - Шуурхай,
барьж байгуулах ажилд шаардлагатай мэдээллээр хангах,
үйлдвэр
барьж
байгуулах
ажилд мэргэжлийн санал
тодорхой санал, дүгнэлт гарган оролцож ажиллах удирдамж
шаардлагатай
мэдээллээр
хангах, дүгнэлт өгч ажиллана.
боловсруулан бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн.
тодорхой санал, дүгнэлт гарган оролцож Хугацаа:- тухай бүр
ажиллах.
8.22. Кокс-хими болон нүүрс, эрчим хүч, химийн үйлдвэрийн цогцолборыг байгуулахад бодлого боловсруулах, дэмжлэг
үзүүлэх
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8.22.1. Нүүрсийг баяжуулах, кокс, химийн
Нүүрсийг баяжуулах, кокс, химийн үйлдвэр байгуулах, нүүрсний
үйлдвэр байгуулах, нүүрсний ордууд дээр
ордууд дээр цахилгаан станц барих, хүрэн нүүрснээс утаагүй
цахилгаан станц барих ,хүрэн нүүрснээс
түлш, нүүрс болон шатдаг занараас шингэн түлш гарган авах,
Тоо- 1 санал, 1 арга
утаагүй түлш, нүүрс болон шатдаг занараас
нүүрсийг хийжүүлэн нийлэг хий гарган авах зэрэг БНХАУ болон
хэмжээ
шингэн түлш гарган авах, нүүрсийг
бусад орнуудын төслийг судалж байна.
Чанар- Үндэслэл сайтай,
хийжүүлэн байгалийн ойролцоо түвшний
Дээрх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллээр
хэрэгжихүйц бодитой
хангах, тодорхой санал, дүгнэлт гаргах ажлыг зохион байгуулж
чанартай хийг гаргах зэрэг төслийг судлах,
Хугацаа: 3,4-р улиралд
байна.
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллээр
хангах, тодорхой санал, дүгнэлт гарган
ажиллах.
Ес. "Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад Нүүрсний салбарын бодлого боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх, салбарын хэтийн төлөв, стратегийн төлөвлөгөө,
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах " гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтын хүрээнд:
9.1. Нүүрсний геологийн судалгаа нөөцийн асуудалтай холбоотой хийгдэх ажлууд
1. Орон нутгийн нүүрсний уурхайнуудад тулгараад байгаа
нөөцийн хөдөлгөөний асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 16 аж
ахуйн нэгжийн нөөцийн хөдөлгөөнийг тусгай зөвшөөрөл тус
9.1.1. Орон нутгийн нүүрсний уурхайнуудад Тоо
хэмжээ:
3–аас бүрээр гаргасан.
тулгараад байгаа нөөцийн хөдөлгөөний доошгүй
2. ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх алт, зэсийн баланс орохтой
асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор тайланг Хугацаа: 4-р улирал
холбоотой Нүүрсний ордуудын батлагдсан нөөцийн ерөнхий
Шаардлагад тайлбар гаргахад бэлтгэх шугамаар 2015 онд батлагдсан нөөцийг
гаргуулж, хянан хүлээн авч бүртгэлжүүлж, Чанар:
нийцсэн байна.
хасагдах нөөцтэй нь бүртгэж Геологийн албанд хүргүүлсэн.
нөөцийн хөдөлгөөнийг хийх.
3. MV-000684, MV-017243 Могойн гол ХК-ийн Могойн голын
нүүрсний уурхайн 1990 оноос хойш нөөцийн хөдөлгөөнийг
гаргасан.
1. XV-008073, XV-014939 Тефис майнинг ХХК-ийн Увс аймгийн
Бөхмөрөн сумын нутагт байрлах Индэрт, Индэрт-2 талбайнуудад
ашиглалт хүссэн өргөдлийг дахин хянаж тайлан материалтай
танилцсан. Тайлан №7579, 7580
9.1.2. Нүүрсний ашиглалтын
тусгай
Тоо хэмжээ: 1 арга 2. XV-005264 Цагаан-Өвөлжөө ХХК-ийн ашиглалт хүссэн
зөвшөөрлүүдийн бүртгэл хөтлөх, нөөцтэй
хэмжээ
өргөдлийг дахин хянаж Байгаль Орчин Ногоон хөгжлийн яамнаас
эсэх талаар нэгдсэн дүгнэлт, судалгаа
Хугацаа:
4-р улирал
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээг дахин
гаргаж, нөөц тогтоогдоогүй болон нөөцийн
Чанар:
Тодорхой хийлгэж ирүүлэхээр аж ахуйн нэгжид мэдэгдсэн.
тоо хэмжээ нь тодорхойгүй тусгай
санал
боловсрогдсон 3. XV-011843 Эм Эн Си Ар Ай ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Номгон
зөвшөөрлүүдийн талаар авч хэрэгжүүлэх
байна.
сумын нутагт орших Бүдүүний хярын нүүрсний ордын
арга хэмжээний санал боловсруулах
Өндөрцагаан-1 талбайд, XV-008073 тусгай зөвшөөрөлтэй Тефис
майнинг ХХК-ийн Нүүрст хотгорын зүүн жигүүрийн хэсэг,
4. Тэнгри ойл шэйл ХХК-ний MV-006453 тусгай зөвшөөрлийг
Цэцэнс Холдинг ХХК-руу шилжүүлэх өргөдөл,
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5. XV-013780 Цагаан Өвөлжөө ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ноён
сумын нутагт орших Баруун ноён уул-1 нүүрсний ордын
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн багасгасан
талбай,
6. Хайрхан Толгой ХХК-ийн XV-005261 тусгай зөвшөөрөлтэй
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших Хайрхан
толгойн талбайд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл,
7. Монросцветмет ХХК-ний MV-000158 тусгай зөвшөөрлийг
Чандмань-Илч ХХК-руу шилжүүлэх өргөдлүүдийг тус тус хянаж
ордын геологийн судалгаа, нөөцийн тайлан түүнтэй холбогдон
гарсан эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, тушаал, засаг дарга
болон байгаль орчны улсын байцаагчийн тодорхойлолтод
үндэслэн
хяналтын хуудас нээж ахлах мэргэжилтэн болон
хэлтсийн даргад танилцуулсан.
8. Нүүрсний ашиглалтын 281 тусгай зөвшөөрлийн судалгааг
2016.01.01-ний
байдлаар
гаргаж
мэдээллийг
самбарт
байршуулав.
9. Нүүрсний ашиглалтын 281 тусгай зөвшөөрлийг хүрэн, чулуун,
антрацит, шатдаг занарын төрлөөр ангилан үйл ажиллагааны
байдлаар төрөлжүүлэн бэлтгэсэн.
10. Нүүрсний ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг аймгаар ангилан
нөөц,
ТЭЗҮ,
орд
ашиглалтын
судалгааг
шинэчлэн
боловсруулахад бэлтгэсэн.
11. Налайхын ордын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт, зурган
мэдээлэл бэлтгэн Налайх хотын захирагч, ИТХ-ын дарга, ажлын
албаны мэргэжилтнүүдэд танилцуулж мэдээлэл солилцсон.
12. УУЯ-ны СБТГ-ын УУБХ Налайхын орд дахь нүүрсний
ашиглалтын
тусгай
зөвшөөрлийн
мэдээллийг
цахимаар
хүргүүлсэн.
13. Ховд аймагт нүүрсний ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч ААН, уурхайн мэдээллийг зураг, хүснэгтэн хэлбэрээр 2
хувь бэлтгэж ХШҮСМХ хүргүүлсэн.
1. 2015 онд ЭБМЗ-ийн хурлаар бүртгэгдсэн нүүрсний ордуудын
Тоо хэмжээ 1 ажил дүгнэлт, тушаал тус бүрээс урд онуудын хүчингүй болсон нөөцийн
9.1.3. Улсын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд
үйлчилгээ
хэмжээг гаргаж, бүртгэсэн.
бүртгэгдсэн болон нөөцийн хөдөлгөөн
Хугацаа: 4-р улирал
2. Эрдэнэс Таван Толгой ХК-ийн Тавантолгойн ордын Баруун
хийгдсэн ордуудын мэдээллийг шинэчлэн
Чанар:
Мэдээлэл цанхи, Зүүн цанхийн нүүрсний уурхайнуудын 2014-2015 оны
баяжуулах,
нөөцийн хөдөлгөөний тайланг бүртгэж, 2011-2015 онуудын
шинэчлэгдсэн байна.
нөөцийн хөдөлгөөн хийсэн.
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3. Ар Си Эс Си ХХК-ийн 2016.01.06-ны 02/04 албан тоотын дагуу
Зүүн бүсийн нүүрсний уурхайнуудын нөөцийн мэдээллийг нэгтгэж
хүргүүлсэн.
1. Нүүрсний ашиглалтын 281 тусгай зөвшөөрлийн судалгааг
2016.01.01-ний
байдлаар
гаргаж
мэдээллийг
самбарт
байршуулав.
2. Нүүрсний ашиглалтын 281 тусгай зөвшөөрлийг хүрэн, чулуун,
антрацит, шатдаг занарын төрлөөр ангилан үйл ажиллагааны
байдлаар төрөлжүүлэн бэлтгэсэн.
3. Нүүрсний ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг аймгаар ангилан
9.1.4.
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл Тоо хэмжээ 1 ажил
нөөц,
ТЭЗҮ,
орд
ашиглалтын
судалгааг
шинэчлэн
бүхий талбайд ноогдох нөөцийг тооцох, үйлчилгээ
боловсруулахад бэлтгэсэн.
талбайг хэсэгчлэн шилжүүлэх тохиолдолд Хугацаа: 4-р улирал
4. Налайхын ордын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт, зурган
нөөцийг талбай тус бүрт ногдох байдлаар Чанар:
Мэдээлэл
мэдээлэл бэлтгэн Налайх хотын захирагч, ИТХ-ын дарга, ажлын
хувааж бүртгэж авах.
шинэчлэгдсэн байна.
албаны мэргэжилтнүүдэд танилцуулж мэдээлэл солилцсон.
5. УУЯ-ны СБТГ-ын УУБХ Налайхын орд дахь нүүрсний
ашиглалтын
тусгай
зөвшөөрлийн
мэдээллийг
цахимаар
хүргүүлсэн.
6. Ховд аймагт нүүрсний ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
ААН, уурхайн мэдээллийг зураг, хүснэгтэн хэлбэрээр 2 хувь
бэлтгэж ХШҮСМХ хүргүүлсэн.
9.2. Нүүрсний ордуудын ТЭЗҮ, уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлантай холбогдолтой хийгдэх ажлууд
Орд ашиглах ТЭЗҮ – 7:
1. Шийриз Стоун ХХК-ийн захиалгаар Ляпис-лазурь ХХК-ийн
боловсруулсан Эрдэнэцогтын хүрэн нүүрсний ордыг ил аргаар
ашиглах ТЭЗҮ-ийн төслийг танилцах хуудсаар мэргэжилтнүүдэд
хянуулж санал, шүүмжийн хамт төсөл боловсруулагчид хүлээлгэн
өгсөн.
9.2.1. Нүүрсний орд ашиглах Техник, эдийн
2. Голден триангле ХХК-ийн захиалгаар “Булжих Минерал
засгийн үндэслэл болон нөөцийн үр Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Майнинг” ХХК-ийн боловсруулсан Өмнөговь аймгийн Баян Овоо
4-р улирал
дүнгийн тайланг хянаж, шаардлагад Хугацаа:
сумын нутагт орших Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг
үнэн
нийцүүлэн
хянаж,
Эрдэс
баялгийн Чанар:Мэдээлэл
мэргэжилтнүүдэд хянуулж санал, шүүмжийн хамт төсөл
мэргэжлийн
зөвлөлийн
хуралдаанаар зөв нэгтгэгдсэн байна.
боловсруулагчид хүлээлгэн өгсөн.
хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх.
3. Билэгт хайрхан уул ХХК-ийн захиалгаар Эрдэнэс инженеринг
ХХК-ийн боловсруулсан Дундговь аймгийн Гурвансайхан, Өлзийт
сумын нутагт орших Үнст худагийн хүрэн нүүрсний ордыг ил
аргаар ашиглах ТЭЗҮ-ийг танилцах хуудсаар мэргэжилтнүүдэд
хянуулж
ЭБМЗ-ийн
хуралд
хэлэлцүүлэхээр
төсөл
боловсруулагчид хүлээлгэн өгсөн.
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9.2.2.
Эрдэс
баялгийн
мэргэжлийн
зөвлөлийн
хуралдаанаар
хэлэлцэгдэж
батлагдсан Техник, эдийн засгийн үндэслэл
холбогдох нэгдсэн мэдээллийн санд
бүртгэх.

4. Чингисийн Хар Алт ХХК-ийн захиалгаар Евро Азиа Майнз ХХКийн боловсруулсан Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын
Баруун далан, Алаг толгодын нүүрсний ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийг
танилцах хуудсаар мэргэжилтнүүдэд хянуулж ЭБМЗ-ийн хурлаар
хэлэлцүүлэхэд бэлтгэсэн.
5. Амардалай трейд ХХК-ийн захиалгаар Жеммери ХХК-ийн
боловсруулсан Хуурайн хүйс хүрэн нүүрсний орд ашиглах ТЭЗҮийг мэргэжилтнүүдэд хянуулж ЭБМЗ-ийн хуралд хэлэлцүүлэхээр
төсөл боловсруулагчид хүлээлгэн өгсөн.
6. Монголын Алт МАК ХХК-ийн захиалгаар Прожект майнинг ХХКийн боловсруулсан Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын
Элдэвийн
нүүрсний
орд
ашиглах
тодотгол
ТЭЗҮ-ийг
мэргэжилтнүүдэд хянуулж ЭБМЗ-ийн хуралд хэлэлцүүлэхээр
төсөл боловсруулагчид хүлээлгэн өгсөн.
7. Тефис майнинг ХХК-ийн захиалгаар Эрдэнэс инженеринг
ХХК-ийн боловсруулсан Хойд Алагтогоогийн нүүрсний ордыг ил
аргаар ашиглах Техник эдийн засгийн үндэслэлийг танилцах
хуудсаар мэргэжилтнүүдэд хянуулсан.
Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан – 2:
1. Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт орших МоЭнКо ХХК-ийн
Хөшөөтийн нүүрсний ордын MV-011888, MV-020299 ТЗ-үүдийн
талбай нь “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн давхцалтай тул хуулийн
дагуу давхцалыг хасаж үлдсэн талбайн нөөцийг тодотгох тайлан.
2. XV-008968, XV-010429, XV-010135, XV-010398 тусгай
зөвшөөрлүүдтэй "Хүннү Алтай Минералс" ХХК-ийн Говь-Алтай
аймгийн Төгрөг сумын нутагт орших Хүрэнгол чулуун нүүрсний
ордод 2011-2013 онуудад гүйцэтгэсэн нарийвчилсан хайгуулын
ажлын үр дүнгийн тодотгол тайланг тус тус хянаж санал, дүгнэлт
өгсөн.
1. АМГТГ-ын ГМТА-т хүлээн авсан тайлангийн бүртгэл судалгааг
2015 оны IV улирлын байдлаар төрөлжүүлэн бүртгэсэн.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
2. АМГТГ-ын ГМТА-т хүлээн авсан Алаг толгой, Баруун наран,
Хугацаа: 4-р улирал
Жавхлант, Хөөт, Хар тэвш, Өвдөг худаг, Овоот, Гашуу толгой,
Чанар:
Мэдээлэл
Таван толгойн Цанхийн зүүн хэсэг, Хүрээдэл-1, Тасархай дэл,
үнэн зөв нэгтгэгдсэн
Эрдэнэцогт-2, Хар хонхор, Бэрх Уул ХК-ийн Чандган, Шарын гол,
байна.
Хотгор, Сүмбэр, Төгрөгнуур, Өндөр жавхлан, Хүрэн уул, Овоот
толгой, Баян-Ус, Ухаа худаг, Зангат уул, Зүүн далангийн Далан,
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9.2.5 Төслөөр хэрэгжиж буй ажлын хүрээнд
Техник, эдийн засгийн үндэслэл, Уулын
ажлын
төлөвлөгөө,
тайланг
цахим
хэлбэрээр хүлээн авч хянах, мэдээллийн
санг үүсгэх.

Манлай, Хөөтийн хонхор, Адуунчулуун (Дорнод МАК)-ын орд
ашиглах ТЭЗҮ-ийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг авч санд нэгтгэсэн.
3. Эрдэнэбулагийн Хүрээдэл-1, Тасархай дэл, Шарын голын
Шаазгайтын хэсэг, Тэвшийн говь, Хүрэн уул, Цайдам, Хөөт, Гашуу
толгой, Өвдөг худагийн ордын ТЭЗҮ-ийг хүлээн авсан ЭБМЗ-ийн
дүгнэлт, шийдвэрийг бүртгэлд нэгтгэсэн.
1. Уулын ажлын цахим төлөвлөгөө, тайлангийн урьдчилсан
загварыг турших мэргэжилтэн, ААН-ийн нэрсийг Смарт Грийн
Технологи ХХК-д өгч туршилтын ажлыг эхлүүлсэн.
2. Смарт Грийн Технологи ХХК-ийн боловсруулсан Уулын ажлын
цахим төлөвлөгөө, тайлангийн урьдчилсан загварын танилцуулга,
сургалтад оролцсон.
3. Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд
шаардлагатай маягтуудын загварыг боловсруулж Green Smart
Technology компанид танилцуулсан.
4. Маягтуудын загвар, агуулгыг тодотгох Green Smart Technology
компанийн лавлагаанд хариу, саналаа танилцуулсан.
5. Ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэгт тухай бүр оролцож
явцын мэдээллийг танилцуулсан.
6. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх саналыг хэлэлцэж
АМГ-ын
2016.02.29-ний а/04 дүгээр тушаалаар дахин
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
томилуулсан.
Хугацаа: 4-р улирал
7. Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлангийн цахим системийг турших
Чанар:
Зааварт
бэлтгэл ажлыг хангаж BGR байгууллагын төслийн нэгж болон
нийцсэн байна.
Смарт Грийн Технологи ХХК-тай хамтран Нүүрсний 10 ААН-ийн
21 ажилтанд цахим төлөвлөгөө, тайлангийн программ хангамж,
системийг танилцуулах сургалтыг Оранже Плаза төвд зохион
байгуулсан.
8. Цахим системийн программ хангамж, системийн үйл
ажиллагаанд ААН-үүдээс өгсөн санал, дүгнэлтийг нэгтгэн BGRийн төслийн нэгжид танилцуулсан.
9. Цахим төлөвлөгөө, тайлангийн программ хангамж, системийн
танилцуулах сургалтанд оролцож НХ-ийн 9 мэргэжилтний
саналыг нэгтгэн ажлын хэсэгт танилцуулсан.
10. Цахим програм хангамж, системийн үйл ажиллагаа, ажлын
явцыг Смарт Грийн Технологи ХХК-тай хамтран АМГ-ын дарга,
удирдлагуудад танилцуулж хэлэлцүүлсэн.
11. Цахим системийн ажиллагаа, программ хангамжийн Ажлын
даалгаврын биелэлт, тайланг Смарт Грийн Технологи ХХК-тай
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хамтран хэлэлцэж дүгнэсэн.
12. Герман улсын BGR байгууллагаас томилогдсон Үнэлгээний
багийн гишүүдтэй уулзалт хийж төслөөр хэрэгжүүлж байгаа
Уулын ажлын цахим төлөвлөгөө, тайлангийн системд үнэлгээ,
санал өгч хийгдсэн ажлуудыг танилцуулсан.
13. Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах
систем, программ хангамжийн дадлагажуулах сургалтын бэлтгэл
ажлыг хангаж 23 ААН-ийн 27 ИТА, НХ-ийн 6 мэргэжилтнийг
хамруулсан.
14. Цахимаар тайлан, төлөвлөгөө хүлээн авахтай холбогдуулан
зохион байгуулсан сургалт, семинарт аж ахуйн нэгжүүдийн
холбогдох ажилтнуудыг оролцуулсан, /семинар Х/24-нд зохион
байгуулагдсан/
15. Нүүрсний 197 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны
уулын ажлын төлөвлөгөө өгөх эрхийг цахим системд нээсэн.
16. Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн уулын ажлын
төлөвлөгөөг цахим шуудангаар хүлээн авах албан тоотуудыг
бүртгэлжүүлсэн. Нийт 48 уурхай хамрагдсан.
9.3. Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хянан зохицуулах
Тоо
хэмжээ:1
ажил
9.3.1.
Нүүрсний
уурхайнуудын
үйл үйлчилгээ
1. 2016 оны уулын ажлын 49 төлөвлөгөө, 2015 оны уулын ажлын
ажиллагааны хэтийн төлөв, дэд бүтэц, Хугацаа: 4- р улирал
39 тайлангийн үзүүлэлтээр техник, тоног төхөөрөмж, ус,
төлөвлөлтийн судалгаа гаргах.
Чанар:
Судалгаа цахилгаан хангамжийн судалгааг гаргаж нэгдсэн санг баяжуулсан.
үнэн зөв байна.
1. Сангийн сайд, Уул уурхайн сайдын хамтарсан 2013 оны 92/94
тоот тушаалаар байгуулагдсан " Экспортод гарч буй ашигт
малтмалын бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнийг нийтэд мэдээлэх"
ажлын хэсэгт ажиллаж 2016 оны 1-6-р сарын уул уурхайн
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
9.3.3.
Нүүрсний салбарын хөрөнгө
бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийг агентлагийн веб сайтад
Хугацаа:
7 хоног бүр
оруулалтын судалгааг тогтмол гаргах,үнийн
байршуулсан.
Чанар:
Үндэслэлтэй
судалгааг цахим хуудсанд байршуулах,
2. Олон Улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг
байна.
Монгол Улсад нүүрсний олборлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
байгаа компаниудын үнэт цаасны товч мэдээллийг 2016 оны 1-7 сарын
байдлаар 7 хоног бүр бэлтгэж агентлагийн цахим хуудсанд 13 удаа
байршуулсан.
9.3.4.
Нүүрсний үнэ, хөрөнгө оруулалт, Тоо хэмжээ: Тухай бүр
1. Нүүрсний уурхайнуудын тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцаж
ашигт малтмалын нөөц ашигласны татвар, Хугацаа: 4-р улирал
холбогдох эдийн засгийн мэдээллийг бүртгэж авч, мэдээллийн
улс, орон нутгийн төсөвт орох орлого, Чанар:
Мэдээлэл санг баяжуулж ажилласан.
борлуулалтын орлого, нийт зардлуудыг үнэн зөв байна.
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нэгтгэсэн санг баяжуулах
9.3.8.
Нүүрсний
уурхайнуудын
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
талаар хийгдэж буй үйл ажиллагааны
үндсэн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн мэдээллийн
сан үүсгэн, судалгаа хийж, эрсдэлийн
үнэлгээний бүртгэл хөтлөх

Нүүрсний олборлогч 33 компанийн 2015 оны уулын ажлын
Тоо хэмжээ:
1 арга тайлангийн үзүүлэлтээр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуй, уурхайн ослын талаархи үндсэн мэдээллийг нэгтгэн
хэмжээ
мэдээллийн сан үүсгэж баяжуулсан.
Хугацаа:
4-р улирал
Чанар:
Мэдээлэл
үнэн зөв байна.

