НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Үндсэн чиг үүрэг
Геологийн зураглал, сэдэвчилсэн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуул,
газрын тос, уламжлалт бус газрын тос, нүүрсний эрэл, хайгуул чиглэлээр
бодлого, хууль, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах
Ашигт малтмалын тухай хууль, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах
бодлого, Засгийн Газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг ил тод, түргэн
шуурхай хэрэгжүүлэх замаар хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчдад
мэргэжлийн
дэмжлэг
үзүүлэх,
салбарын
хөгжлийн
бодлого
боловсруулахад шаардлагатай судалгааг шинэжлэх ухааны онол, арга
зүйн үндэслэлтэй боловсруулж санал, дүгнэлт дэвшүүлэх
Төрөөс нүүрсний салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг
үзүүлэх, хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээ
үзүүлэх, төрийн бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх замаар үндэсний
эдийн засгийн хөгжилд нүүрсний салбарын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх
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
Төрөөс газрын тосны салбарт баримталж буй бодлого, Газрын тосны тухай
хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэн Монгол
улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа
явагдаж буй талбайнуудын Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг
хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх
Эрдэс баялгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалах,
боловсруулах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах
Хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад 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
Газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатах ашигт малтмал болон тэдгээрийн
бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилтыг Монгол улсад мөрдөж буй
стандартын дагуу чанарын өндөр түвшинд, хурдан шуурхай гүйцэтгэх,
дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж боловсруулах, ашигт малтмалын салбарын
хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
Нийт

Зорилтын
тоо

Арга
хэмжээний
тоо

10

20

6

6

2

3

2

2

1

3

1

1

6

7

2

2

30

44

2

№
1
2
3

4
5
6
7
8

Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг
Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого /2014-2025/
Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэл
Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого
/2018-2027/, Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар
баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 2018-2027 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө
Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого
Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр
Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын
2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 98 дугаар тогтоолын
хавсралт/
Нийт

Зорилтын
тоо
7

Арга хэмжээний
тоо
10

10

14

2

4

3

7

1
3
2

1
4
2

2

2

30

44
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.1. Геологийн зураглал, ерөнхий эрэл, агаарын геофизикийн ажлын хэмжээ
болон улсын төсвийн санхүүжилтийг жил бүр тогтвортой өсгөж Монгол орны геологийн судалгааны хамрах
хүрээг өргөтгөх, чанарыг сайжруулна.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 3.2.2.2
№1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн судалгааны ажлуудын нэгдсэн
нэр, дугаар тайланг улирал тутам гаргаж, дараа сарын 5-ны дотор УУХҮЯ, Сангийн яаманд хүргүүлэх
/улирал бүр Үндэсний Стастистикийн Хороонд/
Төлөвлөлтийн Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 3.2.2.2,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн
судалгааны ажлуудын тайланг УУХҮЯ, Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох” журмын дагуу ажилласан
байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа
геологийн судалгааны ажлуудын 2019 оны 4 дүгээр улирал, 2020 оны
1 дүгээр улирлын нэгтгэсэн тайланг гаргаж УУХҮЯ, Сангийн яаманд
хүргүүлнэ.
Жилийн эцэст: Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн
судалгааны ажлуудын 2, 3 дугаар улирлын нэгтгэсэн тайланг гаргаж
УУХҮЯ, Сангийн яаманд хүргүүлнэ.
№2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.2-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэгч
байгууллагаас сар бүр ирүүлсэн гүйцэтгэлийг хянан, нэгтгэж, дараа сарын 5-ны дотор
УУХҮЯ-нд, /улирал бүр Үндэсний Стастистикийн Хороонд/ хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 3.2.2.2,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд 11 удаа Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн
судалгааны ажлын гүйцэтгэгч байгууллагаас сар бүр ирүүлсэн
гүйцэтгэлийг хянан, нэгтгэж УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох” журмын дагуу ажилласан
байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа
геологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэгч байгууллагаас ирүүлсэн 1-5
дугаар саруудын гүйцэтгэлийг хянан, нэгтгэж УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.
Жилийн эцэст: Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн
судалгааны ажлын гүйцэтгэгч байгууллагаас ирүүлсэн 6-11 дүгээр
саруудын гүйцэтгэлийг хянан, нэгтгэж УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.1-ийн үр дүн: Геологийн зураглал, ерөнхий эрэл, агаарын геофизикийн ажлын
хэмжээ болон улсын төсвийн санхүүжилтийг жил бүр тогтвортой өсгөж Монгол орны геологийн судалгааны
хамрах хүрээг өргөтгөх, чанарыг сайжруулна.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Монгол орны геологийн судалгааны
1.
хамрах хүрээг өргөтгөх, чанарыг
Хувь
100 %
6
15
сайжруулна.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.2. Геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын хэмжээг
нэмэгдүүлж, нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулна.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 2.59.1
№3
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд шинээр эхлүүлэх 1:50000-ны масштабын геологийн
нэр, дугаар зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын төслүүдийн төлөвлөлтийн санал, геологийн даалгаврын
төслийг боловсруулан, танилцуулга, холбогдох материалын хамт Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.59.1, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд шинээр хэрэгжсэн 16 төслийн даалгаврын төслийг
боловсруулан хүргүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Засгийн Газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Улсын төсвийн хөрөнгөөр
гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр
дүнг тооцох” журмын хүрээнд холбогдох тооцоо судалгаа үнэн, зөв
хийгдсэн байна.
Тухайн жилийн төлөвлөлттэй уялдуулан
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:
шаардлагатай тоо хэмжээгээр нь 1 удаа геологийн даалгаврын төслийг
боловсруулан, холбогдох материалын хамт УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.
Жилийн эцэст: №4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.2-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн УГЗ-200 нэгтгэл-K, Норовлин-50, Худгийн нуруу-50,
Их өлзийт-50, Галбын говь-50, Цайлангийн нуруу-50, Сүүжийн говь-50, Номгоны нуруу-50,
Олон гол -50, Шүтээн улаан уул-50, Цахир мушгиа уул-50, Геомэдээлэл-2019, АМС-2017,
Төв ази 3D 4-р үе шат төслүүдийн эцсийн үр дүнгийн тайланг хүлээн авч хянах, Эрдэс
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.59, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 7 тайланг хянан бэлтгэл ажлыг хангаж ЭБМЗ-ийн хурлаар
хэлэлцүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт ЗГҮАХ, “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны
ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох” журам, геологийн
даалгавар, гэрээний шаардлагад нийцсэн байна.
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Хүрэх түвшин

№5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Эхний хагас жилд: Ирүүлсэн тайлангийн тоогоор бэлтгэл ажлыг
хангана.
Жилийн эцэст: Ирүүлсэн тайлангийн тоогоор бэлтгэл ажлыг хангана.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.3-р арга хэмжээ
2018-2022 онд дуусах Чулуун хороот-50, Түдэвтэй уул-50, Дэвийн хонгор уул-50, Модот
толгой-50, Бүрхтэй уул-50, Дөч гол-50, Асгат уул-50, Хулд 50, Халзан овоо-50, Алаг баян50, Өндөр ширээт-50, Оорцог уул-50, Хайрхан овоо-50, Ширээт уул-50, Борзонгийн говь-50,
Гилбэнт уул -50, Зангат-50, УГЗ-200 нэгтгэл-K, Норовлин-50, Худгийн нуруу-50, Их өлзийт50, Галбын говь-50, Цайлангийн нуруу-50, Сүүжийн говь-50, Номгоны нуруу-50, Олон гол 50, Шүтээн улаан уул-50, Цахир мушгиа уул-50, Геомэдээлэл-2019, АМС-2017, Төв ази 3D
4-р үе шат төслүүдийн хэрэгжилтийн явцыг төлөвлөх, жилийн уулзалт зохион байгуулах,
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.59, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 22 төсөлд жилийн уулзалт зохион байгуулаж, мэргэжил арга зүйн
зөвлөмжөөр хангаж ажилласан.
Шалгуур үзүүлэлт Тавигдах геологийн даалгавар, заавар шаардлагад нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 27 төслийн 2020 онд хэрэгжүүлэх геологи
судалгааны ажлыг төлөвлөх, жилийн уулзалт зохион байгуулаж,
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангана.
Жилийн эцэст: 27 төслийн 2020 онд хэрэгжүүлэх геологи судалгааны
ажлыг төлөвлөх, жилийн уулзалт зохион байгуулаж, мэргэжил арга
зүйн зөвлөмжөөр хангана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.2-ын үр дүн: Геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн
ажлын хэмжээг нэмэгдүүлж, нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулна.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Геологийн эрлийн ажлын хэмжээг
1. нэмэгдүүлж, нутаг дэвсгэрийн 40
хувийг хамруулна.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.3. Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын зургийг нэгтгэх, Монгол Улсын
баруун өмнөд хэсгийг хамарсан талбайд агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх,
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геохимийн судалгаа хийх, Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хийгдэх
газар болон томоохон хот суурин газрын геоэкологийн болон гидрогеологийн сэдэвчилсэн судалгааны ажил
хийх, Эрдэс баялгийн хэтийн төлөв бүхий хүдрийн бүс, сав газар, улсын хил орчмын нутаг дэвсгэр, дэд
бүтцийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөлттэй уялдуулан сэдэвчилсэн судалгааны төсөл хэрэгжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 2.59.2-2.59.6, ТЭБСББ 3.2.2
№6
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3.1-р арга хэмжээ
хэмжээний УГЗ-200 нэгтгэл–L, Геохими -2019, БӨМ-Алт-2019, ЭР геоэкологи-2019, Геомэдээлэл-2019,
нэр, дугаар Ховд-1 төслүүдийн хэрэгжилтийн явцыг төлөвлөх, жилийн уулзалт зохион байгуулах,
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.59.2-2.59.6, ТЭБСББ 3.2.2
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
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Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

ГХХ
Үргэлжилж буй 8 төслийн хэрэгжилтийг төлөвлөж, жилийн уулзалт
зохион байгуулаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажилласан.
Геологийн даалгавар, зааврын шаардлагад нийцсэн байна.
Эхний хагас жилд:
8 төслийн 2020 онд хэрэгжүүлэх геологи
судалгааны ажлыг төлөвлөх, жилийн уулзалт зохион байгуулаж,
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангана.
Жилийн эцэст: 8 төслийн 2020 онд хэрэгжүүлэх геологи судалгааны
ажлыг төлөвлөх, жилийн уулзалт зохион байгуулаж, мэргэжил арга
зүйн зөвлөмжөөр хангана.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.3-ын үр дүн: Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын зургийг нэгтгэх, Монгол
Улсын баруун өмнөд хэсгийг хамарсан талбайд агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлыг
хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геохимийн судалгаа хийх, Дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалт хийгдэх газар болон томоохон хот суурин газрын геоэкологийн болон гидрогеологийн сэдэвчилсэн
судалгааны ажил хийх, Эрдэс баялгийн хэтийн төлөв бүхий хүдрийн бүс, сав газар, улсын хил орчмын нутаг
дэвсгэр, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөлттэй уялдуулан сэдэвчилсэн судалгааны төсөл
хэрэгжүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Улсын геологийн сэдэвчилсэн
1.
Чанар
8 төсөл
8 төсөл
8 төсөл
судалгааны төсөл хэрэгжүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.4. Геологи, уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн таатай
орчинг бүрдүүлж, харилцан үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХ-2.61
№7
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж байгаа гадаад хамтын ажиллагааны
нэр, дугаар төслүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, чанар, хүрсэн үр дүнд хяналт тавьж, мэргэжил аргазүйн
зөвлөмжөөр хангах, гадаад орнуудаас ирүүлсэн хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
саналыг судалж шийдвэрлэх
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХ-2.61, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Үргэлжилж буй Гадаад хамтын ажиллагааны 1 төсөл
Шалгуур үзүүлэлт Журмын хүрээнд тавигдах шаардлагад нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Гадаад хамтын ажиллагааны 1 төслийн хэрэгжилт,
чанар, хүрсэн үр дүнд хяналт тавьж, мэргэжил аргазүйн зөвлөмжөөр
хангаж ажиллана.
Жилийн эцэст:
Гадаад хамтын ажиллагааны 1 төслийг ЭБМЗ-ийн
хурлаар оруулах бэлтгэл ажлыг хангана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.4-ийн үр дүн: Геологи, уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн
таатай орчинг бүрдүүлж, харилцан үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
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1.

Геологи, уул уурхайн салбарт
хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн
таатай орчинг бүрдүүлнэ.

Чанар

1 төсөл

1 төсөл

1 төсөл

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.5. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу явагдаж буй газрын тосны хайгуулын ажлыг
эрчимжүүлж, шинээр газрын тосны орд илрүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.8
№8
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.5.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Гэрээлэгч компаниудын 2020 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсвийг хянах, мэргэжлийн санал
нэр, дугаар дүгнэлт гарган батлуулах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.8, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Гүйцэтгэлий Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
н шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 13 талбайд хийх хайгуулын ажлын
төлөвлөгөө, төсвийг баталсан.
Шалгуур үзүүлэлт Газрын тосны тухай хууль, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасны дагуу
төлөвлөгөө, төсөв батлах чиг үүрэгт нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж,
хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсвийг батлуулах, жилийн ажлын уулзалтыг
зохион байгуулна.
Жилийн эцэст: №9
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.5.2-р арга хэмжээ
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, дүгнэх, батлагдсан
төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.8, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Газрын тосны тухай хууль, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж
ажиллана.
Жилийн эцэст: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж
ажиллана.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.5-ын үр дүн: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу явагдаж буй газрын тосны
хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, шинээр газрын тосны орд илрүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу
Шаардлагатай тоо
1.
явагдаж буй газрын тосны
Тоо
16
хэмжээгээр
хайгуулын ажлыг эрчимжүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.6. Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны хуримтлал байж болох газарт эрэл,
хайгуулын ажлыг эрчимжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.9
№ 10
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.6.1-р арга хэмжээ
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

№ 11
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрлийн гэрээ байгуулах, эрлийн гэрээний хэрэгжилтийг
хангуулах, хяналт тавих, дүгнэх, санал дүгнэлт гаргах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.9, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд 8 эрлийн гэрээ байгуулсан.
Шалгуур үзүүлэлт Газрын тосны тухай хуульд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Ирүүлсэн тоо хэмжээгээр, шаардлага ханагасан
нөхцөлд гэрээ байгуулсан байна.
Жилийн эцэст: Ирүүлсэн тоо хэмжээгээр, шаардлага ханагасан
нөхцөлд гэрээ байгуулсан байна.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.6.2-р арга хэмжээ
Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын талбайд захиалга авах, гэрээлэгчийг сонгон
шалгаруулах, хайгуулын талбайд болон эрлээс хайгуулд шилжиж байгаа талбайд бүтээгдэхүүн
хуваах гэрээ байгуулах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.9, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Газрын тосны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Уул уурхайн сайдын 2014 оны
202 дугаар тушаалаар баталсан Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах журамд
нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Захиалагчтай Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний төслийг
эцэслэн тохиролцож, төсөлд холбогдох яамдаас санал авч тусгах, Засгийн
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яаманд
хүргүүлэх
Жилийн эцэст: Захиалагчтай Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний төслийг
эцэслэн тохиролцож, төсөлд холбогдох яамдаас санал авч тусгах, Засгийн
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яаманд
хүргүүлэх
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.6-ын үр дүн: Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны хуримтлал байж болох
газарт эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Газрын тос болон уламжлалт бус
газрын тосны хуримтлал байж болох
Ирүүлсэн
Ирүүлсэн
ширхэг
10
газарт эрэл, хайгуулын ажлыг
тоогоор
тоогоор
эрчимжүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.7. Монгол Улсын эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх геологийн эрэл, хайгуулын
ажлыг төрөөс зөвшөөрсөн газар нутагт гүйцэтгэх, энэ чиглэлд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татан оруулна.
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 нэмэгдүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ТЭБСББ-3.2.1.2, 3.2.1.3
№12
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7.1-р арга хэмжээ
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

