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Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  
даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын 

 4 дүгээр хавсралт 

 
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН  

2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа бусад 

бодлогын баримт бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин 
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Зорилго 1. Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг эрхлэн явуулах, төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтой төлөвлөх, удирдах, 
тайлагнах ажлыг зохион байгуулна. 

1.1 

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

- 
354,05 тэрбум 

төгрөг 

2021 онд 268,9 
тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлсэн. 

354,05 тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлсэн байна. 

  

1.1.1 

Улсын төсөвт 2022 онд нийт 
354,05 тэрбум төгрөгийн 
орлого төвлөрүүлэх, бүртгэх, 
биелэлтийг тайлагнах ажлыг 
зохион байгуулж, нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж ажиллах 

- 

Орлогыг тухай бүр 
төвлөрүүлж, 

бүртгэсэн байдал, 
дүн тооцоог сар 

бүрийн 5-ны дотор 
Сангийн яаманд 

хүргүүлнэ. 

2021 онд 268,9 
тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлсэн. 

Төвлөрүүлсэн орлогын 
дүнг сар бүр Сангийн 
яамтай тооцоо нийлж, 

акт үйлдсэн байна. 

I-IV ТЗУХ 

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

2.1 
Төрийн захиргааны болон 
хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангана. 

- 

Холбогдох хууль, 
журам, 

стандартын дагуу 
ажиллана. 

Хууль, журам, 
стандартыг  100% 

мөрдөн ажилласан. 

Хууль, журам, 
стандартыг  100% 
мөрдөн ажилласан 

байна. 

  

2.1.1 

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

- 

Хуулийн хүрээнд 
шуурхай, алдаа 

дутагдалгүй 
ажиллана. 

Шилжилт 
хөдөлгөөнтэй 
холбоотой 52, 

шийдвэр гарсан. 

/20 тушаал шийдвэр/ 
Судалгаа хийж санал 
боловсруулсан байна. 

I-IV ТЗУХ 

2.1.2. 
Байгууллагын ажилтан,  албан 
хаагчид болон бусад 
байгууллагаас ирсэн өргөдлийг  

- 
Ирүүлсэн өргөдөл, 
хүсэлтийг хуулийн 

хугацаанд 

53 албан бичиг, 111 
өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн. 

60 тушаал шийдвэр  I-IV ТЗУХ 
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нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлэн 
ажиллах 

шийдвэрлэсэн 
байна. 

2.2 

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

- 
Байгууллагын ил 

тод байдлыг 100% 
хангаж ажиллана. 

2021 онд ил тод 
байдлыг хангаж 

ажилласан.  

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод 

байдлыг 100% хангасан 
байна. 

  

2.2.1 

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

- 

Хуулийн дагуу 
хугацаанд нь 
мэдээллийг 

байршуулна. 

92 мэдээлэл, 579.4 
тэрбум төгрөгийн 

гүйлгээний 
мэдээллийг 

байршуулсан. 

Хүний нөөцийн 12 мэдээ 
болон бусад мэдээллийг 

бүрэн байршуулсан 
байна. 

I-IV ТЗУХ 

2.2.2 

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

- 

Үнэн зөв, бодитой 
мэдээ, мэдээллийг 

бэлтгэн 
нийтлүүлнэ. 

Нийт 84 мэдээ, 
мэдээлэл 

60 мэдээ, мэдээлэл I-IV ТЗУХ 

2.2.3 

Монгол Улсад уул уурхайн 
салбар үүсгэн байгуулагдсаны 
100 жилийн ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх арга хэмжээг 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран  зохион байгуулах 

- 

Төлөвлөгөөний 
дагуу ажлыг 

хэрэгжүүлж, олон 
нийтийн мэдээллийн 

хэрэгсэлд мэдээ 
мэдээллийг  тухай 

бүр бэлтгэн 
нийлүүлнэ. 

- 

Төлөвлөгөөний дагуу 
ажлыг хэрэгжүүлж, олон 

нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэлд салбарын үйл 

ажиллагааны  мэдээ 
мэдээллийг  тухай бүр 
бэлтгэн нийтлүүлсэн 

байна. 

I-IV ТЗУХ 

2.2.4 

Цахим хөгжлийн багц /Нийтийн 
мэдээллийн ил тод байдлын 
тухай, Хүний хувийн мэдээлэл 
хамгаалах тухай, Цахим гарын 
үсгийн тухай, Кибер аюулгүй 
байдлын тухай/ хуулыг 
байгууллагын хэмжээнд 
сурталчлан таниулах, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

- 

Байгууллагын 
дотоод журам 
баримт бичигт 

тусгагдаж, хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдсан байна. 
 