1. Эрчим хүчний системийн нүүрсний хангамжийн статистик
9.3.10.
Орон
нутгийн
нүүрсний
мэдээллийг гарган мэдээллийн санг баяжуулан ажилласан.
уурхайнуудын нүүрсний борлуулалт болон
Эрчим хүчний болон орон нутгийн нүүрсний уурхайнуудын
үнийн судалгааг үргэлжлүүлэн гаргах.
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг нэгтгэсэн.
2. Эрчим хүчний нүүрсний уурхайнуудын өглөг, авлагын
Тоо хэмжээ – 1 ажил
мэдээллийг сар бүр нэгтгэн гаргаж яам, агентлагийн удирдлагыг
үйлчилгээ
мэдээллээр хангаж ажилласан.
Хугацаа – 4-р улиралд
3. Эрчим хүчний нүүрсний уурхайнуудын нүүрс нийлүүлэх
Чанар-Үнэн
бодитой,
гэрээний гүйцэтгэлийг сар бүр гаргаж ажилласан.
байна.
4. Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн нүүрсний хангамж,
хэрэглээний судалгааг хийж мэдээллийн санг баяжуулсан. 7 хоног
бүр төвийн бүсийн эрчим хүчний дулааны болон цахилгаан
станцуудын гаднах нүүрсний нөөцийн мэдээллийг гаргаж
ажилласан.
9.3.11. Хилийн боомтуудаар гарч буй нүүрс, Тоо хэмжээ – 1 ажил
Нүүрс экспортлогч аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хянах,
нүүрсэн
бүтээгдэхүүний
судалгааг үйлчилгээ
экспортод ачуулсан нүүрсний борлуулалтын судалгаа болон
үргэлжлүүлэн
гаргах,
дүгнэлт
өгөх, Хугацаа – 4-р улиралд
үнийн мэдээллийг 7 хоногийн баасан гариг бүр нэгтгэн гаргаж
мэдээллийн санг баяжуулах.
Чанар-Үнэн
бодитой,
мэдээллийн санг баяжуулсан.
байна.
9.4. Иргэн, аж ахуйн нэгж болон үйл ажиллагаа явуулж буй нүүрсний уурхайнуудаас албан бичиг хүсэлтээр ирүүлсэн “Хилээр
нэвтрүүлэх шинжилгээний дээжийн тодорхойлолт” гаргах
9.4.1. Монгол улсад хийгдэх боломжгүй
Хилээр нэвтрүүлэх нүүрсний дээжийн тодорхойлолтуудыг
нарийвчилсан
шинжилгээ,
туршилт,
журмын дагуу тухай бүр гаргаж Гаалийн ерөнхий газрын харьяа
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
технологийн туршилт, судалгаа хийгдэх
гаалийн газруудад хүргүүлэн ажилласан.
Хугацаа: 4-р улирал
шаардлагатай
нүүрсний
дээжүүдийн
Чанар:
Журмын
“Хилээр
нэвтрүүлэх
дээжийн
дагуу олгогдсон байна
тодорхойлолт”- ыг албан бичгээр журмын
дагуу, түргэн шуурхай хариу илгээх.
Арав. “Ашигт малтмалын тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хууль, Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор
ердийн болон цацраг идэвхит ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, газрын тосны эрэл, хайгуулын
болон гэрээт талбайд холбогдох кадастрын үйлчилгээ үзүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтын хүрээнд:
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10.2. АМТХ-ийн дагуу бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой бусад үйлчилгээ үзүүлэх
10.2.1.
Сонирхсон
этгээдэд
ашигт Тоо хэмжээ-1 ажил
Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайгаа хэсэгчлэн буцаан өгөх
малтмалын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл үйлчилгээ
өргөдлийн зураг, хэсэгчлэн буюу бүхэлд нь шилжүүлэх өргөдлийн
болон тэдгээрийн зураг зүйн бүртгэлийн Хугацаа- тогтмол
зураг, шинээр ашиглалт хүссэн зургийг цаг тухай бүр хэвлэн өгч,
талаархи мэдээлэл, лавлагаа гаргаж өгөх;
тусгай зөвшөөрлийн солбицолыг УУККС-д бүртгэн үйлчилсэн.
Чанар-Хуульд нийцсэн,
түргэн шуурхай
700 гаруй иргэдийн тухайлан сонирхсон 1400 гаруй талбайн
үйлчилгээ үзүүлэх
цэгийн солбицол оруулж анхан шатны шүүлтийг цаг тухай бүр
хийн ажилласан.
10.2.2. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Тоо хэмжээ-1 ажил
Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хил тогтоож, шав тэмдэг суулгасан
бүхий талбайн хилийн шав тэмдгийн үйлчилгээ
73 тайланг хүлээн авч, засвартай 15 тайланг буцаан засуулж
тайланг
хүлээн
авах,
хянах, Хугацаа- тогтмол
солбицлыг хөрвүүлэн баталгаажуулж, УУККС-д бүртгэн, архивт
баталгаажуулан, бүртгэл хөтлөх
хүлээлгэн өгсөн.
Чанар-Хуульд нийцсэн
байх
10.3. Геологи, уул уурхайн кадастрын бүртгэл хөтлөх, түүнийг боловсронгуй болгох
10.3.1 Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын Тоо хэмжээ-2 ажил
Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохтой
тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдуулан үйлчилгээ
холбогдуулан Германы хамтын ажиллагааны BGR төслийн
Уул уурхайн компьютержсэн кадастрын Хугацаа- тогтмол
хүрээнд Уул уурхайн кадастрын компьютержсэн системийн үйл
системийн үйл ажиллагааг боловсронгуй Чанар-мэдээллийн
ажиллагааг боловсронгуй болгож, бүртгэлийн модулийг
болгох, бүртгэлийн модулийг нэмэлтээр аюулгүй байдал
нэмэлтээр суулган, үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна.
суулгаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах
хангагдсан байх.
10.3.2
Түгээмэл
тархацтай
ашигт Тоо хэмжээ-2 ажил
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 14.1.4-дэх
малтмалын тухай хуулийн 14.1.4-дэх үйлчилгээ
заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс Кадастрын бүртгэлийн системд
заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс Кадастрын Хугацаа- тогтмол
нэмэлт модуль суулгаж, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын
бүртгэлийн
системд
нэмэлт
модуль Чанар- мэдээллийн
тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийг орон нутгийн хэрэглэгчид цахим
суулгах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах
хэлбэрээр бүртгүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн. ХБНГерман улсын
аюулгүй байдал
GAF төсөлтэй хамтран ТТАМ-ын өргөдлийг цахимаар бүртгэх 2
хангагдсан байх.
өдрийн сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулав.
10.3.3 Үйлчлүүлэгчдийг
Уул
уурхайн Тоо хэмжээ-1 ажил
Цахим хуудсанд бүртгүүлэгчийн 67 анкетийг бүртгэлийн системд
кадастрын
компьютержсэн
системийг үйлчилгээ
бүртгэв. Ингэснээр хэрэглэгчид онлайнаар УУККС-ийн үйл
интернет орчинд ашиглах, танилцах Хугацаа- тогтмол
ажиллагаатай танилцан мэдээллээ ил тод авах боломжтой
боломжоор хангаж ажиллах
болсон.
Чанар-үйлчлүүлэгч
хүссэн үйлчилгэгээ
авсан байх
10.3.4 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, Тоо хэмжээ-3 ажил
орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар үйлчилгээ
Орон нутгийн хамгаалалтад авсан 3 093 245 гектар талбай
болон
ашигт
малтмал
эрэх,
хайх, Хугацаа- тогтмол
бүхий 452 газрыг Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэн
ашиглахыг
хязгаарласан,
хориглосон Чанар- Хууль
бүртгэлд авсан тухай хариуг хүргүүлсэн.
талбайг бүртгэж системд оруулах.
тогтоомжийн дагуу
бүртгэл хийх
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10.3.8. Засгийн газрын 2012 оны 194, 2015 Тоо хэмжээ-1 ажил
оны 289 дүгээр тогтоолуудын хэрэгжилтийг үйлчилгээ
хангаж ажиллах.
Хугацаа- тогтмол
Чанар-Хуульд нийцсэн
байна

Засгийн газрын 194 дүгээр тогтоолын шинэчилсэн солбицол, 2014
оны 239, 240, 260, 2015 оны 199 дүгээр тогтоолуудыг Кадастрын
бүртгэлийн системд бүртгэж, мөрдөн ажиллаж байна. Гол мөрний
урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн
сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай
хуулийн хориглосон хэсэгт орсон тусгай зөвшөөрлүүдийн
дэлгэрэнгүй лавлагааг
цаг тухай бүр гаргаж холбогдох
байгууллага, удирдлагуудад хүргүүлсэн.

10.3.14 Газрын тосны тусгай зөвшөөрлийн Тоо хэмжээ-1 ажил
бүртгэл болон Цөмийн энергийн тусгай үйлчилгээ
Газрын тосны тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл болон Цөмийн
зөвшөөрлийн бүртгэл хөтлөх
энергийн тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийг тогтмол хөтлөн явуулж
Хугацаа- тогтмол
Чанар-хууль тогтоомжид байна.
нийцүүлэн
10.4 Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хилийн маргааныг шийдвэрлэх
10.4.1 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн Тоо хэмжээ-1 ажил
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын
хооронд гарсан талбайн хилийн маргааныг үйлчилгээ
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газартай хэсэгчлэн давхцалтай
хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэх
20 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн солбицолд өөрчлөлт оруулж,
Хугацаа- тухай бүр
Чанар-хуульд нийцүүлэн УУККС-д бүртгэсэн. Тайлангийн хугацаанд хилийн маргаан
шийдвэрлэсэн байх
гараагүй болно.
10.4.2 “Талбайг нөөцөд авах тухай” Засгийн Тоо хэмжээ-1 ажил
Засгийн газрын 289 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон 21 тусгай
газрын тогтоолоос чөлөөлөгдсөн талбайг үйлчилгээ
зөвшөөрлийн мэдээллийг Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэв.
уул уурхайн кадастрын компьютержсэн Хугацаа- тухай бүр
системд бүртгэх
Чанар-хуульд нийцүүлэн
бүртгэсэн байх
10.5. Геологи, уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааны талаар тайлан мэдээ гаргах, сурталчлах
Хүчин төгөлдөр байгаа болон шинээр олгосон, хөдөлгөөнд орсон
10.5.1. Ашигт малтмалын хүчин төгөлдөр Тоо хэмжээ-2 ажил
тусгай зөвшөөрлийн 1-11 дүгээр сарын мэдээг гаргаж “Монголын
тусгай зөвшөөрөл болон түүний шилжилт үйлчилгээ
мэдээ”
сонинд
нийтлүүлэн,
байгууллагын
вэб
сайтад
хөдөлгөөн,
шинээр
олгосон
тусгай Хугацаа- тогтмол
байршуулсан ба 2016-02-02-ны 6/882, 2016-03-10-ны 6/1594,
зөвшөөрөл, хүлээн авсан өргөдлийн Чанар-Хуулийн
2016-04-11-ний 6/2295, 2016-05-09-ний 6/2909, 2016-06-08-ны
талаархи
статистик
мэдээ,
тайлан хугацаанд тухай бүр
6/3633, 2016-07-06-ны 6/4250, 2016-08-04-ний 6/4736, 2016-09-13судалгааг
гаргах,
шаардлагатай хүргүүлэх
ны 1/371, 2016-10-05-ны 7/808, 2016-11-03-ны 6/1378, 2016-12-05мэдээллийг
олон
нийтэд
мэдээлэн,
ны 7/2216 тоотоор МХЕГ, ТЕГ-т тус тус хүргүүлсэн.
холбогдох газруудад хүргүүлэх
Төлбөр төлөх аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг сар бүр 1 удаа буюу
нийт 12 удаа гаргаж “Монголын мэдээ” сонинд нийтлүүлэн,
байгууллагын вэб сайтад байршуулсан. Цуцлагдсан 195 тусгай
зөвшөөрлийн мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон өдөр
тутмын Монголын мэдээ сониноор олон нийтэд мэдээлж, тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд мэдэгдлийг цаг тухайд
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нь хүргүүлсэн.
Арван нэг. "Эрдэс баялгийн салбарын мэдээллийн төрөлжсөн, нэгдсэн сан бүрдүүлэх, баяжуулах, боловсруулах, хэрэглэгчийг
мэдээллээр хангах, мэдээллийн сангийн чиглэлээр гадаад орнууд, олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх" зорилтын хүрээнд:
11.1. Геологи, эрдэс баялгийн бүх төрлийн мэдээллийг сонирхсон этгээдэд хүргэх, геологи, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг
хөтөлж баяжуулах, геологийн мэдээллийн архивын үйлчилгээг үзүүлэх, архивын материалыг сэргээн засварлах ба Геологи,
уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнийг баяжуулах, нууцын зэрэглэлд хамааруулснаас бусад
мэдээллээр сонирхсон этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх /АМТХ 11I.1.3/, Ашигт малтмалын улсын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, нөөцийн
хөдөлгөөнийг бүртгэх /11I.1.4/, ТЭБСББ 3.2.2.6, ТЭБСББ 3.2.2.9,
11.1.1. Төрийн захиргааны байгууллагын
-Нөөц батлагдсан 97 ордын үр дүнгийн тайлан, Орд ашиглах
даргын тушаал, шийдвэрийг үндэслэн
ТЭЗҮ-110, Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн 1:50 000-ны
Тоо хэмжээ:80 тайлан
улсын төсвийн болон хувийн хөрөнгөөр
зураглалын ажлын тайлан 6, сэдэвчилсэн судалгааны 2, хээрийн
Хугацаа:IY улирал
гүйцэтгэгдсэн геологийн судалгааны ажлын
судалгааны анхдагч баримт 89, цахим баримт 198-ийг тус тус
Чанар: Тавигдах
үр дүнгийн тайлан, нөөцийн хөдөлгөөний
хянаж хүлээн авч, улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэлээ.
шаардлагад нийцсэн
тайлан, Техник эдийн засгийн үндэслэлийг
- Улаанбадрах-50 төслийн дагалдах зургийн тоон мэдээлэл
байна.
анхдагч баримтын хамт хянаж хүлээн авах,
зааврын дагуу хүлээн авсан.
улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэх
11.1.5.
Төрийн
болон
төрийн
бус Тоо хэмжээ – 1 арга Хууль журамд заасны дагуу Геологийн мэдээллийн төв архивын
байгууллага, аж ахуй нэгж, хувь хүнд хууль, хэмжээ Хугацаа: IV-р уншлагын заалаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, ААНжурамд
заасны
дагуу
геологийн улирал Жилдээ 14000 ийн 2901 хүнд геологийн судалгааны 5173 тайлан, 10446 номоор
судалгааны
ажлын
тайлан,
анхдагч, хүнд 2250 тайлан, 4500 үйлчилж, А4-33316 хуудас, А3- 11529 зураг хувилж, захиалгын
агаарын зураг, мэргэжлийн ном болон ном
500
зураг дагуу 327 зургийг сканердаж, дотоод ажлын хэрэгцээнд 4521
бусад мэдээллээр үйлчилгээ үзүүлэх, скайнердаж,
18000 хуудас, 996 зураг хувилж, Хууль, шүүхийн байгууллагад 21139
улсын төсөвт орлого төвлөрүүлэх
хуудас хувилах, 100 хуудас хэвлэн өгч, 336 хуудаст баталгааны дардас дарах зэрэг
лавлагаа гаргах, Орлого үйлчилгээ үзүүлж, Улсын төсөвт нийт 127,500,0 сая төгрөгийн
25 сая/төг Чанар – Хууль орлого төвлөрүүлэн ажиллалаа.
журам, зааврын дагуу
-Төрийн болон төрийн бус байгууллага, ААН, хувь хүнээс
ирүүлсэн 90 албан хүсэлтийн дагуу тайлан, төлөвлөгөөг үзүүлж,
байгууллагын бичиг хэргийн программд хугацаанд нь хаалгаж,
хэвшлээ.
11.1.6. Геологийн архивт хадгалагдаж Тоо
хэмжээ:2
арга Архивт хадгалагдаж буй 1 хувь 2631 2634. 2635. 2636. 2637, 2639,
байгаа нэг хувь тайланд ашиглалтын хэмжээ /20 ном/
2640, 2641 2642 2643, 2644. 2645. 2646 гэсэн 28 тайлангийн 36
хөмрөг үүсгэж, хавтаслах, сэлбэн засаж Хугацаа: IV-р улиралд, номонд ашиглалтын хөмрөг үүсгэж, А-430 хуудас, А3-376 хуудас
сэргээх, техник боловсруулалт хийх ажлыг Чанар:Тавигдах
хувилж, 156 зураг эвлүүлж нааж, 56 ном, 32 хавтас шинээр хийж
үргэлжлүүлж, 2000 номонд Bar Cod-жуулах шаардлагад
нийцсэн 82 зураг нааж, 1650 зурагт дугаарлалт хийж, анхдагч цэгцлэх
ажил хийх.
ажилд зориулан 108 ширхэг хавтас шинээр хийсэн.
байна.
Төрийн архивын зааврын Хавсралт 4-ийн дагуу данс, бүртгэл,
өөрчлөлт хөдөлгөөний тухай мэдээг 15 удаа гаргаж, 160
хөмрөгийн бүртгэлд өөрчлөлт хөдөлгөөн хийж, 4585 тайлангийн
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11.1.7. Чулуун сангийн мэдээллийн санг
сайжруулж,
мэдээллээр
баяжуулан
байгууллагын веб сайтад байршуулах
ажлыг эхлүүлэх

Тоо
хэмжээ:1
танилцуулга, Хугацаа: IY
улирал,
Чанар: Үнэн бодитой,
хэрэгжихүйц

11.1.8. Хууль, эрх зүйн актаар баталсан
хүчин төгөлдөр байгаа нууцын зэрэглэлд
хамаарах эрдэс баялаг, газар зүйн
мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээ,
мэдээллийн судалгаа гаргах, мэргэжлийн
байгууллагатай санал солилцох