№13
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

№ 14
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Хувийн хөрөнгөөр 2018, 2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын хянагдаж баталгаажсан тайлан,
төлөвлөгөөг Геологийн мэдээллийн төв архивд тушаах, хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан
ирүүлсэн болон тухайн жилийн зардлаа баталгаажуулсан тухай тодорхойлолт гаргах
Төлөвлөлтийн ТЭБСББ-3.2.1.2, 3.2.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Төлөвлөгөө тайлан ирүүлсэн тухай 466 тодорхойлолт гаргасан.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль журам, геологийн фондны журамд нийцүүлсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухай бүр фондноос тавьж буй шаардлагад
нийцүүлэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан төлөвлөгөөг цаасан
хувилбараар архивласан байна.
Жилийн эцэст: Гадны байгууллага болон, өөрсдийн дотоодын нэгжээс
ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хүсэлт гаргасан тусгай зөвшөөрөл тус бүр
дээр хайгуулын ажлын тайлан төлөвлөгөө ирүүлж байсан эсэх,
зардлын доод хэмжээг баталгаажуулж байсан эсэх тодорхойлолтыг
холбогдох хэлтэстэй хамтран гаргаж өгнө.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7.2-р арга хэмжээ
Хувийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайланг хянах,
хяналтын хуудсаар дүгнэх, санд бүртгэх
Төлөвлөлтийн ТЭБСББ-3.2.1.2, 3.2.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 141 тайлан хянан мэдээллийн санд бүртгэсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль журмын дагуу хүлээн авч хянан, мэдээллийг нэгдсэн
санд бүртгэж авах, ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх шаардлага хангасан үр
дүнгийн тайлангуудыг хэлэцүүлэхэд бэлтгэсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухайн жилд ирүүлсэн нөөцийн тооцоо, үр дүнгийн
тайлангийн тоогоор хянаж мэдээллийг нэгдсэн санд бүртгэж ЭБМЗ-өөр
хэлэлцүүлэхэд бэлтгэнэ.
Жилийн эцэст: Тухайн жилд ирүүлсэн нөөцийн тооцоо, үр дүнгийн
тайлангийн тоогоор хянаж мэдээллийг нэгдсэн санд бүртгэж ЭБМЗ-өөр
хэлэлцүүлэхэд бэлтгэнэ.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7.3-р арга хэмжээ
Төрөөс тогтоосон талбайд зарласан сонгон шалгаруулалтын талбайн ерөнхий мэдээлэл,
геологи, ашигт малтмалын мэдээллийг бэлтгэх
Төлөвлөлтийн ТЭБСББ-3.2.1.2, 3.2.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу сонгон шалгаруулалтын талбайн
ерөнхий болон геологи ашигт малтмалын мэдээллийг боловсруулсан
байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Кадастрын хэлтэс, ЭБМТ-өөс ирүүлсэн захиалгын
тоогоор талбай тус бүрээр шаардлага хангасан мэдээллийг бэлтгэн
баталгаажуулж хүргүүлсэн байна.

10

Жилийн эцэст: Кадастрын хэлтэс, ЭБМТ-өөс ирүүлсэн захиалгын
тоогоор талбай тус бүрээр шаардлага хангасан мэдээллийг бэлтгэн
баталгаажуулж хүргүүлсэн байна.
№ 15
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№ 16
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№ 17
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7.4-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийх геологийн төрөл бүрийн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан,
заавар, ангилал, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нөөц бүхий хайгуулын ажлын үр дүнгийн
тайланд шинжээч томилуулахад бэлтгэх, ирүүлсэн тайлангийн бүрдлийг хянаж бүртгэх,
хяналтын хуудас олгох
Төлөвлөлтийн ТЭБСББ-3.2.1.2, 3.2.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Шаардлага
хангасан
инженерүүдийн
нэрсийг
шинжээчээр
томилуулахаар ЭБМЗ-д хүргүүлэх, тайланг хянуулахаар хяналтын
хуудас нээж өгсөн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: ГУУМИ-ээс сар бүр ирүүлсэн мэргэшсэн болон
зөвлөх инженерийн жагсаалтыг үндсэлэн тухайн тайланд шинжээчээр
томилогдох боломжтой шаардлага хангасан инженерүүдийн нэрсийг
ЭБМЗ-д хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийн
тоогоор тайлангийн бүрдлийг хянаж хяналтын хуудсыг нээсэн байна.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7.5-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн геологийн төрөл бүрийн судалгааны ажлын төсөл, төсвийн
тодотгол, үр дүнгийн тайлан, хувийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг
ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана.
Төлөвлөлтийн ТЭБСББ-3.2.1.2, 3.2.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох дүрэм журмын дагуу шаардлага хангуулсан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэх УТХөөр гүйцэтгэсэн геологийн судалгааны ажил болон төсвийн тодотгол,
хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон
нөөцийн тодотгол тайлангийн бүрдэл шалган, тайлан хэлэлцүүлэхэд
бүрдүүлэх материалуудын хамт хүлээн авч, ЭБМЗ-ийн хуралд
оруулсан байна.
Жилийн эцэст: ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэх УТХ-өөр
гүйцэтгэсэн геологийн судалгааны ажил болон төсвийн тодотгол,
хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон
нөөцийн тодотгол тайлангийн бүрдэл шалган, тайлан хэлэлцүүлэхэд
бүрдүүлэх материалуудын хамт хүлээн авч, ЭБМЗ-ийн хуралд
оруулсан байна.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7.6-р арга хэмжээ
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн хайгуулын ажлын үр
дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайлангийн нөөцийг ашигт малтмалын төрлөөр бүртгэх, санг
баяжуулах, нөөцтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж өгнө.
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

ТЭБСББ-3.2.1.2, 3.2.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
2020

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
ГХХ
Хуульд заасан хугацаанд бодит үнэн мэдээллээр хангасан байна.
Эхний хагас жилд: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд ЭБМЗ-ийн
хурлаар хэлэлцэж хүлээн авсан нөөцийг голлох ашигт малтмалын
төрлөөр бүртгэсэн байна. Сар бүр нөөцтэй холбоотой статистик
мэдээллийг холбогдох хэлтэст хүргүүлсэн байна. Дээд байгууллага
албан тушаалтнуудад шаардлагатай мэдээ мэдээллийг хүргүүлсэн
байна.
Жилийн эцэст: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд ЭБМЗ-ийн
хурлаар хэлэлцэж хүлээн авсан нөөцийг голлох ашигт малтмалын
төрлөөр бүртгэсэн байна. Сар бүр нөөцтэй холбоотой статистик
мэдээллийг холбогдох хэлтэст хүргүүлсэн байна. Дээд байгууллага
албан тушаалтнуудад шаардлагатай мэдээ мэдээллийг хүргүүлсэн
байна.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.7-ын үр дүн: Монгол Улсын эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх геологийн эрэл,
хайгуулын ажлыг төрөөс зөвшөөрсөн газар нутагт гүйцэтгэх, энэ чиглэлд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татан
оруулна. 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 нэмэгдүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Монгол Улсын эрдэс баялгийн
1.
Чанар
нөөцийг нэмэгдүүлэх
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.8. Улсын болон хувийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэж байгаа бүх шатны геологийн
судалгаа, олборлолт, боловсруулалтын ажлын талаарх хуулиар хориглоогүй мэдээллийг нийтэд ил тод, нээлттэй
мэдээлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ТЭБСББ-2.1.6
№ 18
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.8.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Улсын болон хувийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэж байгаа бүх шатны геологийн судалгааны ажлын
нэр, дугаар статистик болон Монгол орны ашигт малтмалын нөөцийн талаарх ерөнхий мэдээллийг гаргаж
олон нийтэд байгууллагын сайт болон хэвлэлээр мэдээлэх
Төлөвлөлтийн ТЭБСББ-2.1.6, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Гүйцэтгэлий Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
н шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Сар бүр статистик мэдээлэл гаргаж өгсөн.
Шалгуур үзүүлэлт Үнэн бодит мэдээллээр тухай бүр хангасан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Геологи хайгуулын ажлын жилийн тайлан дээр
үндэслэн геологи хайгуулын ажлын төрөл тус бүрээр нь хэмжээ,
зардал, ЭБМЗ-ийн дүгнэлтийг үндэслэн нөөцийг ашигт малтмалын
голлох төрөл тус бүрээр нь статистик мэдээлэл бэлтгэн сар бүр
хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Геологи хайгуулын ажлын жилийн тайлан дээр
үндэслэн геологи хайгуулын ажлын төрөл тус бүрээр нь хэмжээ,
зардал, ЭБМЗ-ийн дүгнэлтийг үндэслэн нөөцийг ашигт малтмалын
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голлох төрөл тус бүрээр нь статистик мэдээлэл бэлтгэн сар бүр
хүргүүлсэн байна.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.8-ын үр дүн: Улсын болон хувийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэж байгаа бүх шатны
геологийн судалгаа, олборлолт, боловсруулалтын ажлын талаарх хуулиар хориглоогүй мэдээллийг нийтэд ил тод,
нээлттэй мэдээлнэ..
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн
№
Хэмжих нэгж
үзүүлэлт
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Үр
дүнгийн
Сар бүр мэдээ
статистик мэдээлэл
статистик мэдээлэл
үзүүлэлт № 1.1.8.1
бэлтгэх
хүргүүлсэн байна.
хүргүүлсэн байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.9. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд
өртсөн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль, журмыг чанд мөрдүүлж, ил тод хариуцлагатай уул
уурхайг хөгжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.6
№ 19
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.9.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Эрэл, хайгуулын үйл ажиллагааны үед байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын
нэр, дугаар төлөвлөгөө, төсвийг батлах, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөг судалж, санал дүгнэлт гаргах, батлуулах, биелэлтийг хангуулах,
хяналт тавих, санал дүгнэлт гаргах, орон нутаг, холбогдох төрийн байгууллагатай хамтарч
ажиллах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.63.6, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Гүйцэтгэлий Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
н шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, холбогдох стандартын
дагуу байгаль орчны ажлууд хийгдсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын
төлөвлөгөө, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, хяналт тавьж
ажиллана.
Жилийн эцэст: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын
төлөвлөгөө, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, хяналт тавьж
ажиллана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.9-ийн үр дүн: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн хайгуул, ашиглалтын үйл
ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль, журмыг чанд мөрдүүлж, ил тод
хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Ил тод хариуцлагатай уул уурхайг
биелэлтэд хяналт
биелэлтэд хяналт
1.
Чанар
хөгжүүлнэ.
тавьж ажиллана.
тавьж ажиллана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.10. Цацраг идэвхит ашигт малтмал болон газрын ховор элементийн геологи
хайгуулын ажлыг төлөвлөнө.
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Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.59.8
№ 20
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.10.1-р арга хэмжээ:
хэмжээний Цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын ховор элементийн геологи хайгуулын ажлыг шинэ талбайд
нэр, дугаар эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад Цөмийн энергийн комиссын ажлын албатай хамтран ажиллана.
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ-ний зорилт 2.59.8, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.4
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Цөмийн энергийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль болон
бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулсан
байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомжийн
хүрээнд ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомжийн хүрээнд
ажилласан байна.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.10-ын үр дүн: Цацраг идэвхит ашигт малтмал болон газрын ховор элементийн
геологи хайгуулын ажлыг төлөвлөнө.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Цацраг идэвхит ашигт малтмал болон
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн
газрын ховор элементийн
геологи
хүрээнд
хайгуулын ажлыг төлөвлөнө.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.1. “Эрдэнэс Монгол” компани болон Оюутолгой төслийн үйл ажиллагааг
эрчимжүүлж, Тавантолгой, стратегийн ач холбогдол бүхий бусад ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 1.24
№ 21
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.1-р арга хэмжээ
Арга
хэмжээний
Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын мэдээллийг шинэчлэх, ажлын
нэр, дугаар
хэсэгт орж ажиллах, холбогдох байгууллага, ажлын хэсгийг мэдээллээр хангах
Төлөвлөлтийн
ЗГҮАХХАХТ 1.24, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.7
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
УУҮТХ
Суурь түвшин
Байгууллагуудад стратегийн ордын мэдээлэл хүргүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Стратегийн ордуудын үнэн, бодитой мэдээллийг нэгтсэн байна.
УУХҮЯ, ҮАБЗ болон холбогдох байгууллагуудыг үнэн, бодитой
мэдээллээр хангасан байна.
Эхний хагас жилд: Стратегийн ордуудын мэдээллийн санг хөтлөх,
Хүрэх түвшин
Хил заагийг шинэчлэн тогтоох ажлын хэсэгт орж ажиллах, ҮАБЗ болон
ажлын хэсэгт шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлнэ.
“Эрдэнэс Монгол”, Оюутолгой төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,
Тавантолгой болон стратегийн ач холбогдол бүхий бусад ордыг эдийн
засгийн эргэлтэд оруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний
биелэлтийг гаргаж УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.
Жилийн эцэст:
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт стратегийн ордын талаар
тусгасан ажлыг гүйцэтгэнэ.
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.1-ийн үр дүн: “Эрдэнэс Монгол” компани болон Оюутолгой төслийн үйл
ажиллагааг эрчимжүүлж, Тавантолгой, стратегийн ач холбогдол бүхий бусад ордыг эдийн засгийн эргэлтэд
оруулна. Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Эдийн засгийн үр ашигтай
мэдээллээр
мэдээллээр
1. төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
Чанар
хангаж ажиллана.
хангаж ажиллана.
үзүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.2. Засгийн газрын 2017.05.24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 2.64.1.
№ 22
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Бичил уурхайн мэдээллийг санд нэгтгэх, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах, дүгнэлт
нэр, дугаар гарсан талбайн үйл ажиллагаатай танилцаж мониторинг хийх, цаашид авах арга
хэмжээний санал боловсруулж, УУХҮЯ-нд хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.64.1, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.7
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж УУҮТХ
Суурь түвшин 5 мэдээллийг санд нэгтгэсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Засгийн газрын 2015 оны 151 дүгээр тогтоолоор баталсан Бичил
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам хэрэгжсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бичил уурхайн дүгнэлт гарсан талбайн
мэдээллийг бичил уурхайн санд тухай бүр нэгтгэн холбогдох
талуудыг бичил уурхайн мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангаж
ажиллана.
Жилийн эцэст: Бичил уурхайн дүгнэлт гарсан талбайн мэдээллийг
бичил уурхайн санд тухай бүр нэгтгэн холбогдох талуудыг бичил
уурхайн мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангаж ажиллана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.2-ын үр дүн: Засгийн газрын 2017.05.24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор
батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн шалгуур
№
Хэмжих нэгж
үзүүлэлт
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Журмын хэрэгжилтийг
мэдээллээр
мэдээллээр
мэдээллээр
1.
Тухай бүр
хангаж ажиллана.
хангасан.
хангаж ажиллана.
хангаж ажиллана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.3. Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад
оруулах ажлыг зохион байгуулна.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 2.64.2
№ 23
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.3.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах талаар хийгдсэн ажлын тайланг Уул уурхай, хүнд
нэр, дугаар үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

ЗГҮАХХАХТ 2.64.2, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.7
2020 1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
УУҮТХ
Цаг хугацаанд нь үнэн, бодитой тайлан бэлтгэж хүргүүлсэн байна.
Эхний хагас жилд: Албан томилолтоор ажиллана.
Жилийн эцэст: Албан томилолтоор ажилласаг тайлан, мэдээ,
мэдээллийг нэгтгэх, тайланг УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.3-ын үр дүн: Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдыг нэгдсэн зохион
байгуулалтад оруулах ажлыг зохион байгуулна.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн шалгуур
Хэмжих
№
үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Нэгдсэн зохион
1.
тоо
1 тайлан
1 тайлан
байгуулалтад оруулна.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.4. Алтны олборлолтыг нэмэгдүүлж, бичил уурхай эрхлэгчдийн олборлосон алтыг
худалдан авах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 2.69.2, 2.69.6
№ 24
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.4.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Алт-2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг гаргаж УУХҮЯ-нд хүргүүлэх, холбогдох
нэр, дугаар байгууллагыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.69.2, 2.69.6, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.7
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж УУҮТХ
Суурь түвшин Алт-2 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Алт-2 хөтөлбөрийн алтны олборлолттой холбоотой арга хэмжээ
хэрэгжсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Алт-2 хөтөлбөрийн 2020 оны хагас жилийн
хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэж, УУХҮЯ-ны Геологи, уул уурхайн
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хүргүүлнэ. Бичил уурхай
болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн олборлосон
алтны мэдээ, мэдээллээр хангана.
Жилийн эцэст: Алт-2 хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилтийн тайланг
нэгтгэж, УУХҮЯ-ны Геологи, уул уурхайн бодлогын хэрэгжилтийг
зохицуулах газарт хүргүүлнэ. Бичил уурхай болон ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчийн олборлосон алтны мэдээ, мэдээллээр
хангана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.4-ийн үр дүн: Алтны олборлолтыг нэмэгдүүлж, бичил уурхай эрхлэгчдийн
олборлосон алтыг худалдан авах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
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1.