- 
Хуулийг судалж бүрэн 

хэрэгжүүлэх механизмыг 
бүрдүүлсэн байна.   

I-IV ТЗУХ 
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2.2.5 

Төрийн байгууллага хооронд 
солилцох албан бичиг, 
мэдээллийн урсгалыг 
цахимжуулж тоон гарын үсгийн 
хэрэглээг хэвшүүлэх 

- 
Бичиг хэрэг, 

шуудангийн зардал 
хэмнэгдсэн байна. 

28 албан хаагчид 
тоон гарын үсгийн 

төхөөрөмж, гэрчилгээ 
авч тайлан, 

төлөвлөгөө хянах үйл 
ажиллагаанд тоон 

гарын үсгийг туршиж 
байна. 

Албан бичиг 
баталгаажуулах эрх 

бүхий 11 албан 
тушаалтанд тоон гарын 

үсгийн хэрэглээг 
нэвтрүүлсэн байна. 

I-IV ТЗУХ 

2.3 
Сургалт, давтан сургалтын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулна. 

- 

Сургалт, давтан 
сургалтын үйл 

ажиллагаа хэвийн 
явагдсан байна. 

2021 онд сонгон 
шалгаруулалт 

явагдаагүй. 
134 албан хаагч 

сургалтад хамрагдсан. 

Сургалтын үйл 
ажиллагаа төлөвлөгөө, 

хөтөлбөрийн дагуу 
зохион байгуулагдсан 

байна. 

  

2.3.1 

Агентлагийн ажилтан, албан 
хаагчдыг богино, дунд хугацаат 
сургалтад жигд хамруулах 
ажлыг зохион байгуулах 

- 

Төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр 

боловсруулж  
батлуулах, албан 

хаагчдыг хамруулна. 

2021 онд 134 албан 
хаагч сургалтад 

хамрагдсан. 

1 төлөвлөгөө, хөтөлбөр 
боловсруулж  батлуулсан 

байна. Албан хаагчдыг 
төлөвлөгөөний дагуу 

сургалтад жигд хамруулсан 
байна. 

I-IV ТЗУХ 

2.4 

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

- 
Үр ашигтай зохион 

байгуулж 
ажиллана. 

1 төсөл хэрэгжиж 1 
төсөл хэрэгжихээр 
судлагдаж байна.  

Хэрэгжүүлэхээр ирүүлсэн 
төсөл, хөтөлбөр саналыг 

судалж, харилцан үр 
ашигтай төсөл, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
ажиллана.  

  

2.4.1 

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

- 
Үр ашигтай зохион 

байгуулж 
ажиллана. 

3 төсөл хэрэгжиж 1 
судалгааны ажил 

хэрэгжихээр 
судлагдаж байна. 

Харилцан үр ашигтай 
төсөл, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж ажиллана. 

Гадаадын зээл тусламжаар 
хэрэгжиж байгаа төсөл 

хөтөлбөрийн 1 
хэрэгжилтийг гаргана.  

I-IV ТЗУХ 

2.5 
Цар тахлын эсрэг арга хэмжээ 
авах, шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр хангаж ажиллана. 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлнэ. 

Холбогдох мэдээ, 
мэдээллийг 
хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай мэдээллийг 
тухай бүр гаргаж Үнэн зөв, 

бодитой мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

  

2.5.1 

Цар тахлын үед салбарын 
уурхай, үйлдвэрүүдийн хэвийн 
үйл ажиллагааг  тасралтгүй 
хангах, халдвар хамгааллын 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлнэ. 

Холбогдох мэдээ, 
мэдээллийг 
хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай мэдээллийг 
тухай бүр гаргаж Үнэн зөв, 

бодитой мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

I-IV 
ТЗУХ 
УУСХ 
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дэглэмийг мөрдөж ажлыг 
зохион байгуулах, Уурхайн 
ажилчдын ээлж солилцох 
ажлыг зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлж мэдээ 
мэдээллээр хангах 

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

3.1 

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

- 

Холбогдох хууль, 
журам, 

бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

Гэрээлэгчдийн 2021 
оны 1-3 дугаар 
улирлын өртөг 

нөхөгдөх зардлын 
тайланг хүлээн 

авсан, төлбөрийг 
төвлөрүүлсэн. 

Өртөг нөхөгдөх 
зардалтай холбогдох 
төсөв, мэдээ тайланг 

нэгтгэж, орлогыг төсөвт 
төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулсан 

байна. 