Тоо хэмжээ: 1 ажил
үйлчилгээ,
Хугацаа: IV улирал
Чанар: Хууль журам,
зааврын дагуу

11.1.9. Эрэл хайлтын цахим лавлагааны
санг үүсгэн, баяжуулах, байршуулах, номын
бүртгэл шинэчлэх, лавлагаа гаргах, шинээр
200 бүртгэл байршуулах,
Эрэл хайлтын "CATALOGI" программыг
нэвтрүүлэх
11.1.10. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн
хэмжээнд хийгдэж буй чулуун дээж,
аншлифийн
нэгдсэн
санд
нэмэлт
баяжуулалт хийх, шинээр чулуун дээж,
шлиф, аншлиф, эталон дээжийг хүлээн
авах /500 дээж/

Тоо хэмжээ: 3 ажил
үйлчилгээ,
Хугацаа: IV улирал,
Чанар: Хууль журам,
зааврын дагуу
Тоо хэмжээ: 4 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа: IV улирал
Чанар:
Мэдээлэл
цэгцтэй,
шаардлага
хангасан байна

9612 номонд BarCod-жуулах ажил хийж, архивын үйлчилгээний
программд 85 үйлчлүүлэгчийн бүртгэл шинээр үүсгэлээ.
Чулуун сангийн дээжүүд дээр түшиглэн геологи, эрдэс судлал,
ашигт малтмалын ордын "Монгол чулуу" нэртэй үзэсгэлэн гаргах
ажилд оролцож, хөрөнгө оруулагчид мэргэжилтэн нарыг чулуун
сантай танилцуулах ажил хийгдлээ.
Мөн чулуун сангийн танилцуулга, шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
байрны засварын тооцоо, мэдээг гаргасан.
Геологийн мэдээллийн төв архивт шинээр баримт хүлээн авах,
бүртгэх, хадгалах, ашиглах журам шинээр боловсруулж,
байгууллагын хэлтэс, тасгийн дарга нараар хянуулж, АМГ-ын
даргаар батлуулсан.
Гамшгаас сэргийлэх зорилгоор Онцгой байдлын газартай
хамтран галын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авч, сургалт
явуулсан.
- Төрийн архивт учирч болзошгүй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан. Галын хорны байршлын
схем зураг гаргасан.
- 7522, 6599, 6659, 7833 тайлангийн тушаал дүгнэлтийг ТЕГ-т
хувилж өгсөн. Төрийн нууцын журмын хүснэгтийн дагуу бүртгэл
шинэчилсэн.
- Сонгон шалгаруулалт зарласан 31 тусгай зөвшөөрлийн 2009,
2010, 2011, 2012 оны 52 тайланг хуулийн хэлтэстэй хамтран
байгууллагын нууцад түр авсан.
- ОХУ-аас ирсэн 1cd, 1dvd-г нууцад хүлээн авсан.
-Тайлангийн эрэл хайлтын санд шинээр 35 тайлан бүртгэсэн.
-113 хүний бүтээлийн жагсаалт гаргаж, 18 байгууллагын
захиалгаар лавлагаа гаргасан.
-Дундговь аймгийн 567 ш каталогийг шинэчилж байрлуулж
дууссан.
-150 номын бүртгэлийг тулгаж шинэчлэх ажил хийгдсэн.
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр 1:50 000-ны зураглал хийгдсэн Тогоо
хайрхан, Улаанбадрах, Эмээлцэгийн нуруу зэрэг төслүүдийн 1340
шлиф, 89 аншлиф, 176 чулуун дээжийг тус тус хүлээн авлаа.
Нийт 1605.
-Чулуун дээжийн мэдээллийн санд 15 чулуун дээж -30
аншлифээр баяжуулалт хийсэн
-139 бүртгэлийг нэгтгэсэн
-139 бүртгэлийг ном болгон цэгцэлсэн.
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11.1.11. Төрийн архивын улсын үзлэгийн
мөрөөр хийгдэх шаардлагатай ажлыг
эхлүүлэх, төрийн архивын зааврын дагуу
бүртгэлүүдийг
шинэчлэн
хөтлөх,
цахимжуулах ажлыг эхлүүлэх

Тоо хэмжээ: 1 ажил
үйлчилгээ,
Хугацаа: IV улирал,
Чанар: Хууль журам,
зааврын дагуу

Анхдагчийн 120 бүртгэлийг гараар хөтөлж, шинэчлэх ажил
хийгдлээ.
- Архивын нөөц, ашиглалтын, нууцын, хувийн хөрөнгө, ТЭЗҮ-ийн
нийт 500 ш шүүгээнд 2400 тавиурын заагч шинээр хийлээ.
- Архивт хадгалагдаж байгаа хувь хүмүүсийн 325 ширхэг
бүтээлийн жагсаалтаар ном гаргаж, нэр товьёог хийлээ.
- Хувийн хөмрөгт хяналтын тооллого хийсэн.
- 2015 оны тооллогын мөрөөр авах арга хэмжээний дагуу сэргээн
засаж шинэчлэх 20 зураг 20 номыг засварлав.
-Төрийн архивын зааврын дагуу геологийн мэдээллийн төв
архивын үйлчилгээний 12 ш дэвтрүүдийг шинэчилсэн.
-Төрийн архивын зааврын 32, 33 дугаар хавсралтын дагуу
хөмрөгийн тавиуруудын байрлалын заагч, заагуурыг боловсруулж
гаргасан.
-Цахимаар олгосон баримтын бүртгэлийн жагсаалтыг гаргаж,
2011-2015 оны өөрчлөлт хөдөлгөөний мэдээ гаргасан.
-Хайгуулын төлөвлөгөө, тайлан болон уулын ажлын төлөвлөгөө,
тайлангийн бүртгэлийг ном болгон хэвлэсэн.
-Архивын
үйлчилгээний
программыг
ашиглаж
эхэлсэн.
Бүртгэлийн хэсэгт нэмэлт хийж байна.
-ГМТА-ын ажилтнуудын дардас, тэмдэгтүүдийн бүртгэл хөтөлсөн.
-Төрийн архивын зааврын 44-р хавсралтын дагуу 2013-2016 оны
хооронд гаргасан 276 хүний бүтээлийн жагсаалтыг цэгцэлж
хэвлэн ном болгосон.
-1:1 000 000-16 лист, 1:500 000-48 лист, 1:200 000-312 лист,
1:100000-ны масштабын 543 листийн топо зургийн бүртгэлийг
шинэчилж цэгцлэн заагуур хийсэн.
-Геологи хайгуул-2016 чуулга уулзалтад хэрэглэгдэх 1100*610
хэмжээтэй 4ш зургийг хэвлэж өгсөн. Үүнд: 1:50000-ны
масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын
судалгааны зураг (картограмм)-1ш, 1:200000-ны масштабтай
геологийн зураглалын ажил хийгдсэн талбайн байршлын зураг
(картограмм)-1ш, Монгол улсын 1:200000-ны масштабтай
геологийн зургийн картограмм (Улсын геологийн зураг-200)-1ш,
УГЗ-200-д зориулан серийн легендэд хуваасан зураг-1ш зураг
хэвлэж өгсөн
-БОНХАЖЯ-ны Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн
бодлого зохицуулалтын газрын албан бичгийн хариуд
шаардлагатай нийт 63 аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл бэлтгэх ажлын
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11.1.14. Газар зүйн мэдээллийн систем
(GIS)-д тулгуурласан үндсэн мэдээллийн
санд 21 аймгийн геологи, ашигт малтмалын
зургийг
шинэчлэх,
тайлбар
бичиг
боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлэх
1:1 000 000 масштабын геологийн зургийг
шинэчлэн хэвлүүлэх, шинээр нүүрсний сав
газрын
байршлын
зураг
гаргах,
стратиграфийн ном хэвлүүлэн гаргах
боломжийг судлах

Тоо хэмжээ: 2 ажил
үйлчилгээ,
Хугацаа: жилдээ,
Чанар:
шаардлага
хангах.

11.1.15.
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр
гүйцэтгэсэн
1:50
000-ны
масштабын
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн
ажлын үр дүнгийн тайлангуудаас
орд,
илрэлийн мэдээллийн санд шинээр нэмэлт
хийж, баяжуулах, мэдээлэл бэлтгэх
11.1.21 Мэдээллийн сантай холбоотой
Төрийн болон, төрийн бус байгууллага, аж
ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу мэдээ,
мэдээлэл бэлтгэх, захиалгаар мэдээлэл

Тоо хэмжээ: 1 ажил
үйлчилгээ,
Хугацаа: жилдээ,
Чанар:
шаардлага
хангах.50 орд, илрэл

хүрээнд 44ш зургуудыг сканердаж өгсөн.
-1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн
ажлын тайлангаас 16 асуултын дагуу мэдээлэл боловсруулсан.
Нийт 12 тайлангаас мэдээлэл боловсруулсан.
-2016 онд хийгдсэн Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн тайланг /талбайг/
ArcGIS программ руу тоон хэлбэрт шилжүүлж зурагтай холбох
ажил хийсэн.
1:50000-ны картограмм шинэчлэн засаж ЭБМЗ-ийн хурлаар
оруулсан.
-1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн
ажлын судалгааны зураг (картограмм)-ны шүүмжний засварыг
хийсэн.
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий
эрлийн ажлын судалгааны зураг (картограмм) дээр шинээр орсон
тайлангуудыг нэмж зарим талбайн засваруудыг шүүмжний дагуу
хийж ЭБМЗ-ийн хурлаар оруулсан.
Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)-д тулгуурласан үндсэн
мэдээллийн санд 21 аймгийн геологи, ашигт малтмалын зургийг
шинэчлэх ажлын хүрээнд
1. 21 аймгийн геологийн зургийг таних тэмдгийн хамт хэвлэлтэд
бэлтгэв
2. 21 аймгийн 1:200000-ны болон 1:50000-ны судалгааны зураг
хэвлэлтэд бэлтгэв
3. Аймгийн мэдээлэл шинэчлэх ажлын хүрээнд Монгол орны
замын зургийг тоон хэлбэрт оруулав.
4. 1:50000,
1:200000-ны
болон
УГЗ-200-ийн
геологийн
зураглалын болон эрлийн тайлангийн бүртгэлийн жагсаалтыг
тус бүрд нь аймаг, аймгаар нь төрөлжүүлж дуусгасан.
5. Сүхбаатар, Дорнод, Хэнтий аймгийн ашигт малтмалын
мэдээлэл шинэчлэх ажил хийгдэж байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабын
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн 7600,
7610, 7615, 7620, 7630, 7645, 7655, 7660, 7740 тайлангаас
илрэлийн мэдээллийн санд 127 ширхэг илрэл шинээр нэмж
оруулж, 18 илрэл дээр нэмэлт баяжуулалт хийсэн.

Тоо хэмжээ: 2 ажил
үйлчилгээ,
Хугацаа: тухай бүр,
Чанар: Мэдээлэл үнэн

1. Канад улсад болох хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтанд
АМГ-ын даргын тавих илтгэлийн ашигт малтмалын нөөцийн
мэдээллийн хүснэгтийг шинэчлэн нэгтгэсэн.
2. ШУА-ийн Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэнгээс ирсэн албан

11.1.12. 1:50 000 масштабын зураглалын Тоо хэмжээ: 1 ажил
ажлын картограммын тайлбар бичиг үйлчилгээ,
боловсруулах, нэмэлт хийж, баяжуулах,
Хугацаа: жилдээ,
Чанар:
шаардлага
хангах.
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бэлтгэх.
бодит байх
-Төрөөс зарлах сонгон шалгаруулалтын
талбайн
мэдээлэл
бэлтгэх
ажилд
холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах

бичгийн дагуу ГМТА№4370 тоот тайлангаас шүүлт хийж, тухайн
байгууллагатай утсаар холбогдож албан бичгээ дахин төлөвлөж
УУХ-т хандахыг мэдэгдэж, албан бичгийг хаасан.
3. УУЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
Б.Батхүүгийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу нөөцийн бүртгэлээс
2013, 2014, 2015, 2016 онд бүртгэгдсэн нөөцийн нэгтгэлийг Excel
программ дээр гаргасан.
4. УИХ-ын гишүүн Р.Бурмаагийн ирүүлсэн 7/2715 тоот албан
бичигт хүссэн лавлагаа мэдээллийг бэлтгэн, албан бичгийг
хаасан (ашигт малтмалын 57 төрлөөр 2233 ордод шүүлт хийж,
нөөцийн хэмжээг гаргасан).
5. УУХҮЯ-наас ирсэн албан бичгийн дагуу Архангай, Өвөрхангай,
Баянхонгор аймгийн нутагт хувийн хөрөнгөөр нөөц нь тогтоогдсон
ордуудын мэдээлэл бэлтгэсэн.
6. УУХҮЯ-наас ирсэн албан бичгийн дагуу Дорноговь аймгийн
Сайншанд, Зүүнбаян, Хөвсгөл, Улаанбадрах сумдын нутаг
дэвсгэрт байрших ашигт малтмалын мэдээлэл бэлтгэсэн.
7. УУХҮЯ-наас ирсэн 1392/665 тоот албан бичгийн хариу (Монгол
орны литигийн мэдээлэл) бэлтгэж, 1/1084 тоотоор хаасан (1х/ө)
8. Ураны орд, илрэлийн мэдээлэл бэлтгэсэн (1х/ө)
9. УУХҮЯ-наас ирсэн 03/582 тоот албан бичгийн дагуу ашигт
малтмал эрэх, хайх, ашиглахыг хориглосон талбайтай
давхцалтай ашигт малтмалын ордын нөөцийн мэдээллийг
бэлтгэж дуусгасан.
10. УУХҮЯ-наас ирсэн 03/658 (1837/853) тоот албан бичгийн дагуу
Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын зурвас
газартай давхацсан талбайн ашигт малтмалын ордын нөөцийн
мэдээллийг бэлтгэсэн.
11. Хэнтий аймгийн ашигт малтмалын орд болон илрэлийн мэдээг
нэгтгэсэн
5.
12. УУХҮЯ-наас ирсэн 2120/938 тоот албан бичгийн дагуу
ховор металл, цацраг идэвхт, газрын ховор элементийн
мэдээллийг бэлтгэж, ГХХ-ийн мэргэжилтэн А.Тамираатай
нөөцийн хэмжээг тулгасан. Ховор металлын 61 орд, ГХЭ-ийн 10
орд, ураны 12 орд болон илрэлийн мэдээллийг нэгтгэсэн.
13. УУХҮЯ-наас ирсэн 03/658 (1837/853) тоот албан бичгийн дагуу
Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын зурвас
газартай давхацсан талбайн ашигт малтмалын ордын нөөцийн
мэдээллийг бэлтгэсэн.
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14. Хэнтий аймгийн ашигт малтмалын мэдээг нэгтгэсэн
15. УУХҮЯ-нд илрэлийн тоо (1991-2010, 2010, 2011, 2012, 2013 ,
2014, 2015 он тус бүрээр) хэмжээг жил тус бүрээр гаргаж
мэдээллийг е_mail хаягаар явуулсан.
16. УУХҮЯ-наас ирсэн 2120/938 тоот албан бичгийн дагуу газрын
ховор, цацраг идэвхт, ховор металлын нийт 83 орд, 364 илрэлийн
мэдээллийг нэгтгэн, УУХҮЯ-нд хүргүүлж албан бичгийг хаасан
17. УИХ-ын гишүүн Мөнхцэцэгийн ирүүлсэн албан бичгийн дагуу
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутагт тогтоогдсон MV14828, MV-13875, MV-19832, MV-20487 тоот тусгай зөвшөөрлийн
нөөцийн мэдээг бэлтгэсэн.
18. Сангаас иргэн Бат-Эрдэнэ-д 1 ордын паспорт хэвлэж өгч,
улсын төсөвт 10000₮ оруулав.
19. Сангаас “Сонгоулд” ХХК-д 1 илрэлийн паспорт хэвлэж өгч,
улсын төсөвт 2000₮ оруулав.
20. Сангаас “Тод ундарга” ХХК-д 3 орд, 2 илрэлийн паспорт
хэвлэж өгч, улсын төсөвт 34000₮ оруулав.
21. Сангаас “Өгөөмөр” ХХК-д 1 илрэлийн паспорт хэвлэж өгч,
улсын төсөвт 2000₮ оруулав.
22. Сангаас иргэн Амартүвшинд 3 илрэлийн паспорт хэвлэж өгч,
улсын төсөвт 6000₮ оруулав.
23. Сангаас “Засаг чандмань майнз” ХХК-д 1 ордын паспорт
хэвлэж өгч, улсын төсөвт 10000₮ оруулав.
24. Иргэн Мөнхбатад ордын II паспорт 1-ийг хэвлэж өгч, улсын
төсөвт 5000₮ оруулав.
25. Иргэн Цэрэндоржид 2 илрэлийн паспорт хэвлэж өгч, улсын
төсөвт 4000₮ оруулав.
26. Иргэн Нэргүйд 1 ордын паспорт, 2 илрэлийн паспорт хэвлэж
өгч, улсын төсөвт 9000₮ оруулав.
27. Иргэн Даваажавт 7 илрэлийн паспорт хэвлэж өгч, улсын
төсөвт 14000₮ оруулав.
28. Иргэн Ганболдод ордын II паспорт 1-ийг хэвлэж өгч, улсын
төсөвт 5000₮ оруулав.
29. Иргэн Нинжинд ордын II паспорт 1-ийг хэвлэж өгч, улсын
төсөвт 5000₮ оруулав.
30. “Жи Си Пи” ХХК-д 1 илрэлийн паспорт хэвлэж өгч, улсын
төсөвт 2000₮ оруулав.
31. Иргэн Чинбаатарт ордын II паспорт 1-ийг хэвлэж өгч, улсын
төсөвт 5000₮ оруулав.
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32. Иргэн Нэргүйд 5 илрэлийн паспорт хэвлэж өгч, улсын төсөвт
10000₮ оруулав.
Нийт 6 орд, 19 илрэлийн мэдээлэл хэвлэж өгч Улсын төсөвт
123000₮ оруулав.
33. Төмөр замын трастаас 50 км доторх нүүрсний орд, илрэл,
тусгай зөвшөөрлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж, ЭБС-ны
тасгийн ахлах мэргэжилтэн А.Дэлгэрсайханд өгөв.
34. УУХҮЯ-наас ирсэн албан бичгийн дагуу Архангай,
Өвөрхангай, Баянхонгор аймгийн нутагт хувийн хөрөнгөөр нөөц
нь тогтоогдсон ордуудын мэдээлэл бэлтгэсэн.
35. УУХҮЯ-наас ирсэн албан бичгийн дагуу Дорноговь аймгийн
Сайншанд, Зүүнбаян, Хөвсгөл, Улаанбадрах сумдын нутаг
дэвсгэрт байрших ашигт малтмалын мэдээлэл бэлтгэсэн.
36. УУХҮЯ-наас ирсэн 1392/665 тоот албан бичгийн хариу
(Монгол орны литигийн мэдээлэл) бэлтгэж, 1/1084 тоотоор
хаасан (1х/ө)
37. Ураны орд, илрэлийн мэдээлэл бэлтгэсэн.
38. 2016 онд орсон нөөцийн мэдээллийг ХШҮСМХ т нэгтгэж
гаргасан.
АМГ-ын даргын 2015 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн а/81
тушаалаар Бичил уурхайн талбайд орд, илрэл шүүх ажлаар
УУҮТХ, КХ-т:
• Улаанбаатар хот Налайх дүүргийн Баялагийн хонхор, Урд
элст, Төв, Дунд элст гэсэн 4 талбайд орд, илрэлийн шүүлт
хийж, дүгнэлт гаргаж өгөв.
• Улаанбаатар хот Налайх дүүргийн Хар шал, Элстэй, Бүс
нуур гэсэн 3 талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийж дүгнэлт
гаргаж өгөв.
• Малзын ягаан 1, 2 гэсэн 2 талбайд орд, илрэлийн шүүлт
хийж, дүгнэлт гаргаж өгөв.
• Эвийн хүч талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийж, дүгнэлт
гаргаж өгөв.
• Баянхангай талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийж, дүгнэлт
гаргаж өгөв.
• Шар модны бууц талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийж,
дүгнэлт гаргаж өгөв.
• Хар үзүүр талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийж, дүгнэлт
гаргаж өгөв.
• Ар тамсаг-3 талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийж, дүгнэлт
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гаргаж өгөв.
Ар тамсаг-4 талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийж, дүгнэлт
гаргаж өгөв.
• АМГ-ын даргын 2015 оны 07-р сарын 09-ний өдрийн а/67
дугаар тушаалын хавсралтын дагуу орд, илрэл шүүх
ажлаар:
39. Төв аймаг, Заамар сумын Бичигт MV-00926, МV-009305 (Уулс
заамар ХХК), Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум MV-018914, MV018915, MV-018916 (Кожеговь ХХК), Засаг чандмань майнз,
Резевиор-монголия, Гурван тамга (MV-020659), Наран гоулд (MV015424), Сэлэнгэ минерал (MV-017548), Сонгоулд (MV-002616)
ХХК-ийн нийт 11 талбайд орд, илрэлийн шүүлт хийн холбогдох
орд, илрэлийн паспортыг хэвлэж өгөв
40. Нийт 12 талбайд тогтоогдсон орд, илрэл шүүж, дүгнэлт гаргаж
өгөв.
Үүнд: түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
хүссэн өргөдлийн дотоод хяналтын хуудаст:
Геологийн мэдээллийн сангаас Өмнө засаг, Ийгл сольюшн,
Бүлээн овоо, Засаг тулга, Алтан булаг уул, Sansar Gigant, Богд
шивээ, Майхан тээг, Буянт дов, Өндөр чулуут, Өндөр чулуут-1,
Далай гоулд, Наран гарьд ХХК-ийн гаргасан Шарга-1, Шарга-2, Их
зууны ундраа, Тэнгэрлэг дээд Монгол, Монгол мөнгө, Зиндаахүү
ХХК-ийн гаргасан өргөдлийн дагуу нийт 18 талбайд мэдээллийн
сангаас шүүлт хийж ГХХ-т хүлээлгэн өгсөн.
•