Алтны олборлолтыг нэмэгдүүлнэ.

Чанар

2 тайлан

1 тайлан

2 тайлан

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.5. Экспортын нэг цонхны бодлого хэрэгжүүлж, гааль, татвар, мэргэжлийн хяналт
зэрэг төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр, эсхүл нэг цэгт үзүүлж, чирэгдлийг багасгана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 2.14
№ 25
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.5.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах Инэр, дугаар репорт цахим программд үнэлгээ хийх, цаашид хөгжүүлэх арга хэмжээний санал
боловсруулах, сайжруулалтын ажлыг хийх
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.14, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.7
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах ХБНГУ-ын Монгол Улсын Ашигт малтмалын салбарын институцийн
үзүүлэлт
хөрөнгө болон боловсон хүчний чадавхыг хөгжүүлэх–II төсөл
Хариуцах нэгж УУҮТХ
Суурь түвшин И-репорт цахим программ хөгжүүлэх 2-р шатны ажлын даалгавар
боловсруулсан. Санхүүжилт шийдвэрлэгдсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Газрын даргын 2016 оны а/22 тушаалаар баталсан Ашигт малтмал
ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах
заавар хэрэгжсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Программд үнэлгээ хийх ажлыг зохион
байгуулах, программын шинэчлэлийн ажлыг эхлүүлэх арга хэмжээ
авч ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Шинэчилсэн программыг турших, нэвтрүүлэх ажлыг
зохион байгуулсан байна.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.5-ын үр дүн: Экспортын нэг цонхны бодлого хэрэгжүүлж, гааль, татвар,
мэргэжлийн хяналт зэрэг төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр, эсхүл нэг цэгт үзүүлж, чирэгдлийг багасгана.
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Төрийн үйлчилгээг цахим
1.
Тоо, чанар
1 арга хэмжээ
1 арга хэмжээ
хэлбэрээр үзүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.6. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, олон улсын тэргүүн туршлага,
стандартыг нэвтрүүлэх, ногоон хөгжлийг дэмжин ажиллана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ТЭБСББ 3.6, ТГТСХТББ 2.3.5
№ 26
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.6.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар холбогдох хуулийг хэрэгжүүлэх, сөрөг
нэр, дугаар нөлөөлөл багатай дэвшилтэт техник, технологи, олон улсын тэргүүн туршлага, стандартыг
нэвтрүүлэх, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангаж ажиллах
Төлөвлөлтийн ТГТСХТББ 2.3.5, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.7
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж УУҮТХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, холбогдох стандартын
дагуу байгаль орчны ажлууд хийгдсэн байна.
Эхний хагас жилд:
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын
төлөвлөгөө, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль

17

орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, хяналт
тавьж ажиллана.
Жилийн эцэст: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын
төлөвлөгөө, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, хяналт
тавьж ажиллана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.6-ын үр дүн: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, олон улсын тэргүүн
туршлага, стандартыг нэвтрүүлэх, ногоон хөгжлийг дэмжин ажиллана.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Байгаль орчин, ногоон
1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
хөгжлийг дэмжин ажиллана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3.1. Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ -2.61.4
№ 27
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Ашиглалтад бэлтгэгдсэн ордуудын суурь судалгаа, бүсчилсэн танилцуулгыг шинэчлэн
нэр, дугаар боловсруулж, бодлогын баримт бичиг боловсруулахад, шаардлагатай мэдээллээр ханган
ажиллах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ -2.61.4, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.9
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж НСХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Эх үүсвэр нь тодорхой, үнэн зөв мэдээллээр хангасан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Нүүрсний орд, уурхайнуудын суурь судалгаа,
бүсчилсэн
танилцуулгын
мэдээллийг
шинэчлэн,
холбогдох
байгууллагууд, удирдлагыг албан бичиг, хүсэлтийн тоогоор
мэдээллээр хангаж ажиллана.
Жилийн эцэст: Нүүрсний орд, уурхайнуудын суурь судалгаа,
бүсчилсэн
танилцуулгын
мэдээллийг
шинэчлэн,
холбогдох
байгууллагууд, удирдлагыг албан бичиг, хүсэлтийн тоогоор
мэдээллээр хангаж ажиллана.
№ 28
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.2-р арга хэмжээ
Хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байгаа нүүрс олборлох, ашиглах төслүүдийн техник-эдийн
засгийн үндэслэлтэй холбогдох заавар журмын дагуу танилцаж, шаардлагад нийцүүлэн
засварыг хийлгэх, танилцах хуудсаар Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлд хүргүүлэх.
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ -2.61.4, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.9
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж НСХ
Суурь түвшин 2019 оны байдлаар 30 техник, эдийн засгийн үндэслэл, танилцаж
үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажилласан.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох заавар журмын дагуу танилцаж, шаардлагад нийцүүлэн
засварыг хийлгэсэн байна.
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Техник-эдийн засгийн үндэслэлтэй холбогдох
заавар журмын дагуу танилцаж, шаардлагад нийцүүлэн засварыг
хийлгэж ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Техник-эдийн засгийн үндэслэлтэй холбогдох заавар
журмын дагуу танилцаж, шаардлагад нийцүүлэн засварыг хийлгэж
ажилласан байна.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3.1-ийн үр дүн: Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлнэ.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн шалгуур
Хэмжих
№
үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Төсөл хэрэгжүүлэхэд
Хүсэлтийн
Хүсэлтийн
1.
Тоо
30
дэмжлэг үзүүлнэ.
тоогоор
тоогоор
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3.2. Нүүрс баяжуулах, кокс, химийн үйлдвэр байгуулах, нүүрсний ордод
түшиглэсэн цахилгаан станц барих, хүрэн нүүрснээс утаагүй, шингэн түлш, хий, шатдаг занараас шингэн түлш
гарган авах зэрэг төслийг дэмжинэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын 3.4.4
№ 29
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байгаа нүүрс баяжуулах үйлдвэр байгуулах төслүүдийн техникнэр, дугаар эдийн засгийн үндэслэлтэй холбогдох заавар журмын дагуу танилцаж, шаардлагад
нийцүүлэн засварыг хийлгэх, танилцах хуудсаар Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлд
хүргүүлэх.
Төлөвлөлтийн Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын 3.4.4,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.9
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж НСХ
Суурь түвшин 2019 оны байдлаар 4 техник, эдийн засгийн үндэслэл, танилцаж
үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажилласан.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох заавар журмын дагуу танилцаж, шаардлагад нийцүүлэн
засварыг хийлгэсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Техник-эдийн засгийн үндэслэлтэй холбогдох
заавар журмын дагуу танилцаж, шаардлагад нийцүүлэн засварыг
хийлгэж ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Техник-эдийн засгийн үндэслэлтэй холбогдох заавар
журмын дагуу танилцаж, шаардлагад нийцүүлэн засварыг хийлгэж
ажилласан байна.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3.2-ын үр дүн: Нүүрс баяжуулах, кокс, химийн үйлдвэр байгуулах, нүүрсний ордод
түшиглэсэн цахилгаан станц барих, хүрэн нүүрснээс утаагүй, шингэн түлш, хий, шатдаг занараас шингэн түлш
гарган авах зэрэг төслийг дэмжинэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Төслийг дэмжиж ажиллана.
Тоо
4
Хүсэлтийн тоогоор
Хүсэлтийн
тоогоор
“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
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бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах
бодлогыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.4.1. Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэгцээг тогтвортой хангах,
импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/
2.3.3.4
№ 30
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.1-р арга хэмжээ
Арга
хэмжээний
Монгол Улсад газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтвортой байлгах зорилтын
нэр, дугаар
хүрээнд гадаадын экспортлогч компаниудтай харилцаа холбоо тогтоох, импортын эх
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах, авах арга хэмжээний талаар санал
боловсруулах, удирдлагад танилцуулах, мэдээллээр хангах
Төлөвлөлтийн Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого
уялдаа: /2018-2027/ 2.3.3.4, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.6
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГТБХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хуульд нийцүүлсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг
судалж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулан
удирдлагад танилцуулах, удирдах дээд байгууллагад танилцуулж
шийдвэр гаргуулан гадаадын экспортлогч компаниудтай харилцаа
холбоо тогтоож, хамтран ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг
судалж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулан
удирдлагад танилцуулах, удирдах дээд байгууллагад танилцуулж
шийдвэр гаргуулан гадаадын экспортлогч компаниудтай харилцаа
холбоо тогтоож, хамтран ажилласан байна.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.4.1-ийн үр дүн: Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэгцээг
тогтвортой хангах, импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
Жилийн эцэс
2019 он
Эхний хагас жил
Газрын тосны бүтээгдэхүүний
1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд Хуулийн хүрээнд
хэрэгцээг тогтвортой хангана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.4.2. Газрын тосны бүтээгдэхүүний техник, технологийн аюулгүй ажиллагааг
хангана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2018 оны 169 дүгээр тушаалаар батлагдсан Төрөөс газрын тосны
салбарыг хэрэгжүүлэх бодлогын хэрэгжилт хангах (2018-2027) 2.3.3.3.
№ 31
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.2.1-р арга хэмжээ
Арга
хэмжээний
Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийн аюулгүй ажиллагаатай холбогдсон
нэр, дугаар
стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, санал өгөх, сурталчлан таниулах арга
хэмжээг зохион байгуулан ажиллах
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2018 оны 169 дүгээр тушаалаар батлагдсан Төрөөс
уялдаа: газрын тосны салбарыг хэрэгжүүлэх бодлогын хэрэгжилт хангах
(2018-2027) 2.3.3.3, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.6
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Боловсруулалтын үеийн гарах зардал
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГТБХ
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Суурь түвшин

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

“Шингэрүүлсэн нүүрс-устөрөгчийн хий буюу шингэрүүлсэн шатдаг
хийн дүрэм”-ийн төслийг боловсруулсан.
Засгийн газрын 2018 оны 169 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрөөс
газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого, Газрын
тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нийцүүлсэн байна.
Эхний хагас жилд: Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт,
түгээлтийн чиглэлээр судалгаа хийх, шингэрүүлсэн шатдаг хийн
чиглэлээр эрх зүйн орчин боловсронгуй болгох талаар санал
боловсруулан хэрэгжүүлэн ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийн
чиглэлээр судалгаа хийх, шингэрүүлсэн шатдаг хийн чиглэлээр эрх
зүйн орчин боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулан
хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.4.2-ын үр дүн: Газрын тосны бүтээгдэхүүний техник, технологийн аюулгүй
ажиллагааг хангана.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
Жилийн эцэс
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
1.

Аюулгүй ажиллагааг хангана.

Чанар

-

Хуулийн хүрээнд

Хуулийн хүрээнд

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.5.1. Газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлж, олборлолтыг урт хугацаанд
тогтвортой хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХХАХТ 2.63.4, ТГТСХТББ-2.2.1
№ 32
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.1-р арга хэмжээ:
хэмжээний Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 1997 оны БХГ-т талбайд газрын тосны олборлолтыг
нэр, дугаар нэмэгдүүлэх зорилгоор 2020 онд хийгдэж буй цооногийн өрөмдлөг, перфораци, шингэн
хагалбар, цооног үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлд газар дээр нь байнгын хяналт тавьж
ажиллах, удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангана.
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.63.4, ТГТСХТББ-2.2.1, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.5
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГТАХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан төлөвлөгөө, төсөвт хяналт тавьсан эсэх.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хэлтсийн мэргэжилтэнүүд албан томилолтоор
ажиллаж өрөмдлөг, перфораци, шингэн хагалбар, цооног үйлчилгээ
зэрэг ажлуудын гүйцэтгэлийн тоо хэмжээнд хяналт тавьж удирдлагыг
тогтмол мэдээллээр хангаж ажиллана.
Жилийн эцэст: Хэлтсийн мэргэжилтэнүүд албан томилолтоор
ажиллаж өрөмдлөг, перфораци, шингэн хагалбар, цооног үйлчилгээ
зэрэг ажлуудын гүйцэтгэлийн тоо хэмжээнд хяналт тавьж удирдлагыг
тогтмол мэдээллээр хангаж ажиллана.
№ 33
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.2-р арга хэмжээ
Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 1997 оны БХГ-т талбайгаас 2019 онд олборлосон шингэн,
үүнээс ус, тос, хийн хэмжээ, экспортолсон тосны хэмжээ, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд
ашигласан усны хэмжээг гэрээлэгчидтэй тулган баталгаажуулна.
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.63.4, ТГТСХТББ-2.2.1, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.5
Хэрэгжих хугацаа

2020

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№ 34
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
ГТАХ
Батлагдсан төлөвлөгөө, төсөвт хяналт тавьсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, БХГ-97 талбайн 2019
онд олборлосон шингэн, үүнээс ус, тос, хийн хэмжээ, экспортолсон
тосны хэмжээ, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашигласан усны
хэмжээг гэрээлэгчидтэй тулган баталгаажуулсан байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.3-р арга хэмжээ
Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 1997 оны БХГ-т талбайгаас 2020 онд олборлож, экспортлох
түүхий тосны ачилтын тоо хэмжээ, чанарын шинжилгээнд газар дээр нь хяналт тавьж
ажиллах, тоо хэмжээг сар бүрээр гаргаж, улирал бүрээр гэрээлэгчидтэй тулган,
баталгаажуулах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.63.4, ТГТСХТББ-2.2.1, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.5
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Албан томилолт, удирдамжийн хүрээнд хөрөнгө шийдвэрлүүлнэ.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГТАХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан төлөвлөгөө, төсөвт хяналт тавьсан эсэх.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаа
явуулж буй Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 3 талбайн газрын тосны
олборлолт, экспортын үйл ажиллагаанд газар дээр нь хяналт тавьж,
бүртгэл хөтлөн ажиллах.
Жилийн эцэст: Газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж
буй Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 3 талбайн газрын тосны олборлолт,
экспортын үйл ажиллагаанд газар дээр нь хяналт тавьж, бүртгэл
хөтлөн ажиллах.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.5.1-ийн үр дүн: Газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлж, олборлолтыг урт
хугацаанд тогтвортой хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Газрын тосны ордын ашиглалтыг
1.
Чанар
Хяналт тавина.
Хяналт тавина.
эрчимжүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.6.1. Мэдээллийн төрөлжсөн, нэгдсэн цахим сан бүрдүүлэх, боловсруулах,
баяжуулах болон хэрэглэгчийг мэдээллээр түргэн шуурхай, найдвартай хангах зорилгоор орчин үеийн, олон
улсын жишигт хүрэхүйц мэдээллийн технологи, программ хангамж, найдвартай сүлжээг бий болгож байнга
сайжруулна.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-11.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 20162020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 20.60, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 20.60.2, Эдийн засаг, нийгмийг 2019
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 5.2, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 3.2.2.6, 3.2.2.9 , 3.2.2.10
дах заалтууд, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.5 дах заалт
№ 35
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Байгууллагын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа олон салангид мэдээллийн сангуудыг нэгтгэх,
нэр, дугаар хэрэглээг сайжруулах талаар програм хангамжийн архитектурын шийдэл гаргаж, Үндэсний
геологи, эрдэс баялгийн мэдээллийн нэгдсэн цахим санг /ҮГЭБМНЦС/ байгуулж,
нэвтрүүлнэ.
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн 20.60, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.11
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Европын сэргээн босголтын банкны санхүүжилт
ЭБМТ
Олон улсын түвшинд нийцсэн геомэдээллийн санг байгуулж,
ашиглалтад оруулсан байна.
Эхний хагас жилд: Олон улсын түвшинд нийцсэн геомэдээллийн
сангийн загварыг боловсруулж батлуулах, ашиглалтад оруулах
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. ҮГЭБМНЦС-н загвар гарч
батлагдсан байна.
Жилийн эцэст: Засгийн газрын 2018 оны 30 дугаар тушаалаар
батлагдсан Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг ашиглах журмыг
хэрэгжүүлэн ажиллана.
Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар Монгол улсын стандарт,
олон улсын стандарт болон мөрдөн ажиллах шаардлагатай журам,
зааврыг байгууллагын мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаанд
мөрдөн ажиллана.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.6.1-ийн үр дүн: Мэдээллийн төрөлжсөн, нэгдсэн цахим сан бүрдүүлэх,
боловсруулах, баяжуулах болон хэрэглэгчийг мэдээллээр түргэн шуурхай, найдвартай хангах зорилгоор
орчин үеийн, олон улсын жишигт хүрэхүйц мэдээллийн технологи, программ хангамж, найдвартай сүлжээг
бий болгож байнга сайжруулна.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Геомэдээллийн санг байгуулсан
1.
Чанар
100 %
байна.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.1. Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.2.1, Төрөөс эрдэс баялгийн
салбарт баримтлах бодлого /2014-2025/ 3.4.2, Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр 2.1, Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр 2.2.1.
№ 36
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Хүнд үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөл, холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулах
нэр, дугаар ажилд санал өгч ажиллах
Төлөвлөлтийн Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.2.1,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.8
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХҮТТХ
Суурь түвшин Хүнд үйлдвэрийн дэмжих тухай хуулийн тандан судалгаа хийгдсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Хүнд үйлдвэрийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуулийн төсөлд үнэн зөв, шаардлага
хангахуйц санал боловсруулж ажиллана.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хуулийн төсөл, холбогдох дүрэм, журмыг
боловсруулах ажилд тухай бүр санал өгч ажиллана.
Жилийн эцэст: Хуулийн төсөл, холбогдох дүрэм, журмыг
боловсруулах ажилд тухай бүр санал өгч ажиллана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