41. Мэдээллийн сантай холбоотой Төрийн болон, төрийн бус
байгууллага, ААН-н хүсэлтийн дагуу захиалгаар мэдээлэл
бэлтгэх ажлын хүрээнд
•
иргэн Сүхбаатарт 1:50000-ны ГЗЕЭА-ын судалгааны
картограмм хэвлэж улсын төсөвт 10000 төгрөг оруулав
•
УУХҮЯ-ны захиалгаар Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор
аймгуудын хувийн хөрөнгийн ордуудын байршлын зураг хийв
•
УУХҮЯ-ны захиалгаар Өвөрхангай аймгийн мэдээлэл
хэвлэв.
•
Тавантолгой,
Шивээ-овоо,
Багануур,
Нарийнсухайт
ордуудын зургийг лицензийн зурагтай давхацуулан бэлтгэж
хэвлэв.
•
УУХҮЯ-аас ирүүлсэн 2016-11-24-ны 06/879 дугаартай
албан бичгийн хариунд 3-р асуулгын дагуу XY5575x хайгуулын
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тусгай зөвшөөрлийн талбайн геологи, ашигт малтмалын зургийг
бэлтгэж өгөв
42. УУХҮЯ-аас ирүүлсэн 1550/738 хяналтын карттай албан
хүсэлтийн дагуу Эрүүгийн цагдаагийн газрын Эдийн засгийн Гэмт
хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн
10/1356 тоот бичгээр мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлсэн.
43. УУХҮЯ-аас ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу ТавантолгойГашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын зурвас газартай давхацсан
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Ханбогд, Цогтцэций сумдын нутагт
байршилтай
ашиглалтын
болон
хайгуулын
тусгай
зөвшөөрлүүдийн /МҮ-11952, МҮ-11953, МҮ-11955, МҮ-6708, МҮ15225, МҮ-20435, ХҮ-14455, ХҮ-14995, ХҮ-15451/ орд, илрэлийн
зургийг тусгай зөвшөөрөл тус бүрээр нь бэлтгэж хэвлэсэн.
44.Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого хяналтын
газраас ирүүлсэн 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн
2366/979 бүртгэлтэй албан бичгийн дагуу тайлангуудыг архиваас
судалж мэдээлэл бэлтгэж 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10/2086
дугаарын албан бичгээр тус байгууллагад хүргүүлсэн.
45. Хууль эрхзүйн хэлтсээс өгсөн шүүхийн маргаантай өргөдлийн
талбайн координатыг зурагт буулгаж, боловсруулж хэвлэсэн.
46. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, ААН, хувь хүнээс
ирүүлсэн 2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс хойш ирүүлсэн
99 албан хүсэлтийг хүлээн авч тайлан, төлөвлөгөөг үзүүлсэн ба
зохих хариуг хугацаанд нь өгч ажилласан.
Арван хоёр. “Газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатах ашигт малтмал болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүний шинжилгээ,
туршилтыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандартын дагуу чанарын өндөр төвшинд, хурдан шуурхай гүйцэтгэх, дүгнэлт
гаргах, санал зөвлөмж боловсруулах, ашигт малтмалын салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх” гэсэн
байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
12.1. Улаанбаатар хот болон орон нутагт хадгалж, түгээж буй газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын хяналтын шинжилгээ
хийх
12.1.1. Чанарын хяналтын шинжилгээнд
- Газрын тосны газар /хуучин нэрээр/-ын даргын 2016.01.13-ны
дүгнэлт гарган удирдлагуудад танилцуулж, Тоо хэмжээ: 1 ажил
өдрийн №01 дугаартай газрын тосны бүтээгдэхүүний орон нутаг
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах
Хугацаа: 3 улиралд
дахь зах зээлийн үнийн судалгаа болон бүтээгдэхүүний чанарын
Хэрэглэгчдийг
талаар үзлэг шалгалт хийх ажлын удирдамжийн дагуу Дундговь
стандартын шаардлагад аймгийн төв болон суманд (төв зам дагуу) байрлах 8, Өмнөговь
нийцсэн бүтээгдэхүүнээр аймгийн төв болон суманд байрлах 23, Баянхонгор аймгийн төв
хангаж
ажилласан болон суманд байрлах 27, Өвөрхангай аймгийн төв болон суманд
байна.
байрлах 19, нийт 77 ШТС-р борлуулагдаж байгаа газрын тосны
бүтээгдэхүүн тус бүрээс дээж авч газар дээр нь чанарын
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хяналтын шинжилгээг хийж ажилласан.
- Газрын тосны газар /хуучин нэрээр/-ын даргын 2016.01.13-ны
өдрийн №02 дугаартай газрын тосны бүтээгдэхүүний орон нутаг
дахь зах зээлийн үнийн судалгаа болон бүтээгдэхүүний чанарын
талаар үзлэг шалгалт хийх ажлын удирдамжийн дагуу Архангай,
Завхан, Хөвсгөл, Булган зэрэг 4 аймгийн төв зам дагуух сумдад
байрлах нийт 21 ШТС-р борлуулагдаж байгаа газрын тосны
бүтээгдэхүүн тус бүрээс дээж авч газар дээр нь чанарын
хяналтын шинжилгээг хийж ажилласан.
- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2016.01.19-ний
өдрийн 01/25 тоот хамтран хяналт шалгалт хийх удирдамжийн
дагуу Улаанбаатар хотын Багахангай дүүргийн 2-р хороонд
байрлалтай “Трансгайд сервис” ХХК-ийн газрын тосны
бүтээгдэхүүний агуулахад хадгалж байгаа “ICIC” ХХК-ийн 4
төрлийн /А-80, АИ-92, ДТ, агаарын хөлгийн шатахуун/
бүтээгдэхүүн тус бүрээс дээж авч Иргэний нисэхийн ерөнхий
газрын Оношлогоо хэмжилзүйн итгэмжлэгдсэн лабораториор
чанарын хяналтын иж бүрэн шинжилгээг хийлгэн, үр дүнг МХЕГ-т
6-154 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
- Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо,
Жайка нарын хамтарсан “Нийслэлийн агаарын бохирдлын
хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 5 төрлийн ДТнд чанарын хяналтын шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн.
- Чанарын хяналтын шинжилгээний дүнг нэгтгэн удирдлагуудад
танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан.
12.3. Газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын стандартыг боловсруулах, шинжилгээний аргын зарим стандартыг
шинээр боловсруулах, дахин хянаж, шинэчлэх, батлуулахаар хүргүүлэх.
12.3.1 Хөдөлгүүрийн түлш. Зэс хавтгайд Тоо хэмжээ: 1 ажил
“Хөдөлгүүрийн түлш. Зэс хавтгайд турших арга. MNS 0326:1985”
турших арга. MNS 326:85 стандартыг Хугацаа: 1-4 улиралд
шинжилгээний аргын стандартыг шинэчлэн боловсруулсан.
шинэчлэн боловсруулна.
Стандартад тавигдах
шаардлагыг хангасан
байна.
Тоо хэмжээ: 1 ажил
“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хувийн жин,
12.3.2.
Газрын
тос,
газрын
тосны
Хугацаа: 4-р улиралд
харьцангуй хувийн жин, API жинг дижитал хувийн жин хэмжигчээр
бүтээгдэхүүний хувийн жин тодорхойлох
тодорхойлох арга” ASTM D4052-11 шинжилгээний аргын
Стандартад тавигдах
арга
ASTM D--..—стандартыг Монгол
стандартыг шинэчлэн боловсруулсан.
шаардлагыг хангасан
Улсад нэвтрүүлнэ.
байна.
12.3.3 ASTM D 1757: (Standard Test Method Тоо хэмжээ: 1 ажил
Эдгээр стандартуудын төслийг батлуулахаар Стандартчилал,
for
үйлчилгээ
хэмжил зүйн газрын “Газрын тос, байгалийн хий стандартчиллын
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Sulfate Sulfur in Ash from Coal and Coke1)
Хугацаа: I-IV улиралд
техникийн хороо”-нд хүргүүлж 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны
ASTM D 4208: (Standard Test Method for
Чанар: Ажлын үр
өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны
Total Chlorine in Coal by the Oxygen Bomb өгөөжийг нэмэгдүүлсэн
өдөр Зөвлөлийн хурлаар оруулахаар шийдвэрлүүлэв.
Combustion/Ion Selective Electrode Method1) байна
“Газрын тосны бүтээгдэхүүн Хөдөлгүүрийн түлшний детонаци
ASTM D 3761: (Standard Test Method for
тэсвэрлэх шинж чанарыг шалгах Октаны тоо тодорхойлох
Total Fluorine in Coal by the Oxygen Bomb
шинжилгээний арга” стандартыг шинээр орчуулан боловсруулсан.
Combustion/Ion Selective Electrode Method1)
AS 1038.10.2 : (Coal and coke—Analysis and
Testing Part 10.2: Determination of trace
elements—Coal and coke—
Determination of arsenic, antimony
and selenium—Hydride generation
method ) Олон улсын нийт 5 стандартыг
шинээр нутагшуулж мөрдүүлнэ.
12.4. Бусад байгууллагуудаас ирсэн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаа, чанарын
хяналтын шинжилгээний стандарт, норм дүрмийн төслүүдэд санал өгөх
СХЗГ-ын “Хими, химийн технологийн стандартчиллын техникийн
хороо”-ны гишүүнээр ажиллаж хуралд хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн
стандартын 4 төсөлд санал өгч ажилласан. Үүнд:
12.4.1. Бусад байгууллагуудаас ирсэн
Тоо хэмжээ: 1 ажил
• “Бөөрний чулуу тогтоох нил улаан туяаны спектрофотометрын
газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах,
үйлчилгээ
арга” MNS ….:2016
тээвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаа, чанарын
Хугацаа: lV улиралд
хяналтын шинжилгээний стандарт, норм
• “Тоос
тоосонцор
тогтоох
нил
улаан
туяаны
Үндэслэл бүхий санал
дүрмийн төслүүдэд санал өгөх
спектрофотометрын арга” MNS ….:2016
дүгнэлт өгсөн байна.
• “Хуванцар тогтоох нил улаан туяаны спектрофотометрын
арга” MNS ….:2016
• “Уургийн задралын шинжилгээний арга” MNS ….:2016
12.4.2. Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг Тоо хэмжээ: 1 ажил
хадгалах, тээвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаа, үйлчилгээ
Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх, түгээх үйл
чанарын
хяналтын
шинжилгээний Хугацаа: 1-4 улиралд
ажиллагаа, чанарын хяналтын шинжилгээний стандарт, норм
стандарт,
норм
дүрмийн
төслүүдийг Тодорхой санал
дүрмийн төслүүдийг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд боловсруулж, хүргүүлэн
тухай бүр санал дүгнэлт өгөн ажилласан.
орж ажилласан байна.
ажилласан байна.
Нийт арга хэмжээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО
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ХОЁР.ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:

Гэрээнд тусгагдсан тусгай
арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт,
хүрэх түвшин

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

Үнэлгээ
(0-40
оноо)

1
2
3
4
Нэг. “Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, байгууллагын хөрөнгө санхүүгийн эх
үүсвэрийг оновчтой удирдах, тайлагнах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээний
хүрээнд:
1.1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Агентлагийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, Үндсэн
чиглэлийн биелэлт, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн биелэлтийн тайлан зэргийг боловсруулан удирдах дээд байгууллагыг
мэдээллээр хангах
- Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн
1.1.1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрт тус агентлагаас хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан
мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
заалтуудын биелэлтийг нэгтгэн боловсруулж, 2016 оны VI/23-ны
хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, Эдийн
1/4008 тоот албан бичгийн 1-р хавсралтаар УУЯ-ын ХШҮДАГ-т
засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн
хүргүүлсэн.
чиглэлийн биелэлт, УУХҮ-ийн сайдтай
Төсвийн шууд захирагчийн байгуулах үр - Тайлан мэдээ үнэн зөв, - Монгол Улсын Эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх
Үндсэн чиглэлд тус агентлагаас хариуцан хэрэгжүүлэхээр
дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайланг бодитой байна
тусгагдсан заалтуудын биелэлтийг нэгтгэн боловсруулж, 2016
нэгтгэн боловсруулж, хяналт-шинжилгээ, - 12-р сард
оны VI/23-ны 1/4008 тоот албан бичгийн 2-р хавсралтаар УУЯ- 3 тайлан
үнэлгээ хийлгэн УУХҮЯ-нд хүргүүлэх
ын ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн байдлаар тайланг
гарган XII/20-ны дотор УУХҮЯ-нд хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
- Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдсэний дагуу
АМГТГ-ын 2016 оны жилийн эцсийн тайланг нэгтгэн
боловсруулж УУХҮЯ-нд тайлагнах ажил хийгдэж байна.
1.1.2. Байгууллагын эрхлэх асуудлын - Үнэн зөв, хэрэгжиж буй - Байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд БНСУ-ын КИГАМ
хүрээнд
хэрэгжиж
байгаа
хөтөлбөр, бүх төслүүдийг хамарсан байгууллага, ХБНГУ-ын BGR зэрэг байгууллагуудтай хамтран
төслүүдийн
хэрэгжилтийн
тайланг байна
геологи, уул уурхайн чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэн хамтран
боловсруулан тайлагнах
ажиллаж байгаа бөгөөд 2016 оны эхний хагас жилийн тайлан
- Жилийн эцэст
мэдээг гарган АМГ-ын нэгдсэн тайлангийн хавсралтаар УУЯ-нд
- 1 тайлан мэдээ
2016-06-23-ны 1/4008 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2016 оны
жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн боловсруулж XII/15-ны дотор
УУХҮЯ-нд хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
- Монгол, Польшийн Засгийн газар хоорондын хамтарсан
комиссын хуралдааны протоколыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд тусгагдсан, 2 орны геологичдын хамтран
хэрэгжүүлсэн геологи судалгааны ажлын тайлангуудын
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УУЯ-ны
ХШҮДАГ
-ын
үнэлгээ
5

мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж Гадаад харилцааны яамны
Европын газарт 1/1734 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
- ХБНГУ-ын Гео-шинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэн
(BGR)-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслийн танилцуулга,
хийгдсэн ажлын тайланг боловсруулан УУХҮЯ-нд 1/1959 тоот
албан бичгээр хүргүүлсэн.
Хоёр. “Агентлагийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дүрэм, журам,
стандарт боловсруулах, батлуулах, мөрдүүлэхэд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ болон бусад гэрээ,
хэлэлцээр хийх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих” гэсэн стратегийн зорилтыг
хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээний хүрээнд:
2.2. Ашигт малтмал газрын тосны газрын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарч байгаа хууль, эрх зүйн асуудлыг нэгтгэн
зохицуулж, хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх
2.2.1. Байгууллагын хэмжээнд дотооддоо
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2016 оны а/13
мөрдөгдөх журам, зааврыг хууль тогтоомж,
дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн даргаар
Засгийн газар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
ажиллаж, хуучнаар Ашигт малтмалын газар болон Газрын
яамнаас гаргасан шийдвэр, шаардлагад
тосны газрын даргын тушаалаар батлагдсан журам, зааврыг
нийцүүлэн
шинэчлэн
боловсруулж - Байгууллагын эрх зүйн шинэчлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Энэ хүрээнд 4
батлуулах
журам, заавар батлагдсан бөгөөд 10 орчим журмын төслийг
чадамж сайжирч,
холбогдох нэгжүүдээс боловсруулах ажлыг зохион байгуулан
хэвийн, тасралтгүй үйл
ажилласан.
ажиллагаа хангагдана
- IV улиралд
Ашигт малтмалын газар/хуучнаар/ болон Газрын тосны
газар/хуучнаар/-ын Авлигын эсрэг 2016 оны төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг тайлагнан 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
1/1901 тоот албан бичгээр холбогдох баримтуудын хамт
Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн.
2.2.3. Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого,
- Ашигт малтмал, газрын тосны газрын төрийн захиргааны 123
холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
албан хаагчдын 2015 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг
ажлыг зохион байгуулах, Авлигатай тэмцэх
шинэчлэн гаргуулж нэгтгэх ажлыг хийж гүйцэтгэв.
газар
болон
хууль
хяналтын
Байгууллагын хэмжээнд төрийн захиргааны албан хаагчийн
байгууллагатай хамтарч ажиллах, авлигын
2015 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч ХАСХОМ
эсрэг 2017 оны төлөвлөгөөний төслийг - Хэрэгжихүйц, бодитой
программд оруулан баталгаажуулах ажилд хяналт тавьж
боловсруулах
ажилласан.
байна
- Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого, холбогдох хууль
- 12-р сард
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг хүрээнд тус байгууллагын 2016
- 1 ажил үйлчилгээ
оны 1-11 сарын хоорондох “Нийтийн албанд нийтийн болон
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан
мэдэгдэл”-ийг
https://www.shilendans.gov.mn
цахим
хаягт
байршуулсан.
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2.2.5.
Авлигын эсрэг 2016 оны
- Бодитой, үнэн зөв
төлөвлөгөөний дагуу хийсэн ажлын тайлан
байна
гаргаж Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх
- 11-р сард
- 1 тайлан мэдээ
2.2.6. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс
ирүүлсэн гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч
- Хуулийн дагуу, бүрэн
шийдвэрлэх саналын төсөл боловсруулан
шийдвэрлэн ажиллана
удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- тогтмол
- ирүүлсэн гомдлын тоо
2.2.7. Агентлагийн даргын тушаал, нэгжийн
даргын шийдвэр болон агентлагаас иргэн,
аж ахуйн нэгжтэй байгуулах гэрээний
- Хуульд нийцүүлэн
төслийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах,
шуурхай зохион
төсөлд санал өгөх ажлыг зохион байгуулах
байгуулан ажиллана
- тогтмол
- Шийдвэр, гэрээний
тоогоор

Ашигт малтмалын газар /хуучнаар/ болон Газрын тосны газар
/хуучнаар/-ын Авлигын эсрэг 2016 оны төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг тайлагнан 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
1/1901 тоот албан бичгээр холбогдох баримтуудын хамт
Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн.
Тайлангийн хугацаанд тус газарт Уул уурхайн яам болон бусад
яамд, Авлигатай тэмцэх газар, хууль зүйн товчоо, иргэд, аж
ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 1457 албан бичиг, өргөдөл,
гомдол, хүсэлт ирүүлсэн байна. Агентлагийн удирдлагад албан
бичгийг танилцуулан, тухайн албан бичиг ирүүлсэн байгууллага,
иргэнд хариуг амаар, бичгээр, утсаар хүргүүлж, хуулийн
хугацаанд шийдвэрлэсэн.
- 2016 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэлх
хугацаанд Агентлагийн даргын үйл ажиллагааны чиглэлээр 29,
боловсон хүчний чиглэлээр 136, Нөөц бүртгэх 5, Техник-эдийн
засгийн үндэслэл хүлээн авах 11 буюу нийт 181 тушаалын
төсөлтэй танилцан эрх зүйн үндэслэлд хяналт тавьж
ажилласан.
- 2016 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрөөс хойших хугацаанд
Ажил гүйцэтгэх-9, худалдах худалдан авах гэрээ-10, сургалтын
гэрээ 4, Хөдөлмөрийн гэрээ 10, “Улсын төсвөөс хайгуулын
ажилд гарсан зардлыг нөхөн төлөх гэрээ-1 зэрэг нийт 34
гэрээний төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж танилцсан.
Тайлант хугацаанд Ашигт малтмал газрын тосны газрын даргын
тушаалаар баталсан, нийтээр дагаж мөрдүүлэх хэм хэмжээ
тогтоосон акт батлагдаагүй болно.

2.2.9. Ашигт малтмал газрын тосны газрын
- Хуульд нийцүүлэн
даргын
тушаалаар
баталсан
журам,
шуурхай зохион
зааврын бүртгэл хөтлөх, нийтээр дагаж
байгуулан ажиллана
мөрдүүлэх хэм хэмжээ тогтоосон актыг
- тогтмол
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх, энэ
- Шаардлагатай тоо
талаарх мэдээллийг нийтэд сурталчлах,
хэмжээгээр
мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах
2.4. Агентлагийг төлөөлж тухай бүр шүүх, хууль хяналтын байгуулагуудтай харилцах, итгэмжлэлээр шүүх хуралдаанд оролцох,
хариу тайлбар хүргүүлэх, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
- Баримт нотолгоог
Тайлант хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны газар
2.4.1. “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан бүрэн бүрдүүлэн,
/Кадастрын хэлтэс/-т холбогдох захиргааны хэргийн шүүхийн
шийдвэрлэх тухай” хуулийн 28 дугаар шуурхай зохион
199, иргэний хэргийн шүүхийн 15-н хэрэгт тус хэлтсийн
зүйлд заасны дагуу агентлагийн болон байгуулан ажиллана
холбогдох мэргэжилтнүүдийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр
бүтцийн нэгжийн даргыг итгэмжлэлийн - Тухай бүр
төлөөлөн оролцоход мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж,
үндсэн дээр шүүхэд төлөөлөх
энэ талаар удирдлагад
өдөр тутам, долоо хоног тутам
- Хэрэг маргааны
тоогоор
танилцуулан ажилласан.
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2.4.4. Итгэмжлэл олгосон албан тушаалтан
анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүлээн
зөвшөөрөхгүй байгаа тохиолдолд давж
заалдах болон хяналтын журмаар гомдол
гаргах
2.4.5. Шүүх хуралдаанд оролцож, хууль
журамд заасны дагуу мэтгэлцэх зарчмыг
хэрэгжүүлэн шүүхэд хүргүүлсэн бичгийн
тайлбар, бусад нотлох баримтыг хамгаалж
оролцох

- Баримт нотолгоог
бүрэн бүрдүүлэн,
шуурхай зохион
байгуулан ажиллана
- Тухай бүр
- Хэрэг маргааны
тоогоор
- Баримт нотолгоог
бүрэн бүрдүүлэн, үр
дүнтэйгээр байгууллагын
эрх ашгийг хамгаалан
ажиллана
- Тухай бүр
- Хэрэг маргааны
тоогоор

2016 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэлх
хугацаанд Агентлагийг төлөөлж шүүх хуралд оролцож байгаа
тус газрын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын оролцсон 35 хэргийн
нэхэмжлэлийн хариу тайлбар, давж заалдах, хяналтын гомдлыг
хугацаанд нь үндэслэлтэй гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж
ажилласан.
2016 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэлх
хугацаанд
Кадастрын
архивт
хадгалагдаж
байгаа
материалуудаас нийт 522 хуудас баримтыг хуулбарлан, нотлох
баримтын шаардлага хангуулан холбогдох шүүхүүдэд хүргүүлэх
ажилд хяналт тавьж ажилласан.

2.4.6.
Шүүхийн
шийдвэр,
магадлал,
тогтоолыг үндэслэн холбогдох тушаал,
шийдвэрийн
төсөл
боловсруулан
удирдлагуудад
танилцуулан
шийдвэрлүүлэх, удирдлагаас өгөх бусад
- Хуульд нийцүүлэн,
үүрэг, даалгаврыг тухай бүр цаг хугацаанд
шуурхай зохион
нь чанартай биелүүлэх
байгуулна
- тогтмол
- Шаардлагатай тоо
хэмжээгээр

Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж Кадастрын хэлтсийн даргын
дараах шийдвэрүүд гарсан. Үүнд.
- “Эс эн даблю интернашнл” ХХК-ийн 10190Х тусгай
зөвшөөрлийн эрх сэргээх,
-Фрийзер ХХК-ийн 16777Х дугаартай тусгай зөвшөөрлийн эрхийг
сэргээх,
-“Түүчээ тэрэг” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг хүлээж
авахыг
даалгасан
НЗХАШШ-ийн
2016.06.20-ны
441-р
шийдвэрийг биелүүлэх КХ-ийн даргын шийдвэр,
- Мөнгөн маргад” ХХК-ийн ашигт малтмалын хайгуулын талбайд
шүүхээр хэргийг хэлэлцэж дуустал дахин өргөдөл авахгүй байх
шүүгчийн захирамжийг биелүүлсэн КХ-ийн даргын шийдвэр,
- 2016 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрөөс хойших хугацаанд
шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх Кадастрын хэлтсийн даргын 9
шийдвэр, АМГТГ-ын даргын 1 тушаал батлагдсан.
2.4.7. Шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй
Шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй болсон 106 тусгай зөвшөөрлийн
- Батлагдсан журмын
болсон 106 тусгай зөвшөөрлийн талбайд
талбайд шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон
дагуу ажиллана
сонгон шалгаруулалт явуулах ажлыг
шалгаруулалтыг 61 талбайд зарлаж, 48 талбайд хайгуулын
- Жилдээ
үргэлжлүүлэн явуулж дуусгах
тусгай зөвшөөрөл олгосон.
Дөрөв. "Геологийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулах, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, эрлийн гэрээ болон бусад гэрээ,
хэлэлцээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн хайгуулын ажлыг нэмэгдүүлж эрдэс баялгийн санг өсгөх, геологийн төрөл бүрийн
сэдэвчилсэн судалгааны санал боловсруулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээний хүрээнд:
4.1. Монголын Үндэсний геологийн албыг шинээр байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ.
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4.1.1. Монголын Үндэсний Геологийн албыг
шинэчлэн зохион байгуулахад оролцож
ажиллах, санал өгөх

-Мэргэжлийн холбоодын болон газрын саналыг нэгтгэж
Үндэсний геологийн албаны бүтцийн төслийг боловсруулж УУЯнд (хуучнаар) танилцуулсан бөгөөд Монголын Геологийн алба
Тоо хэмжээ 1,
байгуулахтай
холбоотой
Австрали-Монголын
хамтын
Хугацаа: жилдээ
ажиллагааны хөтөлбөрийн /АМЕР/ хүрээнд хийгдсэн гадаад
Чанар: Бодит,
орнуудын туршлага, судалгааны үр дүн гэсэн илтгэл,
үндэслэлтэй байх
ярилцлагад 4-5 сард оролцон, санал солилцсон. Австралийн
төлөөлөгчдөд Геологийн албаны бүтцийн талаар холбогдох
мэдээллийг гаргаж өгсөн.
4.3. Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор улсын
төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа 1:50 000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажилд 2016 онд нийт нутаг
дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулах
1:50 000-ны масштабаар геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг эдийн засгийн бүсчлэл, дэд бүтцийг харгалзан тодорхой
тектоник, металлогенийн бүсүүдийн хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
4.3.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд
- УТХ-өөр 2016 онд шинээр эхлүүлэх 1:50000-ны масштабын
шинээр эхлүүлэх 1:50 000-ны масштабын
ГЗЕЭА-ын 10 төслүүдийн төлөвлөлтийн санал, геологийн
геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын
даалгаврын төслийг боловсруулан, танилцуулга, холбогдох
Тоо хэмжээ: 10 төсөл
төслүүдийн төлөвлөлтийн санал, геологийн
материалын хамт УУЯ-ны ГБХ-т хүргүүлсэн.
Хугацаа: I, IV улирал,
даалгаврын
төслийг
боловсруулан,
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд шинээр эхлүүлэх 1:50 000Чанар: Хууль журмын
танилцуулга, холбогдох материалын хамт
ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын
дагуу
УУХҮЯ-нд хүргүүлэхэд бэлтгэх
төслүүдийн төлөвлөлтийн санал, геологийн даалгаврын төслийг
боловсруулан, танилцуулга, холбогдох материалын хамт
УУХҮЯ-нд хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
4.3.2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн
-Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ГСА-ын Тогоо хайрханУлаанбадрах-50, Баяндалай-50, Шивээт-50,
50, Эмээлцэгийн нуруу-50 төслүүдийн үр дүнгийн тайланг
Тахилт-50, Дэлгэрхаан-50, Буурал хайрханЭБМЗ-ийн УТХ-ийн 1-р хуралдаанаар 2016.04.07-ны өдөр
50, Улаан толгой-50, Дөрөө нуур-50, Ар Тоо хэмжээ: 18 тайлан
хэлэлцүүлсэн.
чулуут-50, Өлийн овоот-50, Алтай нуруу-50, Хугацаа: Геологийн
-Улаанбадрах-50, Баяндалай-50, Хайрхан уул-50, Онц уул-50
Шивээт уул-50, Хөхөлзөгийн говь-50, даалгаврын хугацаанд,
төслүүдийн үр дүнгийн тайланг хяналт хийж, ЭБМЗ-ийн УТХ-ийн
Бударын
чулуу-50,
Эргэлийн
зоо-50, Чанар: Тавигдах
2-р хуралдаанаар 2016.07.01-ний өдөр хэлэлцүүлж, 2016 оны 9Тойромын хөндий-50, Хулгарын элс-50, шаардлагад нийцсэн
р сарын 9-ний өдөр УУХҮ-ийн сайдын тушаал гарсан.
Булган-50 төслүүдийн эцсийн үр дүнгийн байна.
-Шивээт-50 төслийн тайланг хүлээн авч хянасан, Тахилт-50
тайланг хүлээн авч хянах, Эрдэс баялгийн
төслийн эцсийн үр дүнгийн тайлан хяналтын шатанд явж байна.
мэргэжлийн
зөвлөлөөр
хэлэлцүүлэх
бэлтгэл ажлыг хангах,
4.3.3. 2016-2018 онд дуусах Монгол-Алтай- Тоо хэмжээ – 23 төсөл
УТХ-өөр
гүйцэтгэх
геологийн
судалгааны
төслүүдийн
50,
Улаанбадрах-50,
Баяндалай-50, Хугацаа –жилдээ Чанар хэрэгжилтийн явцад 2 удаа хяналт хийгдсэн. Үүнд
Шивээт-50,
Тахилт-50,
Дэлгэрхаан-50, –Геологийн даалгаварт
1.2016 оны эхний хагас жилд ГА-ны даргаар батлуулсан
Буурал хайрхан-50, Улаан толгой-50, Дөрөө заасны дагуу
хуваарийн дагуу шуурхай хяналтыг 4-р сард хийсэн. Үүнд:
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нуур-50, Ар чулуут-50, Өлийн овоот-50,
Алтай
нуруу-50,
Шивээт
уул-50,
Хөхөлзөгийн говь-50, Бударын чулуу-50,
Эргэлийн зоо-50, Тойромын хөндий-50,
Хулгарын элс-50, Булган-50, Баян-Индэр50, Суман хад-50, Чандмань-Уул-50,
Хайлааст-Уул-50, төслүүдийн хэрэгжилтийн
явцад хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, мэргэжил
арга зүйн зөвлөмжөөр хангах

-1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн
Тахилт-50, Эмээлцэгийн нуруу-50,
Тогоо Хайрхан-50,
Улаанбадрах-50, Хайрхан Уул-50, Цогт-50, Онц Уул-50, Монгол
Алтай-50, Бурхант толгой-50, Жинст-50, Дэвсгийн нуруу-50, Хөх
нуур-50, Баяндалай-50, Шивээт-50, Дэлгэрхаан-50 төслүүдэд
тайлангийн шуурхай хяналтыг хийсэн. 15 хурлын тэмдэглэл,
төслийн танилцуулга, ИТА нарын мэдээ, хяналтын хуудас,
бусад баримтын хамт бүрдүүлж, хяналтын нэгтгэлийг хийсэн.
-1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн
Улаантолгой-50, Өлийн-Овоот-50, Ар чулуут-50, Суманхад-50,
Чандмань Уул-50, Хайлааст Уул-50, Алтай нуруу-50, Шивээт
Уул-50 “Бударын чулуу-50”, “Хулгарын элс-50” , “Тойромын
хөндий-50” төсөл, “Эргэлийн зоо-50” , “Хөхөлзөгийн говь-50”,
Баян-Индэр-50, төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад завсрын
шуурхай хяналтыг хийсэн.
-Дээрх төслүүдэд тайлангийн шуурхайн хяналт хийсэн 14
хурлын тэмдэглэл, төслийн танилцуулга, ИТА нарын мэдээ,
хяналтын хуудас, бусад баримтын хамт бүрдүүлж, хяналтын
нэгтгэлийг хийсэн.
2.Мөн 11-р сард Монгол-Алтай-50, Улаанбадрах-50, Баяндалай50, Шивээт-50, Дэлгэрхаан-50, Буурал хайрхан-50, Улаан
толгой-50, Дөрөө нуур-50, Ар чулуут-50, Өлийн овоот-50, Алтай
нуруу-50, Шивээт уул-50, Хөхөлзөгийн говь-50, Бударын чулуу50, Эргэлийн зоо-50, Тойромын хөндий-50, Хулгарын элс-50,
Булган-50, Баян-Индэр-50, Суман хад-50, Чандмань-Уул-50,
Хайлааст-Уул-50 зэрэг нийт 22 төслийн хээрийн үйлдвэрлэл
болон тайлангийн суурин боловсруулалтын шуурхай хяналтын
ажлыг төлөвлөгөөт батлагдсан хуваарийн дагуу хийж
гүйцэтгэсэн.
4.10. Монгол Улсын ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөнийг жил бүр хийж, бүртгэл, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох
4.10.1. Хувийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын
Хувийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажил хийж нөөцийг шинээр
ажлын тайлан, нөөцийн тодотгол дахь Тоо хэмжээ: 1 ажил
тогтоосон 95 тайлангаас нөөцийг шинээр болон, нөөцийн
нөөцийн хэмжээг шинээр бүртгэх, тодотгол үйлчилгээ
тодотгол дахь нөөцийг бүртгэсэн, хуучин бүртгэгдсэн нөөцтэй
дахь нөөцийг, нөөцийн нэгдсэн санд Хугацаа: IV улирал
тулгаж тэмдэглэл хийсэн.
бүртгэгдсэн
нөөцтэй
тулган
шалгах, Чанар: алдаагүй, үнэн
-Эрдэс баялгийн мэдээлэл технологийн төвд хадгалагдаж
хөдөлсөн нөөцтэй холбоотойгоор хяналтын бодитой
бүртгэгдсэн ашигт малтмалын нөөцийн тушаал, дүгнэлтийг
хуудсанд тэмдэглэл хийх,
хянан нэгдсэн санд бүртгэгдсэн нөөцтэй тулган шалгасан.
4.10.2. Монгол орны ашигт малтмалын Тоо хэмжээ: 1, Хугацаа:
-1-12-р сард ЭБМЗ-өөр хэлэлцэгдэн бүртгэгдсэн ордуудын
нөөцийн талаарх ерөнхий мэдээллийг сар бүр, Чанар: Үнэн
нөөцийг ашигт малтмалын төрлөөр гаргаж байгууллагын сайт
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гаргаж олон нийтэд байгууллагын сайт бодит мэдээлэл олон
болон хэвлэлээр мэдээлэх
нийтэд хүрч, холбогдох
байгууллагуудыг
мэдээллээр хангана.

болон товхимолд гаргахаар 12 удаа ТЗУХ-т өгсөн. Мөн УТХөөр хийсэн геологийн судалгаа, хувийн хөрөнгөөр хийсэн
хайгуулын ажлын статистик мэдээг бэлтгэж өгсөн.
-Цөмийн Энергийн Комисст сар бүр гарган өгдөг мэдээллийн
хүрээнд цацраг идэвхт ашигт малтмалын нийт нөөцийн
шинэчилсэн хэмжээ, орд эзэмшигч нарын тусгай зөвшөөрлийн
мэдээг Мониторингийн хэлтэст сар бүр гарган өгсөн.
-УУХҮЯ-аас ирүүлсэн алт хөтөлбөрийн мэдээлэл бэлтгэх
чиглэлийн дагуу онцгой бүсүүдэд хамаарах хэсэгт тусгай
зөвшөөрлийн талбайд хамаарах үнэт металлын ашигт
малтмалын мэдээллийг гарган хүргүүлсэн. Мөн Гацууртын
ордын нөөцийн мэдээлэл бэлтгэсэн.
4.12. Нутаг дэвсгэрийн геологийн зураглал, эрэл, хайгуулын ажилд зарцуулж байгаа улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг жил
бүр нэмэгдүүлж, геомэдээллийн санг баяжуулах, эрдэс баялгийн нөөцийг өсгөн нэмэгдүүлэх замаар уул уурхайн салбарыг
тогтвортой хөгжүүлэх бодлогыг дэмжих.
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрээр, санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг улирал, хагас жил, бүтэн жилээр
бэлтгэж, тайлагнана
4.12.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр
Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр эхлүүлэх төслүүдийн талбайн
эхлүүлэх төслүүдийн талбайн геологийн
геологийн тогтоц, нэвтрэлтийн зэрэг, агаар сансрын зургийн
Тоо 1,
тогтоц, нэвтрэлтийн зэрэг, агаар сансрын
тайлалт зэргийг харгалзан ажлын нэр төрөл тоо хэмжээг
Хугацаа: IV улирал,
зургийн тайлалт зэргийг харгалзан техник,
тодорхойлон дүн шинжилгээг нэгтгэж гүйцэтгэгчийн сонгон
Чанар: Ажлын тоо
эдийн засгийн тооцоолол хийж, төсөвт
шалгаруулалтын үнэлгээний хорооны гишүүд болон УУЯ-нд
хэмжээ бодитой байх
өртгийг тооцон гаргаж,
холбогдох
/хуучнаар/ ажлын шугамаар цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн
байгууллагад хүргүүлэх
4.12.2.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа
геологийн
байгаа геологийн судалгааны ажлуудын
судалгааны төслүүдийн 2016 оны I, II, III, IV улирлын тайланг
Тоо хэмжээ – 4 удаа,
нэгдсэн тайланг улирал тутам гаргаж,
гаргаж, нэгтгэн албан бичгээр УУЯ, УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
Хугацаа - Улирал бүр,
дараа сарын 5-ны дотор УУХҮЯ, Сангийн
Чанар –Тайлан үнэн зөв
яаманд хүргүүлэх
байна
/улирал бүр Үндэсний Стастистикийн
Хороонд/
4.23. Улсын төсвийн болон бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтаар газрын тосны геологи-геофизикийн суурь судалгааг явуулах,
үр дүнг нь өмнөх бүх судалгааны үр дүнтэй нэгтгэх; /ТГТСББ 3.3.1/
4.23.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын
ГТГ болон “Татах хүч” ХХК-ийн хооронд байгуулсан “Хүндийн
Тоо хэмжээ: 1 тайлан
тосны чиглэлээр хийгдсэн 1:200000-ны
хүчний судалгааны мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, 1:200000
Хугацаа: жилдээ
масштабын хүндийн хүчний судалгааны
масштабын Бугегийн гажлын зураг зохиох”
гэрээ дуусвар
Чанар: Анхдагч
ажлуудын анхдагч мэдээллийг нэгтгэж, нэг
болсонтой холбогдуулан АМГТГ-т ирүүлсэн тайлангийн
мэдээллийг нэгтгэсэн
төвшинд оруулж тайлан боловсруулах,
бичвэртэй танилцсан. Төслийн ажлын тайлангийн бичвэр болон
байна.
тайланг зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, дүгнэлт
160 мянган цэг бүхий хүндийн хүчний орны судалгааны анхдагч
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гаргуулах.

мэдээллийн санг, нууц кодын хамтаар акт үйлдэж хүлээн авсан.