23

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.1-ийн үр дүн: Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
ажиллана.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана.
Тоо
1
1
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.2. Өнгөт төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, зэсийн баяжмал боловсруулах
үйлдвэрийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6, Монгол улсын тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлал 2.1.3. Зорилт 3, Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр 2.71, Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр 2.2.3.
№ 37
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний “Зэсийн баяжмал хайлуулах цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төсөл”-ийн хүрээнд гарсан Засгийн
нэр, дугаар газрын тогтоол, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээр байгуулагдсан ажлын хэсгийг
мэдээллээр хангах, батлагдсан дүрэм, журам, заавруудын хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэн,
төслийн нэгжтэй хамтран ажиллах
Төлөвлөлтийн Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.8
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХҮТТХ
Суурь түвшин “Зэсийн баяжмал хайлуулах цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төсөл”-ийн
багийнхантай 2019 онд хамтарч, ажилласан.
Шалгуур үзүүлэлт Үнэн зөв шаардлага хангахуйц мэдээ, мэдээллээр хангасан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн техник,
эдийн засгийн үндэслэлийг холбогдох зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлэхэд төсөлтэй танилцаж холбогдох саналаа өгнө.
Жилийн эцэст: Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн техник,
эдийн засгийн үндэслэлийг холбогдох зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлэхэд төсөлтэй танилцаж холбогдох саналаа өгнө.
№ 38
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.2-р арга хэмжээ
Алт цэвэршүүлэх үндэсний үйлдвэр байгуулах ажлын хэсэгт орж ажиллан холбогдох санал,
дүгнэлтийг хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.8
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах Хуулиар тусгайлсан хөрөнгө шаардагдахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХҮТТХ
Суурь түвшин Алт цэвэршүүлэх үндэсний үйлдвэрийн ТЭЗҮ болон БОННҮ-ний
тайланг хүлээн авсан.
Шалгуур үзүүлэлт Хүнд үйлдвэрийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд тусгагдсан
Алт цэвэршүүлэх үндэсний үйлдвэр
байгуулахад үнэн зөв шаардлага хангахуйц мэдээ, мэдээллээр
хангасан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Алт цэвэршүүлэх үндэсний үйлдвэр байгуулах
ажлын хэсэгт орж ажиллан холбогдох санал, дүгнэлтийг хүргүүлж
ажиллана.
Жилийн эцэст: Алт цэвэршүүлэх үндэсний үйлдвэр байгуулах ажлын
хэсэгт орж ажиллан холбогдох санал, дүгнэлтийг хүргүүлж ажиллана.
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.2-ын үр дүн: Өнгөт төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, зэсийн баяжмал
боловсруулах үйлдвэрийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Үйлдвэрийг байгуулахад
Мэдээлэл,
1.
1
Тухай бүр
Тухай бүр
дэмжлэг үзүүлнэ.
санал
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.3. Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг дагалдах үйлдвэрүүдийн хамт хөгжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6, Монгол улсын тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 2.1.3 Зорилт 4, Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр 2.72, Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр 2.2.4.
№ 39
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.3.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Дархан, Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах ажлын хэсэгт орж,
нэр, дугаар Засгийн газрын тогтоол, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээр байгуулагдсан ажлын
хэсгийг мэдээллээр хангах, батлагдсан дүрэм, журам, заавруудын хэрэгжилтэд дэмжлэг
үзүүлэн санал дүгнэлтээ хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.8
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХҮТТХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Үнэн зөв шаардлага хангахуйц мэдээ, мэдээллээр хангасан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төмрийн хүдрийг боловсруулах болон гангийн
үйлдвэрүүдийн хүчин чадлыг сайжруулах, техник технологийн
түвшинг сайжруулах ажлын хэсэгт орж, саналаа хүргүүлэн ажиллана.
Жилийн эцэст: “Эрдэнэс стийл” ХХК-ийн Говьсүмбэр аймгийн
Баянтал сумын нутаг, Чойрын Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд
хэрэгжүүлж байгаа кокс төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэрийг барьж
байгуулахад зохион байгуулалт, зохицуулалтыг дэмжих ажлын хэсэгт
орж санал дүгнэлтээ тухай бүр хүргүүлэн ажиллана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.3-ын үр дүн: Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг дагалдах үйлдвэрүүдийн хамт
хөгжүүлнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
түвшин
үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
4. Хартөмөрлөгийн
Чанар
Тухай бүр
Тухай бүр
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.4. Нүүрс гүн боловсруулах болон химийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6, Монгол улсын тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлал 2.1.3. Зорилт 3, 4, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого /2014-2025/
3.4.4, Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.73, Хүнд үйлдвэрийн
хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр 2.2.5.
№ 40
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.4.1-р арга хэмжээ
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Нүүрс гүн боловсруулах болон химийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд түлхэц болох дэд бүтэц,
зах зээлийн холбогдох судалгаа хийх , холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах
Төлөвлөлтийн Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.8
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХҮТТХ
Суурь түвшин Металлургийн коксын жишиг үнийг тогтооход, холбогдох судалгааг
хийсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Үнэн зөв шаардлага хангахуйц мэдээ, мэдээллээр хангасан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:
-Тавантолгой-Гашуунсухайт, Хөөт-бичигт чиглэлийн төмөр замын
төслийн хүрээнд уг төмөр замаар дамжин өнгөрөх нүүрс, нүүрс
боловсруулалтын бүтээгдэхүүний ачаа эргэлтийн мэдээллийг судалж,
бэлтгэж, танилцуулах,
холбогдох байгууллагуудтай хамтарч
ажиллана.
- Нүүрсний болон бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа-мэдээллийг
бэлтгэх ажлыг эхлүүлнэ.
Жилийн эцэст:
- Кокс химийн үйлдвэрийн /Таван толгой транс компаний коксын
үйлдвэр г.м./ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх санал
боловсруулж, танилцуулна.
- Нүүрсний гадаад зах зээлийн импортын хэрэгцээ, нүүрсний
боловсруулалтын бүтээгдэхүүний дотоодын эрэлтийг судалж,
мэдээлэл бэлтгэж танилцуулах, холбогдох байгууллагуудтай хамтарч
ажиллана.
- Үйл ажиллагаа нь зогсонги байдалд орсон Хүхэрт натрийн
үйлдвэрийн нөхцөл байдалтай танилцаж, санал боловсруулж,
танилцуулна.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.4-ийн үр дүн: Нүүрс гүн боловсруулах болон химийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
4. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.
Мэдээлэл,
1
Тухай бүр
Тухай бүр
санал
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.5. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6, Монгол улсын тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлал 2.1.3. Зорилт 3, Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах
бодлого (2018-2027), Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.70.2.74, Хүнд
үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр 2.2.6.
№ 41
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.5.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн мэдээ тайлангаар удирдлагуудыг ханган ажиллах
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 4.2.3.6,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.8
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХҮТТХ
Суурь түвшин Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тайлан хийсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Мэдээ, тайлан үнэн зөв шаардлага хангахуйц хийгдсэн байна.
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн мэдээ
тайлангаар удирдлагуудыг ханган ажиллана.
Жилийн эцэст: Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн мэдээ
тайлангаар удирдлагуудыг ханган ажиллана.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.5-ын үр дүн: Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн
6.
Чанар
Тухай бүр
Тухай бүр
Тухай бүр
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.6. Метал хийц, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа
явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжин ажиллана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.75, Хүнд
үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр 2.2.7.
№ 42
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.6.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Метал хийц, машин угсрах болон автомашины эд анги үйлдвэрлэж буй аж ахуйн
нэр, дугаар нэгжүүдийн хүчин чадал ашиглалт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн судалгааг хийх,
танилцуулах
Төлөвлөлтийн Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
уялдаа: хөтөлбөр 2.75, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.8
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХҮТТХ
Суурь түвшин Машин угсрах болон автомашины эд анги үйлдвэрлэж буй аж ахуйн
нэгжүүдийг бүртгэсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Үнэн зөв шаардлага хангахуйц мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллана.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Машин угсрах болон автомашины эд анги
үйлдвэрлэж буй аж ахуйн нэгжүүдын хүчин чадал ашиглалт,
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийн
мэдээллийг
судалж,
бэлтгэж,
танилцуулах, холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллана.
Жилийн эцэст: Метал хийцийн одоо байгаа үйлдвэрүүдийн хүчин
чадал ашиглалтын мэдээллийг судалж, бэлтгэж, танилцуулах,
холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллана.
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.6-ын үр дүн: Метал хийц, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэлийн салбарт үйл
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжин ажиллана.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжин
7.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
ажиллана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.8.1. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан 4.3.2-р
заалт “Евро-5” стандартад нийцсэн чанарын шаардлага хангасан шатахууны чанарын хяналтын тогтолцоог
сайжруулах” заалтыг хэрэгжүүлэхэд газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээ хийнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, /Засгийн газрын 2017 оны 3
дугаар сарын 20-ны өдрийн 98 дугаар тогтоолын хавсралт/
№ 43
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1.1-р арга хэмжээ
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээ хийх, нийтийн тээврийн хэрэгсэл болон
автомашины түлшинд агуулагдах нийт хүхрийн хэмжээг тодорхойлох шинжилгээ хийх
Төлөвлөлтийн Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.12
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах Шинжилгээнд шаардагдах тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, урвалж
хөрөнгө бодисын зардал
Хариуцах нэгж УУГТТЛ
Суурь түвшин 2019 онд нийт 227 автобензин болон дизель түлшний дээжид физик
химийн шинж чанарын шинжилгээг хийж, үр дүнг боловсруулсан.
Шалгуур “Дизелийн түлш MNS 0216:2017”-д заасан ASTM D5453-09 аргын
үзүүлэлт стандартад нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Дизель түлшний физик химийн шинж чанарын
шинжилгээг стандарт арга аргачлалын дагуу хийж, үр дүнг
боловсруулан сорилтын тайланг хэвлэн ахлах шинжээчээр
баталгаажуулж захиалагч байгууллагад хүргүүлж ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Дизель түлшний физик химийн шинж чанарын
шинжилгээг стандарт арга аргачлалын дагуу хийж, үр дүнг
боловсруулан сорилтын тайланг хэвлэн ахлах шинжээчээр
баталгаажуулж захиалагч байгууллагад хүргүүлж ажилласан байна.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.8.1-ийн үр дүн: Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан
4.3.2-р заалт “Евро-5” стандартад нийцсэн чанарын шаардлага хангасан шатахууны чанарын хяналтын
тогтолцоог сайжруулах” заалтыг хэрэгжүүлэхэд газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээ хийнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын
227
Ирүүлсэн
Ирүүлсэн
1.
тоо
шинжилгээ хийнэ.
дээж
дээжийн тоо
дээжийн тоо
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.8.2. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан
сайжруулсан түлшний физик химийн шинж чанар, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, шинжилгээг хийнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, /Засгийн газрын 2017 оны 3
дугаар сарын 20-ны өдрийн 98 дугаар тогтоолын хавсралт/ 5.1, 5.2-р арга хэмжээ
№ 44
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Сайжруулсан шахмал түлшний дээжид физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох
нэр, дугаар шинжилгээг хийж, үр дүнг боловсруулан сорилтын тайланг гаргах
Төлөвлөлтийн Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.12
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Судалгааг хийхэд гарах үеийн зардал
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж УУГТТЛ
Суурь түвшин 84 дээжид физик химийн шинж чанарын шинжилгээг хийж, үр дүнг
боловсруулан сорилтын тайлан гаргасан.
Шалгуур үзүүлэлт “Сайжруулсан хатуу түлш” Техникийн шаардлага. MNS 5679-2019
стандартад нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сайжруулсан хатуу түлшний физик химийн шинж
чанарын шинжилгээг стандарт арга аргачлалын дагуу хийж, үр дүнг
боловсруулан сорилтын тайланг хэвлэн захиалагч байгууллагад
хүргүүлж ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Сайжруулсан хатуу түлшний физик химийн шинж
чанарын шинжилгээг стандарт арга аргачлалын дагуу хийж, үр дүнг
боловсруулан сорилтын тайланг хэвлэн захиалагч байгууллагад
хүргүүлж ажилласан байна.
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.8.2-ын үр дүн: Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан
сайжруулсан түлшний физик химийн шинж чанар, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, шинжилгээг хийнэ.
Суурь түвшин
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1.
Сайжруулсан түлшинд
Ирүүлсэн
84 ширхэг дээж Ирүүлсэн дээжийн Ирүүлсэн дээжийн
шинжилгээ хийнэ.
дээжийн тоо
тоо
тоо
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
№
1.
2.
3.