Тав. “Газрын тосны ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх, олборлолтыг нэмэгдүүлэх бодлогын удирдамж, гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээний хүрээнд:
5.4. Гэрээт талбайгаас 2016 онд олборлож, экспортлох түүхий тосны ачилтын тоо хэмжээ, чанарын шинжилгээнд газар дээр
нь хяналт тавьж ажиллах, тоо хэмжээг сар бүрээр гаргах
5.4.1 Олборлосон тосны тоо хэмжээнд Тоо: 3 талбай
Холбогдох мэргэжилтнүүд албан томилолтоор давхардсан
газар дээр нь байнгын хяналт тавьж Хугацаа: IV улиралд
тоогоор нийт 1080 хоног Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI болон БХГажиллах
Тоо хэмжээ үнэн зөв
97 талбайд ажиллаж, тус 3 талбайд явагдаж буй газрын тостой
холбогдсон үйл ажиллагаанд газар дээр нь байнгын хяналт
Экспортын тосны тоо хэмжээ, чанарын баталгаажсан байна.
тавин ажиллаж байна.
шинжилгээнд газар дээр нь байнгын хяналт
тавьж ажиллах
Мэргэжилтнүүд томилолтын удирдамжийн хүрээнд өдөр тутмын
Алдаа гарсан тохиолдолд холбогдох
олборлолт, цооног шавхалтын ажлын үр дүнг үндэслэн Тосонзалруулга хийж, баталгаажуулах
Уул XIX, Тамсаг XXI болон БХГ-97 талбайгаас олборлосон тос,
Буулгалтын тоо хэмжээг хянаж, нэгтгэх
ус, хийн хэмжээнд байнгын хяналт тавьж байна.
Олборлолт, экспортын мэдээг сар бүр
- Монгол Улсын Засгийн газраас баримталж буй “Газрын тосны
холбогдох
төрийн
байгууллагуудад
ордын ашиглалтыг эрчимжүүлж, олборлолтыг нэмэгдүүлэх”
хүргүүлэх
бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээс Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI болон
БХГ-97 талбайн газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлж,
олборлолтыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласны
үр дүнд 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар
Монгол Улсын хэмжээнд 7,52 сая баррель буюу 1,02 сая тонн
түүхий тос олборлож, олборлолтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 75
хувьтай байна.
- Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбай дахь гүний гаалийн
хяналтын бүсэд байрлах гаалийн хяналтын электрон жин
хэмжигчийг ашиглан тухайн өдөр тос ачих автомашины ачилтын
өмнөх болон дараах жинг автомашин тус бүрээр гаргаж, ачилт
хийгдэх үед автомашин тус бүрээс авсан дээжинд Ден Старкийн
багаж ашиглан нэрлэгийн аргаар тосон дахь усны агууламж,
тосны нягтыг тодорхойлж, эдгээр үзүүлэлтүүдийг ашиглан ачсан
тосны хэмжээг тооцоолж, ачилтын хуудас болон гаалийн
мэдүүлэгт тосны хэмжээг хүнд /тонн/-ийн болон эзэлхүүний нэгж
/баррель/-ээр гаргадаг.
- Газрын тосны экспортын үйл ажиллагаанд АМГТГ, ГЕГ, МХЕГ,
ХХЕГ, ИХШХЕГ-ын орон нутаг дахь салбар байгууллага болон
хөндлөнгийн хяналтын “Амбер” ХХК-ийн төлөөлөл газар дээр нь
хяналт тавьж ажилладаг бөгөөд ачилтын хуудас бүрт АМГТГ,
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гэрээлэгч компани, хөндлөнгийн хяналтын компани гарын үсэг
зурж, баталгаажуулдаг.
- Газрын тосны экспортын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн
явуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулан ажилласны үр дүнд
2016.11.30-ны өдрийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд 7,35
сая баррель буюу 995,6 мянган тонн тос экспортолж, экспортын
төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 74 хувьтай байна.
Мэргэжилтнүүд томилолтын удирдамжийн хүрээнд газрын
тосны олборлолт, цооног шавхалт, экспортын өдөр тутмын
мэдээнд алдаа гарсныг илрүүлсэн даруйд гэрээлэгч
компаниудад
мэдэгдэн,
холбогдох
залруулга
хийж,
баталгаажуулан ажиллаж байна. Тодруулбал өдөр тутмын
мэдээ боловсруулахдаа цооногийн дугаар андуурах, цооног
давхцах, тос, усны хэмжээг алдаж бичих зэрэг механик алдаа
гарах магадлалтай байдаг ба тэдгээрийг нягтлан шалгаж, тухай
бүрт залруулга хийлгэж, ажилладаг.
- Газрын тосны экспортын үйл ажиллагааны явцад 2016.02.19
болон 2016.07.02-ны өдөр Тамсаг XXI талбайн Та-2
олборлолтын нэгдсэн байгууламжаас ачилт хийж, Баянхошууны
хилийн боомт руу тээвэрлэж явсан 3 автоцистерн, 2016.02.17,
2016.07.23, 2016.08.05-ны өдөр Тосон-Уул XIX талбайн Та-1
олборлолтын нэгдсэн байгууламжаас ачилт хийж, Бичигт
хилийн боомт руу тээвэрлэж явсан 3 автоцистерн тус тус
осолдож, нийт 83347 кг түүхий тос асгаж, байгаль орчны болон
эдийн засгийн хохирол учирсан. Асгарсан тосны төлбөрийг
тээвэрлэгч компаниар нөхөн төлүүлэх, асгарсан тосыг
цэвэрлэж, байгаль орчныг хамгаалах, техникийн бүрэн бүтэн
байдал, аюулгүй ажиллагааг хангах талаар протоколыг
гэрээлэгч, тээвэр гүйцэтгэгч компаниудтай 2016.02.18,
2016.02.21, 2016.07.05, 2016.07.24, 2016.08.07-ны өдөр тус тус
байгуулсан. Мөн байгаль орчинд хохирол учруулсан
үндэслэлээр Дорнод аймаг дахь Мэргэжлийн хяналтын газарт
нэг сая төгрөгийн торгуулийг тээвэр гүйцэтгэгч компаниар
төлүүлсэн.
Мэргэжилтнүүд
томилолтын
удирдамжийн
хүрээнд
экспортолсон тосны буулгалтын мэдээг үндэслэн буусан тосны
тоо хэмжээг автоцистерн тус бүрээр бүртгэн, ачилтын болон
буулгалтын огноогоор ялган мэдээлэл боловсруулж, өдөр, сар,
улирал тус бүрээр нэгтгэн баталгаажуулан, газрын тосны
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экспортын орлогыг тооцох мөн Монгол Улсын төсөвт
төвлөрүүлэх орлогыг тооцох үндсэн суурь мэдээллийг гаргасан.
- Газрын тосны олборлолт, экспортын сар бүрийн мэдээг гаргаж,
Сангийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Үндэсний
статистикийн хороонд сар бүрийн 5-ны өдрийн дотор хүргүүлэн
ажилласан.
5.8. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний орд ашиглалтын холбогдолтой заалтуудыг шинэчлэгдэн батлагдсан Газрын тосны тухай
хуульд нийцүүлэх талаар санал боловсруулах
5.8.1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний орд Тоо: 3 гэрээ
2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр батлагдсан Газрын тосны
ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбогдсон Хугацаа: IV улиралд
тухай хууль болон 1993, 1995 онд байгуулагдсан Тосон-Уул XIX,
заалтуудыг Газрын тосны тухай хуульд Санал боловсруулж,
Тамсаг XXI талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ хоорондын
нийцүүлэх тухай санал боловсруулах
холбогдох хэлтсүүд,
зөрчилдөөнтэй заалтууд, тэдгээрийн харьцуулалт, хуулинд
удирдлагад
тусгагдсан гэрээлэгчийн үүрэг, түүнд харгалзах хариуцлага
танилцуулсан байна
зэргийг судалж, 2016 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр
удирдлагад танилцуулсан.
Газрын тосны газар /хуучин нэрээр/-ын даргын 2016 оны 6
дугаар сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тушаалаар Бүтээгдэхүүн
хуваах гэрээний заалтуудыг шинэчлэгдэн батлагдсан Газрын
тосны тухай хуульд нийцүүлэх талаар хэлэлцээ хийх ажлын
хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. Тус ажлын хэсэг Петрочайна
Дачин Тамсаг ХХК, тус компанийн эх компани болох Дачин
Ойлфийлд /Daqing Oilfield/ компани, Дачин Ойлфийлд
компанийн толгой компани болох Хятадын үндэсний газрын
тосны ашиглалтын корпораци /CNODC/-ийн төлөөлөл бүхий
нийт 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэгтэй 2016.06.16-ны
өдөр Газрын тосны газрын хурлын танхимд уулзалт зохион
байгуулсан. Уулзалтын үр дүнд хэлэлцэх асуудлын хамрах
хүрээг тусгасан Санамж бичиг байгуулахаар шийдвэрлэсэн.
- МУЗГ-ын 2016 оны 130 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын
хүрээнд 2014.07.01-ний өдөр Газрын тосны тухай хууль
батлагдахаас өмнө байгуулагдсан БХГ-нүүдийг гэрээний үндсэн
нөхцөлийг нь өөрчлөхгүйгээр Засгийн газрын 2015 оны 104
дүгээр тогтоолоор батлагдсан БХГ-ний загварт нийцүүлэн
шинэчлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах төслийг
боловсруулж, АМГТГ-ын даргын 2016.10.25 өдрийн а/19 дугаар
тушаалаар батлуулсан.
Мөн уг асуудлаар хэлэлцээ хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Уул
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016.11.21-ний өдрийн а/57
тоот тушаал байгуулсан ба тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
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орж ажиллаж байгаа ба ажлын хэсэг 2016.12.02-ны өдөр
хуралдсан. Хурлын үр дүнд санамж бичгийн төсөл болон
одоогийн БХГ-ний заалтуудыг 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
БХГ-ний загварт буулгасан төсөл боловсруулахыг ажлын
хэсгийн гишүүдэд үүрэг болгосон. Ажлын хэсгийн дараагийн
хурлыг 2016.12.09-ний өдөр зохион байгуулахаар тохиролцсон.
Зургаа. “Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг тогтвортой, олон эх үүсвэрээс хангах чиглэл баримтлах,
санал боловсруулах, байгаль орчинд болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, технологи
нэвтрүүлэх, аюулгүй, стандартын шаардлага хангасан газрын тос бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник
технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
6.1. ОХУ болон БНХАУ-ын компаниудаас газрын тосны бүтээгдэхүүн импортоор авах захиалгад хяналт тавьж баталгаажуулах,
гэрээлэлт нийлүүлэлтийн биелэлтийг хангуулах
Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч томоохон 10 компанийн
Тоо хэмжээ: 12 удаа
гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж, импортын мэдээгээр
6.1.1 Хилийн боомтоор орж ирж буй газрын Хугацаа: Сар бүр
гүйцэтгэлийг 7 хоног бүр шалгаж байна. Газрын тосны
оруулах
тосны бүтээгдэхүүн, компаниудын гэрээний Импортоор
бүтээгдэхүүний импортын мэдээг газрын тосны бүтээгдэхүүн
тосны
биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах, тухай газрын
импортлогч аж ахуйн нэгж, боомт тус бүрээр нэгтгэж Үндэсний
бүтээгдэхүүний
үеийн мэдээ, мэдээллийг гаргана.
аюулгүй байдлын зөвлөл, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам,
нийлүүлэлт тогтворжсон
Тагнуулын Ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн
байна.
төлөө газарт мэдээ, мэдээллийг хүргүүлэн ажиллав.
Газрын тосны үнийн мэдээллийн “Платц” сайтаас ОХУ-ын
6.1.2
Газрын
тос,
газрын
тосны Тоо хэмжээ: 12 удаа
“Роснефть” болон БНХАУ-ын “Чайна Ойл” компаниудын 1-11
бүтээгдэхүүний үнийн мэдээлэл гаргадаг Хугацаа: Сар бүр
дүгээр саруудад нийлүүлэх хилийн үнийн тооцоолол болон
мэдээлэлд гадаад хилийн үнэ, валютын ханшийн нөлөөллөөс үүсч болох
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн "Аргус" Бодит
гаргасан дотоодын үнийн өөрчлөлтийг урьдчилан
болон “Платц”-аас мэдээллийг албан ёсоор тулгуурлан
гаргаж, УУХҮЯ,
байна.
авч тооцоолол гаргана.
байгууллагын удирдлагуудад тухай бүр шуурхай танилцуулж,
холбогдох судалгаа, материалыг бэлтгэн хүргүүлэв.
- Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын Худалдаа, эдийн засаг,
шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Засгийн газар
хоорондын комиссын 20 дугаар хуралдаанд газрын тосны
бүтээгдэхүүний
хангамжийн
талаар
оруулах
саналыг
6.1.3 Хилийн гаднах үнэ, валютын ханшийн Тоо хэмжээ: 6 удаа
боловсруулж УУХҮЯ-нд хүргүүлэв. Монгол Улс, Оросын
нөлөөллөөс үүсч болох дотоод үнийн Хугацаа: Жилдээ
өөрчлөлтийг
урьдчилан
тооцоолж Тухайн үеийн ханшийн Холбооны Улсын Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан,
нөлөөллийг урьдчилан техникийн хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын
удирдлагад танилцуулах.
тооцоолж гаргана.
комиссын 20 дугаар хуралдаанд газрын тосны бүтээгдэхүүний
чиглэлээр өмнөх 19 дүгээр хуралдаанд оруулсан санал буюу
1,0 сая тонн хүртэл шатахууныг Монгол Улсад нийлүүлэх
үүргийг хүлээсэн заалтыг хэвээр хадгалах саналыг дэвшүүлсэн.
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- 2016 оны 11 дүгээр сарын сүүлээр БНХАУ-ын Бээжин хотноо
“Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны
Монгол-Хятадын хамтарсан Зөвлөл”-ийн анхдугаар хуралдаан
зохион байгуулагдахтай холбогдуулан уг хуралдааны хэлэлцэх
сэдэвт газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн талаар дараах
саналуудыг тусгахаар хүргүүлсэн. Үүнд:
- БНХАУ-ын “Чайна Ойл” компанийн Хөх хотын нефть
боловсруулах үйлдвэрээс Ганц Мод-Гашуун сухайт хилийн
боомтоор газрын тосны бүтээгдэхүүнийг Монголын шатахуун
импортлогч компаниудад автоцистернээр нийлүүлэхэд
Хятадын талаас хилийн боомт, гаалийн байгууллагад хилээр
нэвтрүүлэх зохих зөвшөөрөл олгох асуудлыг хөндөх,
- БНХАУ-ын Газрын тосны үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлдэг
томоохон компаниудын зүгээс Монгол Улсад газрын тосны
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх талаар санаачилга гарган амжилттай
хамтран ажиллаж буйг тэмдэглээд БНХАУ-ын “Чайна-Ойл”
компани нь Монгол Улсаас экспортолж байгаа газрын тосны
тодорхой хувьд нь шатахуун нийлүүлэх тохиролцоогоо
үргэлжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх,
- Монголын баруун бүсийн газрын тосны бүтээгдэхүүний
хангамжийг
сайжруулах
үүднээс
Такешикен-Ярантын
боомтоор шатахуун нийлүүлэхэд Хятадын талаас экспортын
татварыг чөлөөлөх, хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлэх талаар
дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэх,
Хүрсэн үр дүн: 2016 оны хувьд импортоор авах газрын тосны
бүтээгдэхүүн тогтворжсон бөгөөд нийлүүлэлт, үнийн доголдол
гараагүй болно.
6.3. Баруун, зүүн бүсийн хилийн боомтуудаар бүтээгдэхүүн импортлох нөхцлийг бүрдүүлэх
6.3.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013
- Монгол Улсын зүүн болон баруун бүсийн хилийн боомтуудаар
оны 247 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх,
газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх
1 ажил үйлчилгээ
холбогдох
байгуулагуудтай
хамтран
үүднээс “Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаар
lV улиралд
ажиллах, Монгол Улсад ашиглагдаж буй
авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн
Шингэрүүлсэн
шатдаг
газрын тосны бүтээгдэхүүн тээвэрлэх
газрын 2013 оны 247 дугаар тогтоол батлагдан гарсан. Монголхийн
хангамж,
зориулалтын тээврийн хэрэгслийн судалгаа
Өвөр Монголын зам тээврийн байгууллагуудын уулзалтанд Ганц
хэрэглээний
талаарх
гаргаж, баруун болон зүүн бүсээр газрын
мод-Гашуун
сухайт,
Сэхэ-Шивээ
хүрэн
боомтуудаар
судалгаа
баяжигдсан
тосны бүтээгдэхүүн импортлох боломжийг
автоцистернээр шатахуун импортлох асуудлыг хөндөж тавьсан
байна.
судлах, дүгнэлт гаргах, Гашуун сухайт
бөгөөд үүний дагуу Монгол, Хятадын зам тээврийн
хилийн боомтоор БНХАУ-ын Хөх хотын
байгууллагууд 2015 онд автоцистернээр шатахуун тээвэрлэх
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боловсруулах үйлдвэрээс газрын тосны
бүтээгдэхүүнийг авто машинаар тээвэрлэх
туршилтын ажлыг эхлүүлнэ

замын маршрутыг судалж, Хөх хотын боловсруулах үйлдвэрээс
Ганц мод-Гашуун сухайтын боомтоор Цогтцэций, Ханбогд
хүртэл шатахуун тээвэрлэх замын маршрутыг боломжтой гэсэн
дүгнэлтийг гаргасан.
- БНХАУ-ын “Чайна Ойл” компани Хөх хотын нефть
боловсруулах үйлдвэрээс Ганц Мод-Гашуун сухайт хилийн
боомтоор газрын тосны бүтээгдэхүүнийг Монголын шатахуун
импортлогч компаниудад нийлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж
байгаа талаар 2016 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний
уулзалтын үеэр мэдэгдсэн. Хятадын талаас Ганц модны боомт
дээр аюултай бүтээгдэхүүн тээвэрлэхэд тусгай гарах терминал
байгуулах шаардлагатай гэсэн шалтгаанаар түр хугацаагаар
хойшлуулсан. Хятадын төрийн байгууллагаас шатахууны хил
худалдааг түргэтгэж, зохих зөвшөөрөл өгсөн тохиолдолд
Хятадын “Чайна Ойл” компани, манай импортлогч компаниуд
Ганц Мод-Гашуун сухайт болон бусад боомтуудаар шатахууны
худалдаа хийхэд бэлэн байгаа болно. Ганц мод-Гашуун
Сухайтын тээврийн маршрут эхэлсэн тохиолдолд Гашуун
сухайт боомтоор шатахуун импортлох боломж бүрдэж, төвөөс
алслагдсан бүс нутаг бүтээгдэхүүний байнгын эх үүсвэртэй
болж, тээвэрлэлтийн зардал хэмнэгдсэнээр орон нутгийн
жижиглэнгийн борлуулалтын үнэ буурах, үнийн тогтвортой
байдал бий болох зэрэг олон боломж, давуу талууд бүрдэх юм.
- 2016 оны 11 дүгээр сарын сүүлээр БНХАУ-ын Бээжин хотноо
“Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны
Монгол-Хятадын хамтарсан Зөвлөл”-ийн анхдугаар хуралдаан
зохион байгуулагдахтай холбогдуулан уг хуралдааны хэлэлцэх
сэдэвт Ганц Мод-Гашуун сухайт хилийн боомт, ТакешикенЯрантын боомтуудаар газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлоход
холбогдох арга хэмжээ авах саналуудыг тусгахаар хүргүүлсэн.
Хүрсэн үр дүн:
Тодорхой хэмжээнд томоохон ажлуудыг зохион байгуулж
хийсэн, БНХАУ-ын талаас асуудал шийдэгдвэл баруун болон
зүүн бүсээр шатахуун импортлох нөхцөл бүрдсэн.
Долоо. "Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт
хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, үүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах" гэсэн байгууллагын
стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
7.3. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулах журмын хэрэгжилтийг хангах, дүрэм, заавар,
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зааварчилгааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.

7.3.1.
Бичил
уурхайн
гаралтай
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг ил тод
болгох механизмыг бүрдүүлэхэд чиглэсэн
судалгааг баяжуулж, цаашид авах арга
хэмжээний санал боловсруулан холбогдох
байгууллагад хүргүүлэх.