Үйлчилгээний төрөл
Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ
Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ
Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтын тоо Арга хэмжээний тоо
4
6
-

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.1. Гэрээлэгчид 2020 онд гадаадаас авах ажиллах хүчний асуудлыг судалж Уул
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлнэ.
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ
№ 45
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.1-р арга хэмжээ
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

“Петрочайна Дачин Тамсаг”, “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-уудын 2020 онд
гадаадаас авах ажиллах хүчний асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.5
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГТАХ
Суурь түвшин 578 гадаад иргэдэд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгогдсон.
Шалгуур Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авахад дэмжлэг үзүүлсэн
үзүүлэлт байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2020 оны төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэхээр
шинээр хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлтэй байгаа гадаад
ажиллах хүчний судалгааг хийж УУХҮЯ-нд хүргүүүлнэ.
Жилийн эцэст: 2020 оны төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэхээр шинээр
хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлтэй байгаа гадаад ажиллах
хүчний судалгааг хийж УУХҮЯ-нд хүргүүүлнэ.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.1-ийн үр дүн: Гэрээлэгчид 2020 онд гадаадаас авах ажиллах хүчний асуудлыг
судалж УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.
Суурь
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих
түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Гадаадаас авах ажиллах хүчний
Чанар
578 гадаад Ирүүлсэн
Ирүүлсэн
асуудлыг шийдвэрлэнэ.
иргэд
хүсэлтийн тоогоор хүсэлтийн тоогоор
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.1. АМГТГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой статистик мэдээ боловсруулан,
статистик мэдээний эмхтгэл тайлан гаргаж, удирдлага болон хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж, холбогдох
газруудад хүргүүлнэ.
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ
№ 46
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Статистик мэдээг тогтоосон хугацаанд хэлтсүүдээс хүлээн авч нэгтгэн, эрдэс баялгийн
нэр, дугаар статистик мэдээний эмхтгэлийг сар бүр боловсруулан гаргана.
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.3
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХШҮСХ
Суурь түвшин 2019 онд 12 удаа статистик мэдээний эмхтгэл гаргасан.
Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Шаардлага хангахуйц үнэн зөв мэдээлэлтэй байна.
Эхний хагас жилд: Статистик мэдээний эмхтгэлийг шаардлага
хангахуйц үнэн зөв мэдээлэлтэйгээр 6 удаа гаргасан байна.
Жилийн эцэст: Статистик мэдээний эмхтгэлийг шаардлага
хангахуйц үнэн зөв мэдээлэлтэйгээр 12 удаа гаргасан байна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ
№ 47
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1.2-р арга хэмжээ
хэмжээний Статистик мэдээний эмхтгэлийг англи хэлээр хөрвүүлэн,
монгол, англи хэлээр
нэр, дугаар агентлагийн вэб хуудсанд байршуулан байгууллагын удирдлага, холбогдох төрийн
байгууллагуудад тархаана.
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.3
2020

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
ХШҮСХ
2019 онд 12 удаа статистик мэдээг англи хэлээр хөрвүүлэн, монгол
англи хэлээр агентлагийн вэб хуудсанд байршуулахаар Төрийн
захиргааны удирдлагын хэлтсийн холбогдох албан тушаалтанд
хүргүүлсэн. Холбогдох төрийн байгууллагуудад тархаасан.
Шаардлага хангахуйц үнэн зөв мэдээлэлтэй байна.
Эхний хагас жилд: 6 удаагийн статистик мэдээг англи хэлээр
хөрвүүлэн, монгол, англи хэлээр агентлагийн вэб хуудсанд
байршуулахаар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн холбогдох
албан тушаалтанд сар бүр хүргүүлж, шаардлагатай төрийн
байгууллагуудад тархаана.
Жилийн эцэст: 12 удаагийн статистик мэдээг англи хэлээр
хөрвүүлэн, монгол, англи хэлээр агентлагийн вэб хуудсанд
байршуулахаар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн холбогдох
албан тушаалтанд сар бүр хүргүүлж, шаардлагатай төрийн
байгууллагуудад тархаана.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.1-ийн үр дүн: АМГТГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой статистик мэдээ
боловсруулан, статистик мэдээний эмхтгэл тайлан гаргаж, удирдлага болон хэрэглэгчдийг мэдээллээр
хангаж, холбогдох газруудад хүргүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Статистик мэдээ боловсруулан,
1.
статистик мэдээний эмхтгэл тайлан
Тоо
12
6 удаа
12 удаа
гаргана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3.1. Архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт,
ашиглалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалтыг зохих хууль, тогтоол, журмын хүрээнд
гүйцэтгэх зорилго бүхий архивын үйлчилгээг боловсронгуй болгон зохион байгуулна.
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ
№ 48
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.1-р арга хэмжээ:
хэмжээний Улсын төсвийн болон хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэгдсэн геологийн судалгааны бүх үе шатны
нэр, дугаар ажлын тайлан,төлөвлөгөө, нөөцийн хөдөлгөөн, баланс, ТЭЗҮ, газрын тосны тайлан мэдээ,
хээрийн судалгааны анхдагч, цахим баримтаар хууль тогтоомжийн дагуу үйлчилгээ
үзүүлэх, лавлагаа гаргах, Улсын төсөвт орлого төвлөрүүлэх
Төлөвлөлтийн
Архивийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.10, Байгууллагын
уялдаа:
стратегийн зорилт 3.4.11
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт хөрөнгө
Хариуцах нэгж
ЭБМТТ
Суурь түвшин
Төсөвт 220.1 сая орлого төвлөрүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Үйлчилгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй мэдээллээр хангасан байна.
Эхний хагас жилд: 800 хүнд 3500 тайлан, 6000 номоор үйлчилгээ
Хүрэх түвшин
үзүүлж, 700 ширхэг өнгөт зураг сканнердаж, ирүүлсэн хүсэлтийн
тоогоор бүтээлийн жагсаалт гаргаж, 100 уншигчийн цахим бүртгэл
үүсгэж, 150 албан бичигт хариу өгч, 15000 хуудас олшруулж, 7500 зураг
хувилж, 150 удаа лавлагаа гаргаж, Улсын төсөвт 60,0 сая төгрөгийн
орлого төвлөрүүлнэ.
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Жилийн эцэст: 1500 хүнд 7000 тайлан, 12000 номоор үйлчилгээ
үзүүлж, 1500 ширхэг өнгөт зураг сканнердаж, ирүүлсэн хүсэлтийн
тоогоор бүтээлийн жагсаалт гаргаж, 200 уншигчийн цахим бүртгэл
үүсгэж, 300 албан бичигт хариу өгч, 30000 хуудас олшруулж, 15000
зураг хувилж, 300 удаа лавлагаа гаргаж, Улсын төсөвт 120,0 сая
төгрөгийн орлого төвлөрүүлнэ.
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3.1-ийн үр дүн: Архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн
бүрдүүлэлт, ашиглалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалтыг зохих хууль, тогтоол,
журмын хүрээнд гүйцэтгэх зорилго бүхий архивын үйлчилгээг боловсронгуй болгон зохион байгуулна.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Архивын үйлчилгээг боловсронгуй
Чанар
220.1 сая
50 %
100 %
болгон зохион байгуулна.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.4.1. Автобензин болон дизель түлш, нүүрс, хатуу түлш болон уул уурхайн үйл
ажиллагааны улмаас бохирдсон газрын хөрс, усны дээжүүдэд техникийн болон бусад шинжилгээнүүдийг
захиалгаар хийж гүйцэтгэн төсөвт орлого төвлөрүүлнэ.
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ
№ 49
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.1.1-р арга хэмжээ:
хэмжээний Гаалийн Ерөнхий газрын харьяа Гаалийн Төв лаборатори болон бусад захиалагч нараас
нэр, дугаар ирүүлсэн автобензин болон дизель түлшний дээжүүдэд техникийн болон бусад
шинжилгээнүүдийг хийж төсвийн даалгаврыг гүйцэтгэх
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.12
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа 2020 1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцын
үзүүлэлт
хөрөнгө техник, технологийн байдалтай газар дээр нь танилцаж, дээж
цуглуулах болон шинжилгээ хийх зардал
Хариуцах нэгж УУГТТЛ
Суурь түвшин Автобензин 120 ширхэг, дизель түлшний 107 ширхэг дээжид физик,
химийн шинж чанарын шинжилгээг хийж үр дүнг боловсруулан
сорилтын тайланг гаргаж баталгаажуулан ажилласан.
Шалгуур үзүүлэлт Гаалийн Ерөнхий газрын харьяа Гаалийн Төв лабораторитой хийсэн
2017 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн ГТЛ/17-02 2017/22 дугаар
бүхий хамтран ажиллах гэрээ, Хөдөлгүүрийн түлш, Этилжүүлээгүй
бензиний Техникийн шаардлага MNS 0217:2017, Дизелийн түлш MNS
0216:2017” стандартдад заасан үзүүлэлтүүдэд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Автобензин болон дизель түлшний дээжүүдэд
стандартын дагуу шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэн захиалагч
байгууллагуудад тухай бүр хариуг хүргүүлэн, ирүүлсэн дээжийн
тоогоор төсөвт орлого төвлөрүүлэн ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Автобензин болон дизель түлшний дээжүүдэд
стандартын дагуу шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэн захиалагч
байгууллагуудад тухай бүр хариуг хүргүүлэн, ирүүлсэн дээжийн
тоогоор төсөвт орлого төвлөрүүлэн ажилласан байна.
№ 50
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.1.2-р арга хэмжээ:
Гаалийн Ерөнхий газрын харъяа Гаалийн Төв лаборатори болон бусад захиалагч нараас
ирүүлсэн нүүрс, хатуу түлш болон уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бохирдсон газрын
хөрс, усны дээжүүдэд техникийн болон бусад шинжилгээнүүдийг хийж төсвийн даалгаврыг
гүйцэтгэх
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.12
уялдаа:
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

2020 1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шинжилгээнд шаардагдах тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, урвалж
бодисын зардал
УУГТТЛ
Нүүрс, хөрс, усны 1820 дээжид шинжилгээ хийж, төсөвт 178,3 сая,
төгрөгийн орлого төвлөрүүлэн ажилласан.
Стандартыг мөрдөнө.
Эхний хагас жилд: Нүүрс, хатуу түлш болон уул уурхайн үйл
ажиллагааны улмаас бохирдсон газрын хөрс, усны дээжүүдэд
техникийн болон бусад шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэн захиалагч
байгууллагуудад тухай бүр хариуг хүргүүлэн, ирүүлсэн дээжийн
тоогоор төсөвт орлого төвлөрүүлэн ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Нүүрс, хатуу түлш болон уул уурхайн үйл
ажиллагааны улмаас бохирдсон газрын хөрс, усны дээжүүдэд
техникийн болон бусад шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэн захиалагч
байгууллагуудад тухай бүр хариуг хүргүүлэн, ирүүлсэн дээжийн
тоогоор төсөвт орлого төвлөрүүлэн ажилласан байна.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.4.1-ийн үр дүн: Автобензин болон дизель түлш, нүүрс, хатуу түлш болон уул
уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бохирдсон газрын хөрс, усны дээжүүдэд техникийн болон бусад
шинжилгээнүүдийг захиалгаар хийж гүйцэтгэн төсөвт орлого төвлөрүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Дээжүүдэд шинжилгээнүүдийг
Ирүүлсэн дээжийн
Ирүүлсэн
1.
Тоо
хийж, төсөвт орлого төвлөрүүлнэ.
тоо
дээжийн тоо
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ /
№

Эрх зүйн акт

1

Ашигт малтмалын тухай хууль
Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам, Улсын
тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Газрын тосны тухай хууль
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль /2005 оны 7 дугаар сарын 01ний өдөр/
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой
нарийвчилсан журам 6.1, 6.2, 7, 8, 9 /УУХҮС-ын 2018 оны 01 дүгээр
сарын 12-ны өдрийн А/08 тушаал/
Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийг Мэдээллээр
хангах журам /МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1992 оны 8 дугаар сарын 10-ны
өдрийн зарлигын 128 дугаар хавсралт/
Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтын савыг
улсын бүртгэлд бүртгэх журам /Үйлдвэр, худалдааны сайд,
Мэргэжлийнхяналтын асуудал эрхэлсэн сайдын 2007 онь 05 дугаар
сарын 7-ны өдрийн 90/12 тоот хамтарсан тушаал/
Газрын хэвлийн тухай хууль
Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн
технологи нэвтрүүлэх 2017-2020 оны үндэсний хөтөлбөрийн
дөрөвдүгээр үе шат, Архивын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл
Нийт

2
2
3
4

5

6
7
8

Зорилтын Арга хэмжээний
тоо
тоо
5
15
1

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

11

24
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр геологи, геофизик, геохими, гидрогеологи,
геоэкологийн зураглал, судалгаа, шинжилгээ хийнэ.
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.1
№ 51
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Улсын төсвийн хөрөнгөөр үргэжлүүлэн гүйцэтгэх геологийн судалгааны Чулуун хороотнэр, дугаар 50, Түдэвтэй уул-50, Дэвийн хонгор уул-50, Модот толгой-50, Бүрхтэй уул-50, Дөч гол-50,
Асгат уул-50, Хулд 50, Халзан овоо-50, Алаг баян-50, Өндөр ширээт-50, Оорцог уул-50,
Хайрхан овоо-50, Ширээт уул-50, Борзонгийн говь-50, Гилбэнт уул -50, Зангат-50, УГЗ-200
нэгтгэл –L, Геохими -2019, БӨМ-Алт-2019, ЭР геоэкологи-2019, Геомэдээлэл-2019
төслүүдийн хээрийн үйлдвэрлэлийн ажлын явцад шуурхай хяналт хийх, мэргэжлийн
зөвлөгөө өгөх, асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.1, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.4
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд 26 төсөл дээр хээрийн шуурхай хяналт хийсэн.
Шалгуур Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
үзүүлэлт санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журамд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хээрийн үйлдвэрлэлийн ажлын явцад шуурхай
хяналт хийх, бэлтгэл ажлыг хангана.
Жилийн эцэст: 22 төслийн хээрийн үйлдвэрлэлийн ажлын явцад
шуурхай хяналт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.
№ 52
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№ 53
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1.2-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологийн судалгааны УГЗ-200 нэгтгэл-K,
Норовлин-50, Худгийн нуруу-50, Их өлзийт-50, Галбын говь-50, Цайлангийн нуруу-50,
Сүүжийн говь-50, Номгоны нуруу-50, Олон гол -50, Шүтээн улаан уул-50, Цахир мушгиа
уул-50, Геомэдээлэл-2019, АМС-2017, Төв ази 3D 4-р үе шат төслүүдийн тайлан
боловсруулалтын явцад шуурхай хяналт хийх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, асуудлыг газар
дээр нь шийдвэрлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.1, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.4
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд 7 төсөл дээр тайлангийн шуурхай хяналт хийсэн.
Шалгуур Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
үзүүлэлт санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журамд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 14 төслийн тайлан боловсруулалтын явцад
шуурхай хяналт хийх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгч ажиллана.
Жилийн эцэст: 14 төслийн тайлан боловсруулалтын явцад шуурхай
хяналт хийх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгч ажиллана.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1.3-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр үргэжлүүлэн гүйцэтгэх геологийн судалгааны Чулуун хороот50, Түдэвтэй уул-50, Дэвийн хонгор уул-50, Модот толгой-50, Бүрхтэй уул-50, Дөч гол-50,
Асгат уул-50, Хулд 50, Халзан овоо-50, Алаг баян-50, Өндөр ширээт-50, Оорцог уул-50,
Хайрхан овоо-50, Ширээт уул-50, Борзонгийн говь-50, Гилбэнт уул -50, Зангат-50, УГЗ-200
нэгтгэл –L, Геохими -2019, БӨМ-Алт-2019, ЭР геоэкологи-2019, Геомэдээлэл-2019,
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

шинээр эхлүүлэх Овоот толгой-50, Үүрэг нуур-50, Улаангом-50, Уушгийн улаан-50, Торлог
уул-50, Цээл-50, Хар хайрхан-50, Номингийн говь-50, Их бэрх уул-50, Цэцэрлэг-50, Их
элээт уул-50, Үнэгт уул-50, Их хараат уул-50, Цагаан овоо-50, Индэртийн нуруу-50
төслүүдийн хээрийн материалыг хүлээн авах, газар дээр нь мэргэжлийн зөвлөгөө өгч,
дүгнэлт гаргах
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.1, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.4
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд 40 төслийн хээрийн материал хүлээн авсан
Шалгуур Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
үзүүлэлт санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журамд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Жилийн эцэст: 37 төслийн хээрийн материалыг хүлээн авах,
мэргэжил арга зүйн дүгнэлт, шийдвэр гаргаж ажиллана.

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.1-ийн үр дүн: Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр геологи, геофизик, геохими,
гидрогеологи, геоэкологийн зураглал, судалгаа, шинжилгээ хийнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. судалгаа, шинжилгээ хийнэ.
Чанар
26 төсөл
22 төсөл
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.2. Геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, ашигт
малтмалын хуримтлал байж болох хэтийн төлөв бүхий талбайг тогтоох зорилгоор геологийн судалгааг
шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий арга, аргачлалын дагуу тодорхой үе шаттайгаар гүйцэтгэнэ.
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 16.2
№ 54
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний "Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд гүйцэтгэх геологи судалгааны ажлын төлөвлөгөө"-ний
нэр, дугаар төслийг боловсруулан, танилцуулга, холбогдох тооцоо, судалгааны хамт Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 16.2, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.4
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд 1 удаа хүргүүлсэн
Шалгуур Холбогдох хууль, журмын хүрээнд тооцоо судалгаа үнэн зөв
үзүүлэлт хийгдсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: "Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд гүйцэтгэх
геологи судалгааны ажлын төлөвлөгөө"-ний төслийг боловсруулж
УУХҮЯ-нд 1 удаа хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: № 55
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2.2-р арга хэмжээ
2021-2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өгөх саналыг боловсруулан, танилцуулга,
холбогдох тооцоо, судалгааны хамт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 16.2, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.4
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
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Суурь түвшин
Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

№ 56
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

2019 онд 1 удаа, 15 төслийн танилцуулга, холбогдох тооцоо
судалгааны хамт УУХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
Холбогдох хууль, журмыг мөрдөж ажиллана.
Эхний хагас жилд: Жилийн эцэст: Төлөвлөлттэй уялдуулан шаардлагатай тоо
хэмжээгээр 1 удаа төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өгөх саналыг УУХҮЯнд хүргүүлэх

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2.3-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн төсвийн тодотголын ажлын нэр төрөл,
тоо хэмжээ, арга аргачлалыг "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний 2020 оны төлөвлөлттэй тулган
хянах, төсвийн тодотголыг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 16.2, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.4
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 26 төслийн 2020 оны төлөвлөлт, төсвийг хянан ЭБМЗ-ийн хурлаар
оруулсан.
Шалгуур Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг
үзүүлэлт санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журамд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 36 төслийн төлөвлөлт, аргчлалыг хянах, төсвийн
тодотголыг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн
байна.
Жилийн эцэст:
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.2-ын үр дүн: Геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол,
ашигт малтмалын хуримтлал байж болох хэтийн төлөв бүхий талбайг тогтоох зорилгоор геологийн судалгааг
шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий арга, аргачлалын дагуу тодорхой үе шаттайгаар гүйцэтгэнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.2.1.
Чанар
1 удаа
1 удаа
2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.2.2.
Чанар
1 удаа
1 удаа
3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.2.3.
Тоо
26 төсөл
36 төсөл
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр тооцно.
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60.1.3
№ 57
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи хайгуулын
нэр, дугаар ажлын зардлын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцоолох, нэгдсэн зардлыг тогтоож хайгуулын
ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ байгуулах нөхцлийг хангах
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт
уялдаа: 3.4.4
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2019 онд хүсэлт гаргасан 100 аж ахуй нэгжийн 119 тусгай зөвшөөрөл
бүхий 106 ордод нөхөн төлбөрийн тооцоолол хийж зардлыг тогтоон гэрээ
байгуулахаар Хууль эрхзүйн хэлтэст хүргүүлсэн.
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Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

№ 58
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Улсын төсвөөс
хайгуулын ажилд гарсан зардлын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох, төлөх”
журамд нийцсэн байна.
Эхний хагас жилд: Аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн тоогоор нөхөн
төлбөрийн тооцоог хийж холбогдох хэлтсүүдэд хянуулж хяналтын
хуудсаар баталгаажуулан хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжид
танилцуулан гэрээ хийхэд бэлэн болгон Хууль эрхзүйн хэлтэст
шилжүүлнэ.
Жилийн эцэст: Аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн тоогоор нөхөн
төлбөрийн тооцоог хийж холбогдох хэлтсүүдэд хянуулж хяналтын
хуудсаар баталгаажуулан хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжид
танилцуулан гэрээ хийхэд бэлэн болгон Хууль эрхзүйн хэлтэст
шилжүүлнэ.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3.2-р арга хэмжээ
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөрийн гэрээ
байгуулах, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу арга
хэмжээ авах, холбогдох байгууллагуудтай хамтран гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах талаар
холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт
уялдаа: 3.4.4
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГХХ
Суурь түвшин 2018 онд нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулаад гэрээний эрх үүргээ
биелүүлээгүй 55 аж ахуй нэгжид мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019 оны 12 дугаар
сарын 01-ний байдлаар нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулах ажил
удаашралтай байгаа 29 аж ахуй нэгжид мэдэгдсэн.
Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Хууль, журамд нийцсэн байна.
Эхний хагас жилд: Аж ахуйн нэгжүүдэд албан бичгээр болон бусад
байдлаар шаардлага хүргүүлж үүргийг бүрэн биелүүлэх, гэрээг
яаралтай байгуулах зэрэг ажлууд хийгдсэн байна.
Жилийн эцэст: Аж ахуйн нэгжүүдэд албан бичгээр болон бусад
байдлаар шаардлага хүргүүлж үүргийг бүрэн биелүүлэх, гэрээг
яаралтай байгуулах зэрэг ажлууд хийгдсэн байна.

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.3-ын үр дүн: Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр
тооцно.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр
1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
тооцно.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.2.1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангана.
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.9, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.4, 48.6
№ 59
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.9 дэх заалтын дагуу хөрөнгө оруулалтын орчныг
нэр, дугаар сайжруулах талаар судалгаа хийж, үнэлэлт өгч, санал, дүгнэлт гаргах, хөрөнгө оруулалтын
цахим хуудсыг шинэчлэх

39

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

№ 60
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

/ЗГҮАХХАХТ 2.61.4. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.9 дэх заалт,
Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.7
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардагдахгүй. Төлөөлөгчийг дэмжих
сангийн 8 сая төгрөг.
УУҮТХ
Уул уурхайн салбарын 2019 оны хөрөнгө оруулалтын цахим хуудасны
мэдээллийг тухай бүр шинэчлэв.
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.9 дэх заалтанд дурдсан хөрөнгө
оруулалтын орчныг сайжруулах арга хэмжээ хэрэгжсэн байна.
Эхний хагас жилд: Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын
орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх судалгааны асуулга бэлтгэнэ. Эрдэс
баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын цахим хуудсыг шинэчлэх
мэдээллийг цуглуулна.
Жилийн эцэст: Асуулга авах байгууллагуудыг тодорхойлох,
Судалгааны асуулгыг хүлээн авч нэгтгэж, үнэлэлт өгч, дүгнэлт
гаргана. Мэдээллийг шинэчлэн боловсруулах, Цахим хуудсыг
шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1.2-р арга хэмжээ
Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг аж ахуйн нэгжүүдээс хүлээн
авч танилцах, техник, эдийн засгийн үндэслэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, уул уурхайн
үйлдвэрлэл, экспорт, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, хүний нөөц, техник, технологи,
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны нөхөн сэргээлт баяжуулах
үйлдвэрийн мэдээллийг санд нэгтгэх, санал, дүгнэлт гаргах, холбогдох байгууллагуудыг
мэдээллээр хангах
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.4, 48.6, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.7
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж УУҮТХ
Суурь түвшин 2018 оны баталгаажсан 176 тайлангийн, 2019 оны баталгаажсан 338
төлөвлөгөөний мэдээллийг авч, санг хөтлөв. 2019 онд Эрдэс баялаг
мэргэжлийн зөвлөлөөр хүлээн авсан нийт 71 Техник, эдийн засгийн
үндэслэлээс мэдээллийг авч, мэдээллийн санг баяжуулсан.
Шалгуур үзүүлэлт Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.4, 48.6 дахь хэсэг хэрэгжсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2019 оны тайлан хүлээн авах, 2020 оны
төлөвлөгөөтэй танилцана. Техник, эдийн засгийн үндэслэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүд, уурхай, уулын үйлдвэрийн үндсэн мэдээллийг санд
нэгтгэх, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангана.
Жилийн эцэст: 2019 оны тайлан хүлээн авах,
2020
оны
ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хүлээн авч танилцана.
Техник, эдийн засгийн үндэслэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, уурхай, уулын
үйлдвэрийн үндсэн мэдээллийг санд нэгтгэх, холбогдох байгууллагыг
мэдээллээр хангана.
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.2.1-ийн үр дүн: Ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангана.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Хуулийн хэрэгжилтийг хангана.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3.1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүсэх, хугацааг нь сунгах, барьцаалах,
тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ.
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Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.14, 25, 26 дугаар зүйл
№ 61
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн
нэр, дугаар өргөдлийг хүлээн авч бүртгэх, хянан шийдвэрлэх, тусгай зөвшөөрлийг олгох ажлыг зохион
байгуулах
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.14, 25, 26, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.10
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Кадастрын хэлтэс
Суурь түвшин 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тайлангийн хугацаанд шинээр
ашигт малтмалын ашиглалтын 55 тусгай зөвшөөрөл олгосон. Ашигт
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан 2
шийдвэр гарсан.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ашигт малтмалын
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг бүртгэсэн тоогоор
Жилийн эцэст: Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ашигт малтмалын
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг бүртгэсэн тоогоор
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15, 51 дүгээр зүйл
№ 62
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1.2-р арга хэмжээ
хэмжээний Тусгай зөвшөөрөл барьцаалах, талбайг буцаан өгөх, хугацааг сунгах, нөхөн олгох,
нэр, дугаар шилжүүлэх өргөдлийг хүлээн авч бүртгэх, хянан шийдвэрлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15, 51 дүгээр зүйл,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.10
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Кадастрын хэлтэс
Суурь түвшин Хуулийн хүрээнд ажилласан.
Шалгуур Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүссэн өргөдлийн
тоогоор
Жилийн эцэст: Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүсэлт гаргасан
өргөдлийн тоогоор
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.13, Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоол
№ 63
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1.3-р арга хэмжээ
хэмжээний Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.13 дахь хэсэгт зааснаар бичил
нэр, дугаар уурхайн зориулалтаар
ашигт малтмал олборлох талбайн дүгнэлтийн төсөл
боловсруулах, хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.13, Засгийн газрын 2017 оны
уялдаа: 151 дүгээр тогтоол, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.10
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Кадастрын хэлтэс
Суурь түвшин 220 орчим талбайд холбогдох шүүлтийг хийж 103 талбайд бичил
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох боломжтой талбайн
дүгнэлтийг, 117 талбайд боломжгүй хариуг хүргүүлэв.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Аймаг орон нутгаас ирүүлсэн бичил уурхайн
зориулалтаар ашигт малтмал олборлох талбайн дүгнэлт гаргуулах
хүсэлтийн тоогоор
Жилийн эцэст: Аймаг орон нутгаас ирүүлсэн бичил уурхайн
зориулалтаар ашигт малтмал олборлох талбайн дүгнэлт гаргуулах
хүсэлтийн тоогоор

Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.13, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн
10.1.3
№ 64
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1.4-р арга хэмжээ
хэмжээний Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүсч орон нутагт гаргасан
нэр, дугаар өргөдлийн дагуу шүүлт хийж, холбогдох дүгнэлтийн төсөл боловсруулах, хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.13, Түгээмэл тархацтай ашигт
уялдаа: малтмалын тухай хуулийн 10.1.3, Байгууллагын стратегийн зорилт
3.4.10
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Кадастрын хэлтэс
Суурь түвшин Тусгай зөвшөөрөл хүссэн 522 өргөдөл ирүүлснээс Түгээмэл
тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой
220, олгох боломжгүй 232 өргөдөлд дүгнэлт гарсан.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Орон нутгийн Засаг даргаас түгээмэл тархацтай
ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дүгнэлт гаргуулахаар
ирүүлсэн өргөдлийн тоогоор
Жилийн эцэст: Орон нутгийн Засаг даргаас түгээмэл тархацтай
ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дүгнэлт гаргуулахаар
ирүүлсэн өргөдлийн тоогоор
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3.1-ийн үр дүн: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүсэх, хугацааг нь сунгах,
барьцаалах, тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хүлээн авч
шийдвэрлэнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Ашигт малтмалын тусгай
1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3.2. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлах, хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулна.
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17.1, Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмын
2.2
№ 65
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Сонгон шалгаруулалтаар тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой талбайг ялган бэлтгэж орон
нэр, дугаар нутгийн Засаг даргын саналыг авч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд санал хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.10
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Кадастрын хэлтэс

42

Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

2019 онд сонгон шалгаруулалтын журмаар шинээр хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл олгох боломжтой 2342 дүрс бүхий 33 сая га талбайг
бэлтгэн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн.
Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна
Эхний хагас жилд: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн саналыг
хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн саналыг
хүргүүлсэн байна.

Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17.4, 20, Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын
журмын 3.1.1
№ 66
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.2.2-р арга хэмжээ
хэмжээний Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайг багцалж, бэлтгэл ажлыг хангах, нийтэд зарлах,
нэр, дугаар Сонгон шалгаруулалтын багц мэдээлэл тараах, саналыг хүлээн авч бүртгэх, тусгай
зөвшөөрлийг олгох ажлыг зохион байгуулах, Сонгон шалгаруулалт зарлагдсан талбайг
Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэх, санал ирүүлээгүй талбайг бүртгэлээс хасах
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.10
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Кадастрын хэлтэс
Суурь түвшин Шинээр 53 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтын
журмаар олгосон.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайг багцалж,
бэлтгэл ажлыг хангах, нийтэд зарлах, сонгон шалгаруулалтын багц
мэдээлэл тараах, саналыг хүлээн авч бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийг
олгох ажлыг зохион байгуулах, сонгон шалгаруулалт зарлагдсан
талбайн тоогоор Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэсэн байна.
Жилийн эцэст: Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайг багцалж,
бэлтгэл ажлыг хангах, нийтэд зарлах, сонгон шалгаруулалтын багц
мэдээлэл тараах, саналыг хүлээн авч бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийг
олгох ажлыг зохион байгуулах, сонгон шалгаруулалт зарлагдсан
талбайн тоогоор Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэсэн байна.
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3.2-ын үр дүн: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт
зарлах, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулна.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох
1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд Хуулийн хүрээнд
ажлыг зохион байгуулна.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3.3. Улсын төсөвт орлого төвлөрүүлнэ.
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1, 20, 32, 34, 56.2, 20.3, 20.4, 20.5, Улсын тэмдэгтийн
хураамжийн тухай хуулийн 25, Уул уурхайн сайдын 2015 оны 15 дугаар тушаал, Тусгай зөвшөөрөл олгох
сонгон шалгаруулалтын журам
№ 67
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.3.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөөр 37 тэрбум төгрөг,
нэр, дугаар кадастрын үйлчилгээний хөлсөөр 1 тэрбум төгрөг, сонгон шалгаруулалтын журмаар
тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хүрээнд 11.25 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэх
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.20, 32, 34, 56.2, 20.3, 20.4, 20.5,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.10
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

2020

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
Кадастрын хэлтэс
Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
Эхний хагас жилд: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит
жилийн
төлбөр,
кадастрын
үйлчилгээний
хөлс,
сонгон
шалгаруулалтын журмаар тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хүрээнд
улсын төсөвт орлого төвлөрүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит
жилийн
төлбөр,
кадастрын
үйлчилгээний
хөлс,
сонгон
шалгаруулалтын журмаар тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хүрээнд
улсын төсөвт орлого төвлөрүүлсэн байна.