Тоо- 2 санал, 1 судалгаа
Чанар- Үнэн зөв,
санал тайлбар
хүргүүлнэ. Нэгдсэн
сан үүссэн байна.
Хугацаа: 4-р улиралд

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

- Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 9 аймгийн 9 сумдад
бичил
уурхайн
үйл
ажиллагаа
болон
бүтээгдэхүүн
борлуулалттай холбоотой мэдээлэл ирүүлэх тухай албан бичиг
хүргүүлсэн.
- Хэнтий, Дорнод аймгийн 5 суманд албан томилолтоор
ажиллаж 22 нөхөрлөлийн бичил уурхайгаас олборлосон
бүтээгдэхүүн борлуулалтын мэдээг авч нэгтгэв.
- ТБУТ, Бичил уурхайн олон улсын зөвлөх Пайтрик Шайнтэй
хамтран 2016 оны 2 дугаар сард Алтны бичил уурхайн
нийлүүлэлтийн сүлжээний судалгааг хийсэн. Судалгааны үр
дүнг 11 дүгээр сарын 14-17-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан
Зүүн-Өмнөд, Төв, Баруун бүсийн “Бичил уурхайг албажуулах
замаар эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг дээшлүүлэх нь”
зөвлөгөө, 12 дугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулсан
“Бичил уурхайгаар олборлосон алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг
албажуулах бодлогын асуудлууд” сэдэвт семинар болон 12
дугаар сарын 7-ны өдөр зохион байгуулсан Үндэсний чуулга
уулзалт дээр тус тус илтгэл хэлбэрээр танилцуулав.
- Бичил уурхайн бүтээгдэхүүн борлуулалтын талаар цаашид
авах арга хэмжээний саналыг нэгтгэн УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
- АМТХ болон “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох
журам”-ын дагуу Улаанбаатар хотын 3 дүүрэг, 12 аймгийн 17
сумын бичил уурхайн дүгнэлт гаргуулах тухай албан бичигт
тойрох хуудас нээж АМГ-ын даргын 2015.9.7-ны өдрийн а-81
тоот тушаалаар бичил уурхайн талбайн дүгнэлт гаргах бичиг
баримтын бүрдэл, “бичил уурхайн талбайн дүгнэлтийн тойрох
хуудас”-ны дагуу холбогдох алба, хэлтсийн ажилтнууд
танилцаж дүгнэлт гаргасан.
- Бичил уурхайн талбайн дүгнэлтийн мэдээллийг санд нэгтгэж
УУХҮЯ, ЦЕГ, МХЕГ болон бусад холбогдох байгууллагад
мэдээ, тайлан ирүүлэх журам, хамтран ажиллах гэрээний дагуу
цаг тухай бүр нь мэдээллээр хангаж ажилласан.
- Бичил уурхайн бүсийн зөвлөгөө, Үндэсний чуулга болон бусад
уулзалт, семинар дээр тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэлд талбайн
дүгнэлтийн мэдээллийг оруулсан.
- Бичил уурхайн талбайн дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг Дундговь
аймгийн Хулд суманд 2016.04.14–16-ны өдрүүдэд албан
томилолтоор ажиллаж дүгнэлт гаргасан.
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7.3.3. Бичил уурхай эрхлэгчдэд бичил
уурхайтай холбоотой хууль дүрэм, зааврыг
сурталчлах, сургалт явуулах.

- Бичил уурхайн талбайн дүгнэлт гаргахтай холбоотойгоор
Нийслэлийн Багахангай дүүрэгт 2016.05.11-ны өдөр АМГ-ын
ажлын хэсэг албан томилолтоор ажиллан газар дээр нь
биечлэн танилцсан.
- Бичил уурхайтай холбоотой хууль, журмыг сурталчлах ажлаар
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2016.05.30-ны өдөр албан
томилолтоор ажиллаж, тус сумын бичил уурхай эрхлэгч
иргэдтэй уулзалт зохион байгуулан “Бичил уурхайн хууль,
журмын хэрэгжилт, өнөөгийн байдал” сэдвээр илтгэл тавьсан.
- ШХА-ын Тогтвортой бичил уурхайн төсөлтэй 2016 онд хамтран
ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулав.
- Бичил уурхай болон хууль бусаар ашигт малтмал олборлож
буй нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, орон нутгийн
удирдалагуудтай уулзалт зохион байгуулах зорилгоор УУЯ,
АМГ, ШХА-ын Тогтвортой бичил уурхайн төсөл хамтран Төв
аймгийн Заамар сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Ерөө, Хүдэр
сумдуудад 2 дугаар сарын 25-28-ны өдрүүдэд албан
томилолтоор ажиллав.
- 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр МХЕГ, УУЯ, БОНХЯ-тай
хамтарсан 21 аймаг 9 дүүргийн улсын байцаагч нар оролцсон
семинарт Бичил уурхайн хууль эрхзүйн орчин болон бусад
асуудлаар илтгэл тавьж оролцов.
- Ховд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан төрийн
байгууллагуудын нэгдсэн уулзалтанд зориулан бичил уурхайн
хууль эрх зүйн орчин болоод бичил уурхайн загвар нөхөн
сэргээлтийн аргачлалын талаар мэдээлэл бэлтгэсэн.
- ШХА-ын ТБУТ Бичил уурхайн сургалт, сурталчилгаа явуулах,
томилолтоор ажиллахад шаардлагатай техник хэрэгсэл
худалдан авч өгөв.
- Увс аймгийн Тариалан суманд Бор хавцал, Мээрэн, Бургастай,
Өмнөговь сумын орлогын голын нөхөн сэргээсэн талбай, Ховд
аймгийн Мөст суманд “Нарийн давын ам”, Цэцэг сумын “Цагаан
эрэг”, Үенч сумын “Цагаан чулуутын ам” Булган сумын “Цоохор
нуур”, Алтай сумын “Халтар уул” нэртэй газруудад 10 хоногийн
хугацаанд нийт 729 бичил уурхай эрхлэгч иргэд, сумдын
төрийн албан хаагчдад болон хууль бус ашигт малтмал
олборлож байгаа иргэдэд бичил уурхайн 308-р журмын
хэрэгжилтийн талаар заавар, зөвлөгөө өгч томилолтоор
ажиллав.
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- Увс аймгийн Тариалан суманд Бор хавцал, Мээрэн, Бургастай,
Өмнөговь сумын орлогын голын нөхөн сэргээсэн талбай, Ховд
аймгийн Мөст суманд “Нарийн давын ам”, Цэцэг сумын “Цагаан
эрэг”, Үенч сумын “Цагаан чулуутын ам” Булган сумын “Цоохор
нуур”, Алтай сумын “Халтар уул” нэртэй газруудад 10 хоногийн
хугацаанд нийт 729 бичил уурхай эрхлэгч иргэд, сумдын
төрийн албан хаагчдад болон хууль бус ашигт малтмал
олборлож байгаа иргэдэд бичил уурхайн 308-р журмын
хэрэгжилтийн талаар заавар, зөвөлгөө өгч томилолтоор
ажиллав.
7.5. “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга”-ын зарчим болон шалгуурыг хувийн хэвшил, төрийн бус
байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангана.
- Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын
санаачлагын 2015 оны нэгтгэлийн тайланг бэлтгэх хараат бус
хянагч - нэгтгэгчээр томилогдон ажиллаж байгаа Улаанбаатар
аудитын газарт улсын болон орон нутгийн төсөвт аж ахуйн
нэгжүүдийн төлсөн төлбөрийн задаргааг аж ахуйн нэгжийн
эзэмшиж байгаа тусгай зөвшөөрөл тус бүрээр гаргаж
2016.10.20-ны өдөр хүргүүлсэн.
- Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын
7.5.1. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод
санаачлагын 2015 оны нэгтгэлийн тайланг бэлтгэх хараат бус
байдлын санаачлага (ОҮИТБС)-ын маягт 5
хянагч - нэгтгэгчээр томилогдон ажиллаж байгаа Улаанбаатар
буюу ашигт малтмал, газрын тосны
аудитын газарт 38 төрлийн мэдээллийг хамрах хэлтэс,
хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн
Тоо-шаардлагатай тоо
нэгжүүдээс
гаргуулж
нэгтгэн
бичгээр
болон
нэгжээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн албан
хэмжээгээр Чанар- Үнэн
erdenetsog@ulaanbaatar-audit.mn хаягаар хүргүүлэв.
татвар, хураамжийн мэдээллээр холбогдох
зөв, цаг хугацаандаа
- Санхүүгийн хэлтсээс 2016 онд аж ахуйн нэгжүүдээс төлсөн
байгууллагуудыг
хангах.
ОҮИТБС-ын
багтсан байх
тусгай зөвшөөрлүүдийн төлбөрийн жагсаалт авч 2016 оны 1
нэгтгэл
тайланд
өгсөн
зөвлөмжийг
Хугацаа: 4-р улиралд
дүгээр сарын төлбөрийг Кадастрын системийн бүртгэлтэй
хэрэгжүүлэх.
тулгалт хийв.
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд ОҮИТБС- ОҮИТБС-ын ажлын хэсгийн 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион
ын зарчим, шалгуур, ач холбогдлыг
байгуулсан хурлаар байгуулагдсан ашиг хүртэгч эздийг ил тод
сурталчлах, тайлбарлан таниулах.
болгох ажлын дэд хэсгийн хуралд оролцов.
- ОҮИТБС-ын маягт 1, 2-ын дагуу 2016 оны цахим тайланг
хэрхэн гаргах талаар гарын авлага бэлтгэж хэлтсийн
мэдээллийн самбарт байршуулсан.
- Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын 2016
оны цахим тайланг ирүүлэх тухай зарыг уулын ажлын
төлөвлөгөө, тайлан цахимаар хүлээж авах цахим хуудсанд
байршуулсан.
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- Монголын “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын
санаачилга”-ын ажлын хэсгийн 42 дугаар хуралдаанд оролцож
2015 оны нэгтгэл тайлангийн төсөлд тайлбар хийв.
7.8. Эвдрэлд орж эзэнгүй орхигдсон газрыг нөхөн сэргээх санхүүжилтийн асуудлын эрх зүйн орчныг бий болгож, нөхөн
сэргээлт хийсэн газрын мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоно.
Энэ ажлын хүрээнд:
- БОАЖЯ, ХБНГУ-ын байгаль орчны агентлагийн хамтран
зохион байгуулсан “Монгол улсын уул уурхайн салбарын нөхөн
сэргээлтийн чадавхийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт семинарт
оролцов.
7.8.1. Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын Тоо- шаардлагатай тоо
- 2015 онд тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгж бүрээр нь нөхөн
мэдээллийг нэгдсэн санд нэгтгэх, санг хэмжээгээр
сэргээлтийн хэмжээ болон зардлын судалгааг гаргав.
хөтлөх, баяжуулах, холбогдох байгууллагыг Чанар- хууль, журмын
- Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тодын тайланг хянан, нэгтгэж
дагуу
мэдээллээр хангах.
байгаа Улаанбаатар аудит ХХК-ийг 2015 онд тайлан ирүүлсэн
Хугацаа: 4-р улиралд
аж ахуй нэгж бүрээр нь нөхөн сэргээлтийн хэмжээ болон
зардлыг гаргаж мэдээллээр хангав.
- БОАЖЯ-нд 2015 оны тайлан, 2016 оны төлөвлөгөөгөөр уулын
ажилд хамрагдсан талбай, нөхөн сэргээсэн талбай, зардлын
мэдээллийг бэлтгэж цахимаар хүргүүлэв.
7.14. Техник эдийн засгийн үндэслэл
7.14.1. Уулын үйлдвэр, уурхайн Техник
- ЭБЭХ-ны Сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийг хүлээн
дугаар 074 тушаалаар баталсан "Ашигт малтмалын баялгийн
авах, бүртгэх, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
урьдчилсан үнэлгээ, ашигт малтмалын ордын нөөцийг ашиглах
зөвлөлийн салбар хуралдааныг зохион
боломжийн урьдчилсан үнэлгээ, уул уурхайн төслийн техник
байгуулах.
эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах үндсэн шаардлагууд ба
техник эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах журам"-ын дагуу
- 2016 онд Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
боловсруулан 2016 онд ирсэн 110 Техник-эдийн засгийн
зөвлөлөөр хэлэлцэж, хүлээн авах ТЭЗҮ-ээс
үндэслэлд шинжээч томилуулж, 104 танилцах хуудас олгож, мөн
ашигт
малтмалын
нөөц,
олборлолт, Тоо-1 санал, 1 судалгаа
тооны металл болон металл бус ашигт малтмал ашиглах
баяжуулалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Чанар- Цаашид авах
төсөлтэй танилцсан байна.
байгаль орчин, хүний нөөц, эдийн засаг, арга хэмжээний цогц
хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн талаарх саналтай болсон байна.
а) Ирүүлсэн төслүүдийг ЭБМЗ-ийн хурлаар (2016.10.17-ны
мэдээллийг авч, мэдээллийн санд нэгтгэх.
Хугацаа: 4-р улиралд
өдрийн байдлаар) 136 (давхардсан тоогоор) Техник-эдийн
засгийн үндэслэлийг хэлэлцүүлэх бэлтгэл ханган, хурлын
- Геологийн мэдээллийн төв архивт байгаа
үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаа.
ТЭЗҮ-ээс
ашигт
малтмалын
нөөц,
Үүнээс хүлээн авсан 57, ажлын шугамаар хүлээн авсан 74,
олборлолт,
баяжуулалт,
хөдөлмөрийн
ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлж дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан 5
аюулгүй байдал, байгаль орчин, хүний
төсөл байна.
нөөц, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, дэд
бүтцийн
талаарх
мэдээллийг
авч,
2016 онд Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж
мэдээллийн санд нэгтгэх.
танилцуулах, хэлэлцүүлэх шатандаа яваа 15 төсөл байна.
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- Техник, эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах
шаардлагын дагуу төслүүдийг үнэлж,
цаашид авах арга хэмжээний санал
боловсруулах.

б) 2016 онд Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн салбар
хуралдаан 15 удаа, өргөтгөсөн хуралдаан 3 удаа зохион
байгуулж хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлсөн байна.
в) Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 125 дүгнэлт, АМГын даргын тушаал гаргажээ.
г) Хүлээн авсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийн 76 товч
танилцуулгыг файл аар авсан байна. Эдийн засгийн хувьд үр
ашигтай ашигт малтмалын алтны шороон ордын дэлгэрэнгүй
судалгааг 4 ордод хийсэн байна.
- 2016 онд Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж,
хүлээн авсан бүх ТЭЗҮ-ийн ашигт малтмалын нөөц, олборлолт,
баяжуулалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчин,
хүний нөөц, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн талаарх
мэдээллийг авч, мэдээллийн санд нэгтгэв.
- 2016 онд хүлээн авсан алтны томоохон шороон ордын ТЭЗҮийн мэдээлэлд тулгуурлан мэдээлэл авч баяжуулах ажлын
хүрээнд 10 төслийн мэдээллийг 56 үзүүлэлтээр нэгтгэв.
- ЭБМЗ-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах талаар, “Шинжээчийн
ажлын хөлс тооцох аргачлал”-д шинээр 2015 оны 03 дугаар сард
УУЯ-ны ахлах мэргэжилтэн Д.Алтанхуягт санал өгөв.
ЭБМЗ-ийн
дүрмийн
3
дугаар
хавсралтаар
баталсан
“Шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал”-тай танилцан санал
боловсруулан ТЭЗҮ-ийн салбар хуралдааны дарга И.Болдод
хүргүүлэв.
7.18. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудын
талаарх мэдээллийг шинэчлэн боловсруулж байна.
7.18.1. Стратегийн ач холбогдол бүхий
Тоо-1 судалгаа
“Оюу толгой” ХХК-д 2016.12.02 өдрийн 5/22-09 албан бичгээр
ашигт малтмалын ордын мэдээллийг
Чанар- Шинэ жагсаалт
хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилт, далд уурхайн бүтээн
шинэчлэх.
гархуйц чанартай
байгуулалтын явцын талаар мэдээлэл ирүүлэх хүсэлт тавьж
Холбогдох байгууллага, ажлын хэсгийг
шуурхай байх.
мэдээллийн санг баяжуулав.
стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт
Хугацаа: 4-р улиралд
малтмалын ордын мэдээллээр хангах.
Гацуурт, Оюутолгойн ордуудын мэдээллийг Уул уурхайн яам
болон Ажлын хэсгийн хүсэлтээр гаргаж өгсөн.
Найм. "Хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулах, дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын
удирдамжийг хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа
боловсруулах, инновацын идэвхижилтийн судалгааг хийх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээний хүрээнд:
8.6. Газрын тосны олборлолтыг тогтвортой нэмэгдүүлэн, газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулна.
8.6.1. Говийн бүсэд жилд 2,0 сая тонн Тоо- 1 судалгаа, 1 санал Говийн бүсэд жилд 2,0 сая тонн хүртэлх газрын тос
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хүртлэх
газрын
тос
боловсруулах Чанар- Үндэслэл сайтай боловсруулах үйлдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт
үйлдвэрийн ажлын хэсэгт орж ажиллах, Хугацаа: 4-р улиралд
оролцон ажиллах, санал боловсруулах талаар судалгааны
мэдээллээр хангах, судалгааг хийх.
ажлыг эхлүүлээд байна.
- Түүхий тос дамжуулах хоолой барих
Түүхий тос дамжуулах хоолой барих ажлын хэсэгт оролцох,
ажлын хэсэгт орж ажиллах, мэдээллээр
санал боловсруулах, мэдээллээр хангах ажлыг эхлүүлээд
хангах, судлагааг хийх.
байна.
- Зүүн бүсэд жилд 300,0 мянган тонн
Зүүн бүсэд жилд 300,0 мянган тонн хүртэл газрын тос
хүртэлх газрын тос боловсруулах үйлдвэр
боловсруулах үйлдвэр барих ажлын хэсэгт оролцон ажиллах,
барих ажлын хэсэгт орж ажиллах.
санал боловсруулах, мэдээллээр хангах ажлыг эхлүүлээд
байна.
Хийгдсэн судалгаануудыг боловсронгуй
болгох
Хийгдсэн судалгаануудыг боловсруулах ажил хийгдэж байна.
8.14. Эрдэс баялгийг боловсруулах, борлуулах үйл ажиллагааны эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, дунд болон урт
хугацааны хөтөлбөр боловсруулах.
8.14.1.
“Алт хөтөлбөр боловсруулах”
“Алт хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт орж ажиллан үр дүнг
ажлын хэсэгт орж ажиллан үр дүнг УУХҮсайдын зөвлөлд танилцуулахаар ажиллаж байна.
ийн сайдын зөвлөлд танилцуулах.
“Хайлуур жонш хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт орж
“Хайлуур жонш хөтөлбөр боловсруулах”
ажиллан үр дүнг Сайдын зөвлөлд танилцуулахаар ажиллаж
ажлын хэсэгт орж ажиллан үр дүнг УУХҮбайна.
ийн сайдын зөвлөлд танилцуулах.
“Цайр ба бусад холимог металл хөтөлбөр боловсруулах” ажлын
“Цайр ба бусад холимог металл хөтөлбөр Тоо- шаардлагатай тоо
хэсэгт орж ажиллан, үр дүнг Сайдын зөвлөлд танилцуулахаар
боловсруулах” ажлын хэсэгт орж ажиллан хэмжээгээр
ажиллаж байна.
үр дүнг УУХҮ- ийн сайдын зөвлөлд Чанар- хууль, журмын
танилцуулах.
дагуу, хүртээмжтэй
“Газрын ховор элемент хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт
“Газрын ховор элемент
хөтөлбөр Хугацаа: 4-р улиралд
орж ажиллан, үр дүнг сайдын зөвлөлд танилцуулахаар ажиллаж
боловсруулах” ажлын хэсэгт орж ажиллан
байна.
үр дүнг УУХҮ-ийн сайдын зөвлөлд
танилцуулах
“Нүүрс хөтөлбөр боловсруулах” ажлын хэсэгт орж ажиллан, үр
“Нүүрс хөтөлбөр боловсруулах” ажлын
дүнг сайдын зөвлөлд танилцуулахаар ажиллаж байна.
хэсэгт орж ажиллан үр дүнг УУХҮ-ийн
сайдын зөвлөлд танилцуулах
8.21. Боловсруулах үйлдвэрийн дэд бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлт боловсруулах
8.21.1. Боловсруулах үйлдвэрийн хөрөнгө
Боловсруулах үйлдвэрийн хөрөнгө оруулагчдад хууль эрх зүйн
оруулагчдад хууль эрх зүйн болон дэд
болон дэд бүтцийн таатай орчин бүрдүүлэх замаар томоохон
Тоо- 1 санал, 2 арга
бүтцийн таатай орчин бүрдүүлэх замаар
ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах асуудлыг улсын
хэмжээ
томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд
болон бүс нутгийн хөгжлийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан
Чанар- Үндэслэл сайтай,
оруулах асуудлыг улсын болон бүс нутгийн
шийдвэрлэхэд шаардагдах материалуудыг цуглуулах, судлах,
хэрэгжихүйц бодитой
хөгжлийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан
боловсруулах ажлыг зохион байгуулж байна.
Хугацаа: 3,4-р улиралд
шийдвэрлэх;
Мөн уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн цогцолборыг дагасан
Уул
уурхай,
хүнд
үйлдвэрлэлийн
жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх чиглэлээр
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цогцолборыг
дагасан
жижиг,
дунд
шаардагдах материалуудыг цуглуулах, судлах, боловсруулах
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулж байна.
8.23. Инноваци, өндөр технологийн талаар судалгаа хийж өөрийн орны нөхцөлд нэвтрүүлэх
8.23.1. Гадаад зах зээлд өрсөлдөх
Гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвартай эцсийн бүтээгдэхүүний
чадвартай
эцсийн
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд шинэ дэвшилтэт техник
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэхэд
шинэ
технологи судлах, танилцуулах, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн
Тоо- 1 санал, 2 арга
дэвшилтэт техник технологи судлах,
ажиллах судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна.
хэмжээ
танилцуулах,
нэвтрүүлэхэд
дэмжлэг
Чанар- Үндэслэл сайтай,
үзүүлэн ажиллах
хэрэгжихүйц бодитой
8.23.2. Нүүрс, газрын тос боловсруулалтыг
Хугацаа: 3,4-р улиралд
Нүүрс, газрын тос боловсруулалтыг нэмэгдүүлэхэд шинэ
нэмэгдүүлэхэд шинэ дэвшилтэт техник
дэвшилтэт техник технологи танилцуулах, нэвтрүүлэхэд
технологи
танилцуулах,
нэвтрүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна.
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Арав. “Ашигт малтмалын тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хууль, Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор
ердийн болон цацраг идэвхит ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, газрын тосны эрэл, хайгуулын
болон гэрээт талбайд холбогдох кадастрын үйлчилгээ үзүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтын хүрээнд:
10.1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүсэх, хугацааг нь сунгах, барьцаалах, тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг
буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэх
10.1.1.
Төрөөс
тогтоосон
талбайд Тоо хэмжээ-1 ажил
Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахыг
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг үйлчилгээ
хүссэн 113 өргөдөлд Засаг даргын санал авах мэдэгдлийн
хүлээн авч бүртгэн, хянан шийдвэрлэж, Хугацаа-тогтмол
төслийг боловсруулж, хянуулан шийдвэрлэсэн.
тусгай зөвшөөрлийг олгох ажлыг зохион Чанар-Хуульд нийцсэн
Зураг зүйн шүүлтээр хуулиар хориглосон газартай давхцалтай
байгуулах
байх
43 өргөдлийг бүртгэлээс хасах шийдвэр мэдэгдлийн төсөл
боловсруулж хянуулан шийдвэрлүүлсэн.
Засаг даргын саналыг үндэслэн 45 өргөдлийг бүртгэлээс хасах
шийдвэр
мэдэгдлийн
төсөл
боловсруулж,
хянуулан
шийдвэрлүүлсэн.
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох 624 шийдвэр мэдэгдлийн
төсөл боловсруулж, хянуулан шийдвэрлүүлсэн.
Ашигт малтмалын хайгуулын 517 тусгай зөвшөөрлийг шинээр
олгож шийдвэрлэлээ.
Шүүхийн шийдвэрийн дагуу ашигт малтмалын хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл хүссэн 2 нэмэлт өргөдлийг хүлээн авч, бүртгэн,
хянуулж байна.
10.1.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ашигт Тоо хэмжээ-1 ажил
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 85 өргөдлийг хүлээн авч
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл үйлчилгээ
УУККС-д бүртгэн, шийдвэр, мэдэгдлийн төслийг боловсруулан
хүссэн өргөдлийг хүлээн авч бүртгэх, хянан Хугацаа-тогтмол
холбогдох
мэргэжилтнүүдээр
хянуулж,
79
өргөдлийг
шийдвэрлэж, тусгай зөвшөөрлийг олгох Чанар-Хуульд нийцсэн
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлүүлэв.
ажлыг зохион байгуулах
байх
2011-2015 онд хүлээн авсан шийдвэрлэгдээгүй ашиглалтын
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10.1.4.
Түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
хүссэн өргөдлийн материалыг хүлээн авч
бүртгэн, холбогдох дүгнэлтийн
төсөл
боловсруулан, хүргүүлэх.