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3.3-ын үр дүн: Улсын төсөвт орлого төвлөрүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Улсын төсөвт орлого төвлөрүүлнэ.
Чанар
100 %
100 %
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.4.1. Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэгцээг тогтвортой хангах,
импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.
Эрх зүйн акт: Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй
холбоотой нарийвчилсан журам, Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтын савыг
улсын бүртгэлд бүртгэх журам, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах
журам
№ 68
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.1.1-р арга хэмжээ
Арга
хэмжээний
2020 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц бүрдүүлэх 22 аж ахуйн нэгжтэй
нэр, дугаар
гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллах
Төлөвлөлтийн “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль”-ийн 13.1, 13.3,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.6
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, Улаанбаатар хот болон хөдөө
үзүүлэлт
хөрөнгө орон нутагт албан томилолтоор ажиллах төсөв зардал
Хариуцах нэгж ГТБХ
Суурь түвшин 26 аж ахуйн нэгжтэй 116,5 мянган тонн газрын тосны бүтээгдэхүүний
компанийн нөөц бүрдүүлэх гэрээ байгуулсан.
Шалгуур үзүүлэлт Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 13.1, 13.3, Газрын тосны
бүтээгдэхүүн импортоор оруулж бөөний болон жижиглэнгийн
худалдаа эрхэлж байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэх журмын 2-ын 3
дахь заалтад нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц
бүрдүүлэх гэрээ байгуулсан 22 аж ахуйн нэгжийн гэрээний
хэрэгжилтэд хяналт тавин тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан
ажилласан байна.
Жилийн эцэст: Газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц
бүрдүүлэх гэрээ байгуулсан 22 аж ахуйн нэгжийн гэрээний
хэрэгжилтэд хяналт тавин тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан
ажилласан байна.
Эрх зүйн акт: Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам, Газрын
тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтын савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам
№ 69
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.1.2-р арга хэмжээ
Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулахаар техникийн дүгнэлт авахаар ирүүлсэн өргөдлийн
дагуу агуулах, шатахуун түгээх станцад техникийн дүгнэлт гаргах, бүртгэлийн гэрчилгээ
олгох
Төлөвлөлтийн “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой
уялдаа: нарийвчилсан журам”-ын 3.5, 6.2, Байгууллагын стратегийн зорилт
3.4.6
Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцын
хөрөнгө техник, технологийн байдалтай газар дээр нь танилцах үеийн зардал
Хариуцах нэгж ГТБХ
Суурь түвшин Газрын тосны бүтээгдэхүүний 19 агуулахад техникийн, жижиглэнгийн
худалдаа эрхэлж буй 53 аж ахуйн нэгж 255 шатахуун түгээх станцад
дүгнэлт гаргаж, бүртгэлийн гэрчилгээ олгосон.
Шалгуур үзүүлэлт Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой
нарийвчилсан журам, Техникийн ерөнхий шаардлага МNS
4628:2013, МNS 5746:2007 стандарт, Газрын тосны бүтээгдэхүүний
агуулахын галын аюулгүйн нормын ерөнхий шаардлагад нийцсэн
байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын даргын тушаалаар техникийн дүгнэлт
гаргаж, бүртгэлийн гэрчилгээг олгосон байна.
Жилийн эцэст: Газрын даргын тушаалаар техникийн дүгнэлт гаргаж,
бүртгэлийн гэрчилгээг олгосон байна.
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.4.1-ийн үр дүн: Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэгцээг
тогтвортой хангах, импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Газрын тосны бүтээгдэхүүний
1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
хэрэгцээг тогтвортой хангана.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.5.1. Газрын тос, улмажлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын
ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсвийг батлах, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавина.
Эрх зүйн акт: Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.3
№ 70
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.5.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 1997 оны Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн 2019 оны ажлын
нэр, дугаар төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэн дүгнэх, 2020 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө,
төсвийн төслийг судалж, санал дүгнэлт гаргаж, батлуулах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХХАХТ 2.63.4, Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.3, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.5
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ГТАХ
Суурь түвшин 2019 оны ажлын төлөвлөгөө, төсөв 2019 оны 1 дүгээр сарын 18-ны
өдөр батлагдсан.
Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөө, тайлан батлагдсан эсэх
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тосон-Уул XIX талбайн 2019 оны ажлын
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэн дүгнэх, 2020 онд гүйцэтгэх
ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг судалж санал, дүгнэлт гаргах,
төлөвлөгөө, төсвийг батлуулсан байна.
Жилийн эцэст: Тосон-Уул XIX талбайн 2019 оны ажлын
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэн дүгнэх, 2020 онд гүйцэтгэх
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ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг судалж санал, дүгнэлт гаргах,
төлөвлөгөө, төсвийг батлуулсан байна.
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.5.1-ийн үр дүн: Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул,
ашиглалтын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсвийг батлах, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавина.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Жилийн төлөвлөгөө, төсвийг
1.
Чанар
100 %
батлах, гүйцэтгэлд хяналт тавина.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.6.1. Геологи, уул уурхай, газрын тос, эрдэс баялгийн бүх төрлийн ажлын үр
дүнгийн тайлан, үйл ажиллагааны бүх төрлийн мэдээллийг хүлээн авах, боловсруулалт хийж төрөлжсөн
болон нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжуулах, үйлчилгээ үзүүлнэ.
Эрх зүйн акт: Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.3, Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг
эрхлэх үйл ажиллагааны журам
№ 71
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.6.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Геологийн зургийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, баяжуулах, боловсруулах, үйлчилгээ үзүүлэх
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.3, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.11
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ЭБМТТ
Суурь түвшин УГЗ-200 төслийн 29 тайлан, ГЗЕА-ын 217 тайлан, Монгол орны
геологийн зургийн 9 тайлан, 21 аймгийн орд, илрэлийн байршлын
зураг, Ашигт малтмалын ордын геологийн болон нөөцийн дэвсгэр
зургийн сан 55 ордын зураг
Шалгуур үзүүлэлт ЭБМЗ-өөр хэлэлцэж хүлээн авсан зураглалын ажлын тайлан сервер
компьютерт зохион байгуулалтайгаар аюулгүй хадгалагдаж, улсын
картограмм хөтлөгдсөн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бүх төрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан, үйл
ажиллагааны бүх төрлийн мэдээллийг хүлээн авах, боловсруулалт
хийж төрөлжсөн болон нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжуулах
ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
Жилийн эцэст: Бүх төрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан, үйл
ажиллагааны бүх төрлийн мэдээллийг хүлээн авах, боловсруулалт
хийж төрөлжсөн болон нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжуулах
ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
Эрх зүйн акт: Газрын хэвлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дах заалт, 45, 47-р зүйл, Ашигт
малтмалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5 дах заалт, Монгол Улсын Эрчим хүч, геологи уул уурхайн
сайдын 1995 оны 258 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмалын улсын баланс зохиох заавар
№ 72
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.6.1.2-р арга хэмжээ
Арга
хэмжээний
Ашигт малтмалын орд, илрэл, нөөцийн улсын тоо бүртгэл хөтлөх, нөөцийн улсын баланс
нэр, дугаар
зохиох, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх
Төлөвлөлтийн Газрын хэвлийн тухай хуулийн 23.3, Ашигт малтмалын тухай хуулийн
уялдаа: 11.1.5, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.11
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ЭБМТТ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Бүртгэл бүрэн хөтлөгдөж, баланс цаг хугацаандаа гарсан байна.
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар
нөөцийн улсын балансыг архивт тушаах, 2017, 2018 онуудын
нөөцийн улсын балансыг гаргах
Жилийн эцэст: 2017, 2018 онуудын нөөцийн улсын балансыг архивт
тушаах, 2019 оны ашигт малтмалын нөөцийн улсын балансыг гаргах

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.6.1-ийн үр дүн: Геологи, уул уурхай, газрын тос, эрдэс баялгийн бүх төрлийн
ажлын үр дүнгийн тайлан, үйл ажиллагааны бүх төрлийн мэдээллийг хүлээн авах, боловсруулалт хийж
төрөлжсөн болон нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжуулах, үйлчилгээ үзүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Төрөлжсөн болон нэгдсэн сан
2.
бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжуулах,
Чанар
Хуулийн хүрээнд Хуулийн хүрээнд
үйлчилгээ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.6.2. Архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт,
ашиглалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалтыг зохих хууль, тогтоол, журмын хүрээнд
гүйцэтгэх зорилго бүхий архивын үйлчилгээг боловсронгуй болгох, зохион байгуулна.
Эрх зүйн акт: Газрын хэвлийн тухай 23 дугаар зүйлийн 23.1, Газрын тосны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн
9.1.11
№ 73
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.6.2.1-р арга хэмжээ:
хэмжээний Улсын төсвийн болон хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэгдсэн үр дүнгийн тайлан, хээрийн
нэр, дугаар судалгааны анхдагч баримт, чулуун дээж, тунгалаг шлиф, аншлиф, нөөцийн хөдөлгөөн,
баланс, газрын тос, цацраг идэвхт ашигт малтмал, жилийн ажлын тайлан, төлөвлөгөө,
цахим баримт, мэргэжлийн ном, сэтгүүл, бусад мэдээллийг Улсын санд хүлээн авах
Төлөвлөлтийн Газрын хэвлийн тухай хуулийн 23.1, Газрын тосны тухай хуулийн
уялдаа: 9.1.11, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.11
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ЭБМТТ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Улсын тоо бүртгэлд үнэн зөв, бүрэн бүртгэгдсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: үр дүнгийн тайлан-80, ордын ТЭЗҮ-40, ордын
хээрийн судалгааны баримт-60, тайлангийн цахим баримт-120,
ордын эталон дээж -35 орд, чулуун дээж-200, тунгалаг шлиф-400,
аншлиф-40, жилийн ажлын тайлан-800, төлөвлөгөө-320 тус тус
хүлээн авна.
Жилийн эцэст: үр дүнгийн тайлан-150, 80 ордын ТЭЗҮ-80, ордын
хээрийн судалгааны баримт-100, тайлангийн цахим баримт-250,
жилийн ажлын тайлан-800, төлөвлөгөө-520, ордын эталон дээж -50
орд, чулуун дээж-400, тунгалаг шлиф-800, аншлиф-80 тус тус хүлээн
авна.
Эрх зүйн акт: Архивын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Ашигт малтмалын тухай хуулийн
11.1.4, Газрын хэвлийн тухай 23, 45 дугаар зүйлийн 45.3, Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх 2017-2020 оны үндэсний хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр үе шат
№ 74
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.6.2.2-р арга хэмжээ:
хэмжээний Архивт хадгалагдаж буй бүх баримтыг тоо бүртгэлд хамруулж, нэгдсэн дүн тоог гаргах,
нэр, дугаар баримтын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
баримтын эрэлт хайлт, ашиглалтыг хөнгөн шуурхай зохион байгуулах зорилгоор тоо
бүртгэл хөтлөх, техник боловсруулалт хийх, каталогижуулах, архивын эрэл хайлтын цахим
санг баяжуулах
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Архивын тухай хуулийн 15, 24.2, Ашигт малтмалын тухай хуулийн
11.1.4, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.11
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
ЭБМТТ
Цахим санг баяжуулсан.
Улсын тоо бүртгэлд үнэн зөв, бүрэн бүртгэгдсэн байна.
Эхний хагас жилд: Тоо бүртгэл хөтлөн, техник боловсруулалт хийж,
каталогижуулан, архивын эрэл хайлтын цахим санг баяжуулсан.
Жилийн эцэст: Тоо бүртгэл хөтлөн, техник боловсруулалт хийж,
каталогижуулан, архивын эрэл хайлтын цахим санг баяжуулсан.

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.6.2-ын үр дүн: Архивт хадгалагдаж буй бүх баримтыг тоо бүртгэлд хамруулж,
нэгдсэн дүн тоог гаргах, баримтын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт
тавих, баримтын эрэлт хайлт, ашиглалтыг хөнгөн шуурхай зохион байгуулах зорилгоор тоо бүртгэл хөтлөх,
техник боловсруулалт хийх, каталогижуулах, архивын эрэл хайлтын цахим санг баяжуулна.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
Архивын үйл ажиллагаанд хяналт
1.
Чанар
100 %
100 %
тавина.
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ /
№

Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
Төрийн албаны тухай хууль.
Архивын тухай хууль
Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль
Төсвийн тухай хууль
Шилэн дансны тухай хууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
Газрын тосны тухай хууль
Ашигт малтмалын тухай хууль
Авилгын эсрэг хууль
Нийгмийн даатгалын тухай хууль
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан
авах тухай хууль
Засгийн Газрын 2013 оны 291 дүгээр тогтоол
Аудитын тухай хуулийн 10.1.1, 10.1.2 дугаар зүйл
Төсвийн тухай хуулийн 69.1, 69.3 дугаар зүйл
Засгийн газрын тогтоол 2017 оны №89 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх
нийтлэг журам
Нийт

14.
15.
16.
17.

Арга хэмжээний
тоо
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.1. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдлыг хангана.
Эрх зүйн акт: Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль
№ 75
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төсөв, санхүүтэй холбогдолтой
нэр, дугаар төлөвлөгөө, тайлан болон 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй орлого, зарлагын гүйлгээний
мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх
Төлөвлөлтийн Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.1
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин 2019 онд 255.3 тэрбум төгрөгийн орлогын мэдээллийг оруулсан.
Шалгуур үзүүлэлт Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу мэдээллийг байршуулсан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Мэдээллийг бодит гүйцэтгэлээр хуулийн
хугацаанд байршуулсан байна.
Жилийн эцэст: Мэдээллийг бодит гүйцэтгэлээр хуулийн хугацаанд
байршуулсан байна.
№ 76
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№ 77
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.2-р арга хэмжээ
Агентлагийн веб хуудсыг шинэчлэн, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг оруулж ажиллах
Төлөвлөлтийн Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Байгууллагын стратегийн
уялдаа: зорилт 3.4.1
Хэрэгжих хугацаа Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин 2019 онд байгууллагын цахим хуудсанд салбарын цаг үеийн шинэ
мэдээ, мэдээллийг тухай бүр байршуулсан.
Шалгуур үзүүлэлт Үнэн зөв, бодитой мэдээ, мэдээллийг нийтэлсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгууллагын цахим хуудас салбарын цаг үеийн
шинэ мэдээ, мэдээллээр шинэчлэгдсэн байна.
Жилийн эцэст: Байгууллагын цахим хуудас салбарын цаг үеийн шинэ
мэдээ, мэдээллээр шинэчлэгдсэн байна.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.3-р арга хэмжээ
Салбарын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, үйл ажиллагааны үр дүнг
хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин Хэвлэлийн бага хурал 10, үйл явдал 80 уралдаан тэмцээн, сургалт,
семинар 12 бусад мэдээлэлтэй холбоотой ажлыг зохион байгуулсан.
Шалгуур үзүүлэлт Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд салбарын үйл ажиллагааны үнэн
зөв, бодитой мэдээ, мэдээллийг тухай бүр бэлтгэн нийтлүүлсэн байна.
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Салбарын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал,
хэтийн төлөв
үйл ажиллагааны үр дүнг хэвлэл мэдээллийн
байгууллагаар дамжуулан олон нийтэд хүргэх ажил хийгдсэн байна.
Жилийн эцэст: Салбарын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, хэтийн
төлөв үйл ажиллагааны үр дүнг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар
дамжуулан олон нийтэд хүргэх ажил хийгдсэн байна.

ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.1-ийн үр дүн: Байгууллагын нээлттэй ил тод байдлыг хангана.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1.
Нээлттэй ил тод байдлыг хангана.
Чанар
100 %
100 %
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.2. Гадаад орнуудаас ирүүлсэн хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
саналыг судалж, харилцан үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
Эрх зүйн акт: Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай
хууль
№ 78
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарт хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжүүлэх боломжтой
нэр, дугаар төслүүдийн ажлыг нэгтгэн зохион байгуулж, бүтцийн холбогдох нэгжүүдтэй хамтран
ажиллах
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,
уялдаа: Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Байгууллагын стратегийн
зорилт 3.4.1
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин 9 удаагийн арга хэмжээнд оролцож, тэмдэглэл хөтөлж, зохион
байгуулсан.
Шалгуур үзүүлэлт Хуулийн хүрээнд зохион байгуулж ажилласан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: төслүүдийн ажлыг нэгтгэн зохион байгуулж,
бүтцийн холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажилласан байна.
Жилийн эцэст: төслүүдийн ажлыг нэгтгэн зохион байгуулж, бүтцийн
холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажилласан байна.
ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.2-ын үр дүн: Гадаад орнуудаас ирүүлсэн хамтарсан төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх саналыг судалж, харилцан үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг
Чанар
100 %
9
хэрэгжүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.3. Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого, холбогдох хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
Эрх зүйн акт: Авилгын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
№ 79
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
нэр, дугаар байгуулах, авлигын эсрэг 2020 оны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

хангуулах, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 128 нийтийн албан хаагчдын 2019 оны
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, Нийтийн албанд шинээр томилогдох гэж буй иргэдийн хувийн
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, нийтийн албанд шинээр томилогдсон албан
хаагчдийн 2019 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргуулан холбогдох хууль, журмын дагуу
Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Авилгын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.1
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, “Авлигатай тэмцэх
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажилласан.
Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт, ХОМ, ХАСУМ-ийг хүргүүлсэн
байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилөөс урьдчилан
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх” талаар Авилгатай тэмцэх газартай
хамтран ажиллах төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан батлуулж
хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. ХОМ, ХАСУМ-ийг хуулийн
хугацаанд хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган
ажилласан байна. ХОМ, ХАСУМ-ийг хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн
байна.
ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.3-ын үр дүн: Авлигатай тэмцэх төрийн бодлого, холбогдох хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1.