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

10.1.7. Өргөдлөөр хүсэлт гаргасан талбайд Тоо хэмжээ-1 ажил
зураг зүйн шүүлт хийх
үйлчилгээ
Хугацаа- тогтмол
Чанар-Хуульд нийцсэн
байх

10.1.8 Сонгон шалгаруулалтын журмаар
олгох боломжтой талбайг багцалж, бэлтгэл
ажлыг ханган, нийтэд зарлаж, сонгон
шалгаруулалтын саналыг хүлээн авч
бүртгэн, шийдвэрлэн, тусгай зөвшөөрлийг
олгох ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ-1 ажил
үйлчилгээ
Хугацаа- Цаг тухайд нь
Чанар-Хууль, журамд
нийцүүлэн

тусгай зөвшөөрөл хүссэн 12 өргөдөлд олгохоос татгалзах төсөл
боловсруулан хянуулж байна.
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан 5
өргөдлийн шийдвэрийн дагуух мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчид шуудангаар хүргүүлсэн.
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын /ТТАМ/ хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл хүссэн 193 өргөдлийг хүлээн авч бүртгэн
ЭБМТТөвөөр шүүлт хийлгэн дүгнэлтийн төсөл боловсруулан
хянуулж, орон нутагт шуудангаар хүргүүлэв.
ТТАМ-ын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой
орон нутгийн
шийдвэр гаргасан 105 тусгай зөвшөөрлийг
тухай бүрт
шийдвэрийг УУККС-д бүртгэв.
АМТХ болон “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох
журам”-ын дагуу орон нутгаас бичил уурхайгаар ашигт малтмал
олборлох 66 нөхөрлөлийн материалыг шалгаж зураг зүйн болон
ЭБМТТөвөөр шүүлт хийлгэн, дүгнэлтийн төсөл боловсруулан
хянуулж хүргүүлэн, бүртгэлийг хөтөлсөн.
Нийслэл, 21 аймгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
хариуцсан хэлтэс, албанд зөвлөмж, тодруулга хүргүүлэв.
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүссэн 85, тусгай
зөвшөөрлөө сунгуулахыг хүссэн 157, тусгай зөвшөөрлөө
барьцаалахыг хүссэн 24, талбайгаа хэсэгчлэн болон бүхэлд нь
буцаахыг хүссэн 124, тусгай зөвшөөрлөө шилжүүлэхийг хүссэн
131, тусгай зөвшөөрлөө нөхөж авахыг хүссэн 33, ТТАМ-ын
тусгай зөвшөөрөл хүссэн 193 өргөдөлд зураг зүйн мэдээллийн
санд тулгуурлан шүүлт хийв.
- Сонгон шалгаруулалт зарлах 10 багц 574932 га бүхий 97
талбайд
хайгуулын
тусгай
зөвшөөрөл
олгох
сонгон
шалгаруулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Тусгай
зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах
бэлтгэл ажлын хүрээнд сонгон шалгаруулалтаар хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой 346 талбайн орших орон
нутгийн Засаг дарга нарт санал авах мэдэгдлийг талбайн
зургийн хамт шуудангаар хүргүүлсэн.
- Сонгон шалгаруулалтаар 351597 га бүхий 37 талбайд буюу
нийт зарлагдсан талбайн 65 хувьд нь хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл олгогдсон. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Сонгон
шалгаруулалтаар олгох үйл ажиллагаанаас улсын төсөвт нийт
10 тэрбум 152 сая төгрөг төвлөрүүлээд байна.
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- Шинээр төрөөс тогтоож, сонгон шалгаруулалтаар олгох
талбайнуудыг бэлтгэж ЭБМТХ-т хүлээлгэн өгсөн. /Нийт 196
полигон файл, 30900 солбицлыг боловсруулсан/
Арван хоёр. “Газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатах ашигт малтмал болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилтыг
Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандартын дагуу чанарын өндөр төвшинд, хурдан шуурхай гүйцэтгэх, дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж
боловсруулах, ашигт малтмалын салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн
зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:
12.2. Улаанбаатар хот дахь газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын лабораторид итгэмжлэл авах.
12.2.1. Улаанбаатар хот дахь чанарын
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 2016 оны 03 дугаар
хяналтын лабораторид итгэмжлэл авах
сарын 21-ний өдрийн А/70 дугаар тушаалаар томилогдсон
ажлын хүрээнд мөрдөгдөх бичиг баримтанд Тоо хэмжээ: 1 ажил
ажлын хэсэг нь “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын
урьдчилсан үзлэг хийлгүүлж, итгэмжлэлийн Хугацаа: 3-4 улиралд
лабораторийн чадавхид тавигдах шаардлага” MNS ISO/IEC
Улаанбаатар хот дахь 17025:2007 стандартын шаардлагын дагуу газрын тосны
гэрчилгээ авах
тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын лаборатори /хуучин нэрээр/Улаанбаатар хот дахь газрын тосны газрын
бүтээгдэхүүний
чанарын
хяналтын бүтээгдэхүүний чанарын ийг шалгаж 9 үл тохирол, 3 зөвлөмжийг илрүүлсэн ба 3 сарын
лабораторид итгэмжлэл авах ажлыг зохион хяналтын лабораторид хугацаанд хийх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Тус үл
итгэмжлэл авах ажлыг тохирол, зөвлөмжүүдийн биелэлтийг гаргаж 2016 оны 05 дугаар
байгуулан ажиллах
зохион
байгуулан сарын 24-ний өдөр 1/562 тоот албан бичгээр СХЗГ-т хүргүүлсэн.
ажилласан байна.
- СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал товлогдож
хуралдахыг
хүлээж
байна.
Тус
хурлын
шийдвэрээр
итгэмжлэлийг олгоно.
Тусгай арга хэмжээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО

ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ:

Гэрээнд тусгагдсан манлайллын
Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр
зорилт (орц), түүний шалгуур үзүүлэлт бүрээр
хүрсэн түвшин)
хүрэх түвшин
1
2
1. Байгууллагын ил тод байдлыг хангах талаар:
- Байгууллагын веб хуудсанд шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, шинээр
Төрийн албаны нээлттэй ил тод байдлыг хангах гарсан болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дүрэм журам, зааврыг
шуурхай байрлуулан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэж байна.
чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах
- Байгууллагын болон кадастрын веб сайтын хэвийн үйл ажиллагааг
a) Агентлагийн албан ёсны цахим хуудсыг шинэчлэх, хангаж шаардлагатай мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь тогтмол
цаг
үеийн
шаардлагатай
мэдээ
мэдээллийг шинэчилж ажилласан. Нийт 186 мэдээ байршуулсан байна.
байршуулах ажлыг зохион байгуулах
Байгууллагын веб сайтын загвар дизайныг шинэчлэх ажлыг
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Үнэлгээ
(0-30
оноо)
3

б) Агентлагийн болон салбарын үйл ажиллагааг
хэвлэл мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлаар
дамжуулан дэлгэрүүлж таниулах, “Ил тод уул уурхай”
арга хэмжээнд мэдээлэл бэлтгэн оролцох
в) Үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах

2. Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын ил
тод байдлыг хангах талаар:
Төсвийн
тухай
хуулийг
мөрдөн
ажиллаж,
байгууллагын төсвийн ил тод, нээлттэй байдлыг
хангах
a) Агентлагийн албан ёсны цахим хуудсаар
дамжуулан санхүүгийн тайлан балансыг нийтэд ил
тод танилцуулах, “Шилэн данс”-ны тухай хуулийг
хэрэгжүүлж ажиллах

үргэлжлүүлэн, мэргэжлийн компанитай хамтран динамик төвшний веб
хуудсыг сайжруулан хийхээр ажиллаж байна.
Байгууллагын болон салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ
мэдээллийг тогтмол оруулан ажилласан.
Байгууллагын веб хуудасны шинэчилсэн хувилбарыг туршилтын
журмаар www.mrpam.gov.mn/mrpam/ хаягаар ажиллуулж байна.
- Сар бүрийн сүүлийн долоо хоногийн Лхагва гарагийн “Ил тод уул
уурхай” хэвлэлийн бага хуралд мэдээлэл бэлтгэж, Уул уурхайн яаманд
цаг тухайд нь Монгол, Англи хэл дээр хүргүүлж ажилласан. 2016 оны
эхний хагас жилд 5 удаагийн хэвлэлийн бага хурлыг зохион
байгуулахад хамтарч ажиллав.
- Газрын тосны салбарын хэмжээн дэх мэдээ мэдээлэл болон
байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээн сурталчлах “Газрын
тосны салбар-2016” нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулан олон нийтэд
мэдээллэн сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулж ажилласан.
Төлөвлөгөөний дагуу газрын тосны салбарын
үйл ажиллагааны
өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв үйл ажиллагааны үр дүнг МҮОНРТ,
Eagle, UBS, TV-5, MNC, Bloomberg, NTV, TM, TV-25 дугаар суваг орон
нутгийн телевиз болон 3 вэб сайт, 6 өдөр тутмын сонин, 1 радиогоор
дамжуулан хэвлэлийн 120 мэдээ бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн.
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдэд нийтлэгдсэн мэдээ,
мэдээллийн 16%-ийг газрын үйл ажиллагаатай холбоотой, 18,6% нь
газрын тосны олборлолттой холбоотой, газрын тосны бүтээгдэхүүний
хангамж үнэ болон нүүрсний үнэтэй холбоотой мэдээлэл 51,4%-ийг,
үлдсэн 20%-ийг бусад мэдээлэл эзэлж байна.
- Статистик мэдээллийн тохимолыг УУХҮЯ, УИХ-ын байнгын хороод,
ЗГХЭГ, ЕТГ, ҮАБЗАА болон байгууллагын алба, хэлтэс бүрд сар болгон
хүргүүлж, нийтэд зориулж байгууллагын вэб хуудсанд тавьж хэвшсэн.
Байгууллагын аудитлагдсан санхүүгийн тайлан балансыг цахим
хуудсаар дамжуулан олон нийтэд ил тод танилцуулж байна.
Мөн энэ ажлын хүрээнд санхүүгийн шинэ програм хангамж ашиглаж
эхэлснээр интернэтийн орчинд санхүүгийн тайлан мэдээг боловсруулан
гаргах, холбогдох байгууллагуудад тайлагнах боломжтой болсон.
- 2 агентлагийг нэгтгэснээр 2016 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрөөр
хаалтын санхүүгийн тайлан, 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөр нээлтийн
балансыг гаргаж, УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 2 агентлагийн хаалтын баланс,
санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын газраас санхүүгийн шалгалт
хийгдэж байна.
- “Шилэн данс”-ны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсний дагуу шилэн дансны
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3.Байгууллагын
талаар:

эд

хөрөнгийг

зохистой

ашиглах

Батлагдсан төсвийн хүрээнд үр ашигтай санхүүгийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажиллах
а) Батлагдсан төсвийн хүрээнд байгууллагын
хөрөнгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
б) Өмч хамгаалах зөвлөлтэй хамтран хугацаа
дууссан
хөрөнгүүдийг
актлуулах,
хөрөнгийн
бүртгэлээс хасуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэх

4.Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх
талаар:
Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу ажилтан албан
хаагчдын
сургалт,
давтан
сургалтыг
зохион
байгуулан ажиллах
а) Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль

цахим хуудсанд 5,0 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй орлого зарлагын
гүйлгээ, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, байгууллагуудтай хийсэн гэрээ
болон бусад холбогдох мэдээллийг тогтмол байршуулан ажилласан.
- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хэсэг
байгуулагдан ажилласан.
- Үндэсний аудитын газраас Уул уурхайн сайдын багцын хүрээнд,
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын шалгалтад
хамрагдаж Зөрчилгүй сайн гэсэн дүгнэлт авав.
- Байгууллагын веб хуудсанд “шилэн данс” цэсийг ажиллуулан дээрх
мэдээллийг тогтмол оруулж байна.
- Байгууллагын албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа автомашинуудын
ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан тасралтгүй, найдвартай
ажиллагааг ханган ажилласан.
- Тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг тооллогод нийт автомашинуудыг
хамруулан тэнцүүлж, татвар хураамжийг төлөх, даатгал хийлгэх ажлыг
зохион байгуулсан.
- Байгууллагын конторын байрны засвар үйлчилгээ, харуул хамгаалалт,
харилцаа холбооны техник хэрэгслийн ашиглалтад хяналт тавин,
хариуцан ажилласан.
- Байгууллагын конторын байрны засвар үйлчилгээ, засвар хийгдэх
шаардлагатай өрөөнүүдийн санал, төсвийг боловсруулан ЗГ-ын байр
ашиглалтын нэгдсэн захиргаанд хүргүүлэн, засваруудыг хийж
гүйцэтгэсэн.
- АМГТГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн а/29 дүгээр
тушаалаар байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг, а/30
дугаар тушаалаар техникийн комиссыг шинэчлэн баталж, шуурхай
тогтмол ажиллагааг хангасан.
- АМГТГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А-41
дүгээр тушаалаар 2016 оны үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн
тооллогыг хийх ажлын хэсгийг тушаалаар баталсан бөгөөд тооллогын
ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.
Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Байгууллагын
бүтэц,
зохион
байгуулалт шинэчлэгдсэнтэй
холбогдуулан нийт албан хаагчдын цалин, ур чадвар, төрийн алба
хаасан хугацааны нэмэгдлийг хууль журманд нийцүүлэн боловсруулж,
тушаалаар батлан мөрдүүлсэн.
Хүний нөөцтэй холбогдолтой нийт 138 тушаал батлагдсан байна.
- Батлагдсан орон тооны дагуу нийт ажлын байрны тодорхойлолтод
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тогтоомжид нийцүүлэн байгууллагын хүний нөөцийн
бодлого,
төлөвлөлтийг
батлан,
байгууллагыг
чадварлаг мэргэшсэн албан хаагчдаар хангах
б) Батлагдсан төсвийн хүрээнд 2016 онд зохион
байгуулагдах
богино,
дунд,
урт
хугацааны
сургалтуудыг зохион байгуулан ажиллах
в) Ажилтан албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалт,
давтан сургалтыг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх
нэмэлт эх үүсвэр эрэлхийлэн ажиллах

тухайн албан тушаалын ажлыг тодорхой зааж, ажлын давхардлыг
арилган, ажлын ачааллыг жигдрүүлэн нарийвчлан
боловсруулж,
баталсан.
- Төрийн албан хаагчийн зэрэг дэв ахиулах, шинээр олгуулахаар 28
албан хаагчийн материалыг бүрдүүлэн, II сард багтаан УУЯ-ны
дэргэдэх ТАЗ-ийн салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. 2016 оны III сард зохион
байгуулагдсан УУЯ-ны дэргэдэх ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн
хуралдаанаар хэлэлцэн баталж, ирүүлсэн болно.
- Тус газартай “Урт хугацааны сургалтын гэрээ” байгуулан 2015-2016
оны хичээлийн жилд гадаадын их дээд сургуульд суралцсан 88
оюутнаас 20 оюутан сургуулиа төгсөж, шинээр 8 оюутан сургалтын
гэрээ байгуулан, өнөөдрийн байдлаар 71 оюутан гадаадын их дээд
сургуульд суралцаж байна. Эдгээр суралцагсдын 29 оюутны сургалтын
төлбөрийн тодорхой хувийг шийдвэрлэсэн.
- “АМГТГ-ын ажиллагсдын сургалтын журам” болон “Урт хугацааны
сургалтын гэрээ”-ний загваруудыг шинэчлэн боловсруулж батлуулахад
бэлтгэсэн. УУХҮЯ-наас санал авахаар хүргүүлээд байна.
- Удирдлагын Академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институттэй хамтран
зохион байгуулж буй байгууллагын удирдах ажилтнуудад зориулсан
“Байгууллагын менежментийн хөгжлийн чиг хандлага” сэдэвт 68 цагийн
багц сургалтыг зохион байгуулж байна.
- 2016 оны сүүлийн хагас жилд дотоодын магистрт 1 ажилтан, Японы
ЖАЙКА, БНСУ-ын КОЙКА-ийн сургалтад тус бүр 1 ажилтан, БНСУ-ын
КИГАМ-ын сургалтад 2 мэргэжилтэнг хамруулсан.
- 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Архивын ерөнхий газрын
Мэргэжил, аргазүйн газрын дарга Ц.Цэндсүрэнг урин ирүүлж “Албан
хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт” сэдвээр нийт ажилтан,
албан хаагчдын дунд сургалт зохион байгуулав.

Манлайллын зорилтын биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО
Тайлан бичсэн:Төсвийн шууд захирагч:
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга ……………………… /Б.Баатарцогт/
2016 оны 12-р сарын 15-ны өдөр
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