Авлигатай тэмцэх төрийн
бодлого хэрэгжүүлэх

Хэмжих
нэгж
Чанар

Суурь түвшин
2019 он
Хуулийн хүрээнд
ажилласан.

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Хуулийн хүрээнд

Хуулийн хүрээнд

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.4. Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг эрхлэн явуулах, хөрөнгө
санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтой төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажлыг зохион байгуулна.
Эрх зүйн акт: Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн
тухай хууль, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Шилэн
дансны тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах
тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, холбогдох татварын хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
тухай хууль, Газрын тосны тухай хууль
№ 80
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Улсын төсөвт 2020 онд нийт 335,1 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх, бүртгэх,
нэр, дугаар биелэлтийг тайлагнах ажлыг зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах
Төлөвлөлтийн Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль,
уялдаа: Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.1
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин 2019 онд улсын төсөвт 298,5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг биелүүлсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2020 оны 1-6 дугаар сард орсон орлогыг бодит
гүйцэтгэлээр нь төвлөрүүлж, бүртгэж, тайлагнан, 2019 оны жилийн
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эцсийн, 2020 оны 1-5 дугаар сард төвлөрүүлсэн орлогын дүнг Сангийн
яамтай тооцоо нийлсэн байна.
Жилийн эцэст: 2020 оны 7-12 дүгээр сард орсон орлогыг бодит
гүйцэтгэлээр нь төвлөрүүлж, бүртгэж, тайлагнан, 6-11 дугаар сард
төвлөрүүлсэн орлогын дүнг Сангийн яамтай тооцоо нийлсэн байна.
ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.4-ийн үр дүн: Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг эрхлэн явуулах,
хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтой төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажлыг зохион байгуулна.
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№ Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1.
Орлого төвлөрүүлэх
Орлогын дүн
100 %
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.5. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын өртөг нөхөгдөх зардалд хяналт тавих,
газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаанаас орох орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
Эрх зүйн акт: Төсвийн тухай хууль, Газрын тосны тухай хууль, Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл
ажиллагаа явуулахаар байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүд, Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар
тогтоолоор баталсан “Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах,
зарцуулах журам”, Засгийн газрын 2019 оны 178 дугаар тогтоолоор баталсан “Газрын тосны бүртгэл,
тооцооны журам” болон бусад холбогдох журмууд
№ 81
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Гэрээлэгчийн хийх ажлын төлөвлөгөө, төсвийг холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран хэлэлцэж
нэр, дугаар батлуулах, өртөг нөхөгдөх зардалд хяналт тавих, өртөг нөхөгдөх зардлын тайланг улирал
бүр хүлээн авч, нэгтгэх
Төлөвлөлтийн Төсвийн тухай хууль, Газрын тосны тухай хууль, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.1
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа 2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөө, төсөвт санал, дүгнэлт гарган ажилласан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Гэрээлэгчдээс ирүүлсэн 2020 онд хийх ажлын
төлөвлөгөө, 1,2 дугаар улирлын өртөг нөхөгдөх зардлын тайланг
хүлээн төсөв батлагдаж, 2019 оны жилийн эцсийн өртөг нөхөгдөх
зардлын тайланг хүлээн авч, нэгтгэсэн байна. Газрын тосны
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгчдийн өртөг нөхөгдөх
зардалд тооцогдсон боловч ашиглах боломжгүй болсон актлах
шаардлагатай
хөрөнгийн
талаар
санал,
дүгнэлт
гаргаж,
шийдвэрлүүлсэн байна. Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа
явуулж гэрээлэгчдийн үндсэн хөрөнгө, бараа материалын 2019 оны
тооллогыг хийсэн байна.
“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн 2018 оны өртөг нөхөгдөх
зардалд хийх санхүүгийн шалгалтыг дуусган, үр дүнг гэрээлэгчид
хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Гэрээлэгчдээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу
шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөө, төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах, гэрээлэгчдээс ирүүлсэн 2020 оны 2,3 дугаар улирлын өртөг
нөхөгдөх зардлын тайланг хүлээн авч, нэгтгэсэн байна.
“Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн 2018 оны өртөг нөхөгдөх
зардалд хийх санхүүгийн шалгалтыг дуусган, үр дүнг гэрээлэгчид
хүргүүлсэн байна.
№ 82

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5.2-р арга хэмжээ
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Гэрээлэгчдийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу төлөх тусгай зөвшөөрлийн төлбөр,
сургалтын урамшуулал, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг төлбөрийг Газрын
тосны тухай хууль болон гэрээнд заасан хугацаа, талбайн хэмжээ зэргээс хамааруулан
тухай бүр тооцож, нэхэмжлэн төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Газрын тосны тухай хууль, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.1
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ТЗУХ
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Төлбөр, урамшууллыг тооцоолон нэхэмжлэл хүргүүлж нөөц
ашигласны
төлбөр
болон
тусгай зөвшөөрлийн
төлбөрийн
хуваарилалтыг тооцон дүн мэдээг Сангийн яаманд сар бүр хүргүүлсэн
байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төлбөр, урамшууллыг тооцон нэхэмжилсэн байх,
гэрээлэгчдийн 2019 оны 12 дугаар сараас 2020 оны 1-5 дугаар сард
төлсөн нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг
улсын төсөв, орон нутагт хуваарилах тооцоог хийж, мэдээг сар бүрийн
10-ны өдрийн дотор Сангийн яаманд албан тоотоор хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Гэрээлэгчдийн 2020 оны 6-11 дүгээр сард төлсөн нөөц
ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг улсын төсөв,
орон нутагт хуваарилах тооцоог хийж, мэдээг сар бүрийн 10-ны өдрийн
дотор Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна.
ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.5-ын үр дүн: Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын хөрөнгө оруулалт, өртөг
нөхөгдөх зардлыг бодитой тооцож, хяналт тавих, газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаанаас орох орлогыг
төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1.
Орлого төсөвт төвлөрүүлэх Батлагдсан дүн
100 %
100 %
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.2.1. 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 хэрэгжилтэд хяналт тавина.
№ 83
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1.1-р арга хэмжээ:
хэмжээний УИХ, Засгийн газраас батлан гаргах тогтоолын төсөл, салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй
нэр, дугаар хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.2
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Суурь түвшин 2 хуулийн төсөлд санал өгсөн.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн хууль зүйн
үндэслэлтэй шийдвэр гарсан байна.
Жилийн эцэст: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн хууль зүйн
үндэслэлтэй шийдвэр гарсан байна.
№ 84

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№ 85
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1.2-р арга хэмжээ: Ашигт малтмалын
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг сунгах, шилжүүлэх, барьцаалах, талбай
буцаан өгөх зэрэг тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөнтэй холбоотой Кадастрын хэлтсийн
даргын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, өргөдлийн материалд холбогдох хууль
тогтоомж, зааврын дагуу эрх зүйн шүүлт хийх
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.2
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Суурь түвшин Нийт 668 тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл, 891 дотоод хяналтын хуудсын
материалд эрх зүйн шүүлт хийсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн хууль зүйн
үндэслэлтэй шийдвэр гарсан байна.
Жилийн эцэст: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн хууль зүйн
үндэслэлтэй шийдвэр гарсан байна.
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1.3-р арга хэмжээ:
Таван толгой-XXXIII” эрлийн талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуул, ашиглалтын
үйл ажиллагаа эрхлэх Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг “Эрдэнэс Метан” ХХК-тай байгуулахад
эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.2
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн хууль зүйн
үндэслэлтэй шийдвэр гарсан байна.
Жилийн эцэст: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн хууль зүйн
үндэслэлтэй шийдвэр гарсан байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.2.1-ийн үр дүн: 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 хэрэгжилтэд хяналт тавина.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
Хэмжих
үзүүлэлт
№
Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил Жилийн эцэс
2 хуулийн
Хууль, дүрэм, журам, стандарт
төсөлд санал
Хуулийн
Хуулийн
1.
боловсруулах, батлуулах, мөрдүүлэхэд
Чанар
өгсөн
хүрээнд
хүрээнд
эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3.1. Хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, агентлагийн үйл ажиллагааны болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны
мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний явц, Үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тайлан зэрэгт хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийн УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.
Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам
№ 86
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1.1-р арга хэмжээ
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Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн
явцад батлагдсан журмын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх.
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.3
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХШҮСХ
Суурь түвшин 2019 онд 87.3 хувиар үнэлэгдсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж нь холбогдох журамд нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Холбогдох журамд заасан арга зүйгээр заалт тус
бүрийн гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж
гаргана.
Жилийн эцэст: Холбогдох журамд заасан арга зүйгээр заалт тус
бүрийн гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж
гаргана.

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам
№ 87
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1.2-р арга хэмжээ
хэмжээний Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн ирүүлсэн Ашигт малтмал, газрын тосны
нэр, дугаар газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хагас жил, жилийн эцсийн
байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.3
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХШҮСХ
Суурь түвшин 2019 оны жилийн эцсээр 92.02 хувиар үнэлэгдсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Тайлангийн хэрэгжилтийн үр дүнд ахиц гарсан байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн
ирүүлсэн тайланд 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар холбогдох
журамд заасан арга зүйгээр төлөвлөгөөний арга хэмжээ тус бүрийн
гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгнө.
Жилийн эцэст: Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн
ирүүлсэн тайланд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар холбогдох
журамд заасан арга зүйгээр төлөвлөгөөний арга хэмжээ тус бүрийн
гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгнө.
Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам.
№ 88
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1.3-р арга хэмжээ
хэмжээний Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн
ирүүлсэн Засгийн газрын үйл
нэр, дугаар ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Монгол Улсын эдийн
засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хагас жил, жилийн
эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулна.
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Байгууллагын
уялдаа: стратегийн зорилт 3.4.3
Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХШҮСХ
Суурь түвшин 2019 оны жилийн эцсээр Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
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Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

83.2 хувь , Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлийн биелэлт 88.75 хувиар үнэлэгдсэн.
Үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж нь холбогдох журамд нийцсэн байна.
Эхний хагас жилд: Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн
ирүүлсэн тайланд 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар холбогдох
журамд заасан арга зүйгээр төлөвлөгөөний арга хэмжээ тус бүрийн
гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгнө.
Жилийн эцэст: Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн
ирүүлсэн тайланд 2020 оны жилийн эцсийн тайланд холбогдох
журамд заасан арга зүйгээр заалт тус бүрийн гүйцэтгэлд хяналт
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргана.

ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3.1-ийн үр дүн: Хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, агентлагийн үйл ажиллагааны болон Засгийн газрын үйл
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний явц, Үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тайлан
зэрэгт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн УУХҮЯ-нд хүргүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.1.1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.1.2.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.1.3.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3.2. Агентлагийн төсвийн төлөвлөлт болон гүйцэтгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн
үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийнэ.
Эрх зүйн акт: Аудитын тухай хуулийн 10.1.1, 10.1.2, Төсвийн тухай хуулийн 69.1, 69.3 дугаар зүйл
№ 89
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.2.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Агентлагийн төсвийн төлөвлөлт болон гүйцэтгэл, нягтлан бодох бүртгэл, бусад санхүүгийн
нэр, дугаар үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийнэ.
Төлөвлөлтийн Аудитын тухай хуулийн 10.1.1, 10.1.2, Төсвийн тухай хуулийн 69.1,
уялдаа: 69.3 дугаар зүйл, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.3
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХШҮСХ
Суурь түвшин 2020 онд төсвийн төлөвлөлт болон гүйцэтгэл, нягтлан бодох бүртгэл,
бусад санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж зөрчил,
дутагдал илрүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт Аудитын тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,
Төсвийн тухай хууль зэрэг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд
нийцсэн байна.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аудитын үйл ажиллагааны дүгнэлт, санал,
зөвлөмж гарган зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах.
Жилийн эцэст: ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3.2-ын үр дүн: Агентлагийн төсвийн төлөвлөлт болон гүйцэтгэл, нягтлан бодох
бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.2.1.
Чанар
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3.3. Шилэн дансны тухай, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиудын
холбогдох заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.
Эрх зүйн акт: Шилэн дансны тухай хууль , Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн
10.1, дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Шилэн дансны цахим хуудсанд
тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам
№ 90
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.3.1-р арга хэмжээ
хэмжээний Шилэн дансны тухай, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиудын холбогдох заалтын
нэр, дугаар дагуу байгууллагын шилэн дансны хөтлөлтөд хяналт тавьж ажиллана.
Төлөвлөлтийн Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.3
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
Хэрэгжих хугацаа
2020
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
шалгуур
Шаардагдах
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
үзүүлэлт
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ХШҮСХ
Суурь түвшин 2019 онд сар бүр шаардлагатай мэдээллийг байршуулсан эсэхэд
хяналт тавьсан.
Шалгуур үзүүлэлт Шилэн дансны тухай, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн
заалтууд хэрэгжилтэд хяналт тавьж, өмнөх зөрчил дутагдал
давтагдсан эсэхийг хянана.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сар бүр холбогдох мэдээллийг байршуулсан
эсэхэд хяналт тавьсан байна.
Жилийн эцэст: Сар бүр холбогдох мэдээллийг байршуулсан эсэхэд
хяналт тавьсан байна.
ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3.3-ын үр дүн: Шилэн дансны тухай, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай
хуулиудын холбогдох заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хэмжих Суурь түвшин
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
2019 он
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.3.1.
Тоо
Хуулийн хүрээнд
Хуулийн хүрээнд
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.4.1. Мэдээллийн төрөлжсөн, нэгдсэн цахим сан бүрдүүлэх, боловсруулах,
баяжуулах болон хэрэглэгчийг мэдээллээр түргэн шуурхай, найдвартай хангах зорилгоор орчин үеийн, олон
улсын жишигт хүрэхүйц мэдээллийн технологи, программ хангамж, найдвартай сүлжээг бий болгож байнга
сайжруулна.
Эрх зүйн акт: Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай журам, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль
№ 91
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1.1-р арга хэмжээ
Байгууллагын мэдээллийн системийн хэвийн, тогтвортой, найдвартай ажиллагаа, аюулгүй
байдлыг хангаж ажиллах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай журам, Мэдээллийн ил
тод байдлын тухай хууль, Байгууллагын стратегийн зорилт 3.4.11
2020 1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
Хуулиар тусгайлан хөрөнгө шаардахгүй.
ЭБМТТ
Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг
хангаж, серверүүд болон сүлжээний үндсэн төхөөрөмжийн ашиглалт,
хяналт хэвийн ажилласан байна.
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Системийн хэвийн аюулгүй байдлыг хангаж
ажиллана.
Жилийн эцэст: Системийн хэвийн аюулгүй байдлыг хангаж
ажиллана.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.4.1-ийн үр дүн: Мэдээллийн төрөлжсөн, нэгдсэн цахим сан бүрдүүлэх,
боловсруулах, баяжуулах болон хэрэглэгчийг мэдээллээр түргэн шуурхай, найдвартай хангах зорилгоор
орчин үеийн, олон улсын жишигт хүрэхүйц мэдээллийн технологи, программ хангамж, найдвартай сүлжээг
бий болгож байнга сайжруулна.
№

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

1.

Мэдээллийн технологи, программ
хангамж, найдвартай сүлжээг бий
болгох

Чанар

-

2019 он

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Эхний хагас жил
Жилийн эцэс
100 %

100 %

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР:
УУХҮЯ – Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
УУХҮ-ийн сайд – Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
АМГТГ- Ашигт малтмал, газрын тосны газар
ЭБМЗ- Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл
ТЗУХ- Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
ГХХ- Геологи, хайгуулын хэлтэс
УУҮТХ- Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс
НСХ- Нүүрсний судалгааны хэлтэс
КХ- Кадастрын хэлтэс
ХЭЗХ- Хууль, эрхзүйн хэлтэс
ГТАХ- Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс
ГТБХ- Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс
ХШҮСХ- Хяналт-шинжилгээ, статистикийн хэлтэс
ЭБМТТ-Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төв
ХҮТТХ- Хүнд үйлдвэрийн техник технологийн хэлтэс
УУГТТЛ- Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори
ЗГҮАХ- Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
ЗГҮАХХАХТ- Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө
АМТХ- Ашигт малтмалын тухай хууль
ТЭБСББ- Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого
ЭЗНХҮЧ- Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
ТГТСХТББ-Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/

59

60