  

3.1.1 

Гэрээлэгчдээс ирүүлсэн 2022 
онд хийх ажлын төлөвлөгөө, 
төсвийг холбогдох хэлтсүүдтэй 
хамтран хэлэлцэж батлуулах, 
өртөг нөхөгдөх зардлын 
тайланг улирал бүр хүлээн 
авах, Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний дагуу төлөх төлбөр 
урамшууллыг тооцож, 
нэхэмжлэн төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
дагуу төлөх төлбөр 
урамшууллыг төлөхгүй байгаа 
Гэрээлэгчдийн мэдээллийг 
нэгтгэн гаргаж нөхөн төлүүлэх 
арга хэмжээг авах 

- 

Төлөвлөгөө, 
төсөвт санал, 
дүгнэлт гарган 

ажилласан эсэх, 
батлагдсан төсөв, 

гэрээлэгчдийн 
ирүүлсэн өртөг 

нөхөгдөх зардлын 
тайлангийн 
нэгтгэлээр 

Гэрээлэгчдийн 2021 
оны 1-3 дугаар 
улирлын өртөг 

нөхөгдөх зардлын 
тайланг хүлээн авч, 

нэгтгэсэн. 

Өртөг нөхөгдөх 
зардалтай холбогдох 
төсөв, мэдээ тайланг 

нэгтгэж, орлогыг төсөвт 
төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, 

төлбөр урамшууллыг 
төлөхгүй байгаа 
Гэрээлэгчдийн 

мэдээллийг нэгтгэн 
гаргаж нөхөн төлүүлэх 

арга хэмжээг авсан 
байна. 

I-IV ТЗУХ 

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

4.1 

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

- 
Үнэн зөв хийгдсэн 

байна. 
- 

Ирүүлсэн тайлан, 
төлөвлөгөө, Эрдэс 

баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэж, хүлээн авсан 
тайлангийн тоо 

хэмжээгээр 
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4.1.1 

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн 
шаардлага хангасан ашигт 
малтмалын хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайлан, нөөцийн 
тодотгол тайланг хүлээн авч 
хянах, Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлөөр  
хэлэлцүүлэн шийдвэрлэх.  
Шийдвэрлэсэн тайлангаас 
нөөцийг ашигт малтмалын 
төрлөөр бүртгэн ажлын 
хэрэгцээний мэдээллийн санг 
хөтлөх,  баяжуулах, нөөцтэй 
холбоотой мэдээ, мэдээлэл 
бэлтгэж өгөх 

- 

Тайланг хянах,  
хяналтын хуудсаар 

дүгнэх, санд 
бүртгэх ажлын 
хүрээнд ашигт 

малтмалын 
төрлөөр бүртгэнэ. 

- 

Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцэж, 
хүлээн авсан 40 
тайлангийн тоо 

хэмжээгээр хийгдсэн 
байна. 

I-IV АМХХ 

4.1.2 

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

- 

Ирүүлсэн 
хайгуулын ажлын 

тайлан, 
төлөвлөгөөний тоо 

хэмжээгээр 

2020, 2021 онд 
гүйцэтгэсэн ашигт 

малтмалын хайгуулын 
ажлын хянагдаж 

баталгаажсан тайлан, 
төлөвлөгөөг Геологийн 
баримтын төв архивд  

тушаасан. 
 

Ирүүлсэн хайгуулын 
ажлын 400 тайлан, 

хайгуулын ажлын 300 
төлөвлөгөөг, хүчин 
төгөлдөр хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн 
хэмжээнд холбогдох 

архивд хүлээлгэн өгсөн 
байна. 

I-IV АМХХ 

4.2 
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтыг татах, Эрдэс 
баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлнэ. 

- 
Чанартай үнэн зөв 

хийгдсэн байна. 
- 

Сонгон шалгаруулалтаар 
олгогдсон хайгуулын тусгай 

зөвшөөрлийн тоо 
хэмжээгээр 

  

4.2.1 

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

- 
Чанартай үнэн зөв 

хийгдсэн байна. 
- 

Төрөөс тогтоосон 8,4 сая 
га талбайд  зарлах 

сонгон шалгаруулалтын 
497 талбайн ерөнхий 

мэдээллийг 
боловсруулна. 

I-IV АМХХ 

4.2.2 

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

- 
Чанартай үнэн зөв 

хийгдсэн байна. 

2021 онд 98 хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийг  
хянаж мэдээллийн 

санд бүртгэсэн. 

Сонгон шалгаруулалтаар 
олгогдсон 60 хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийг тус 
бүрээр хянаж бүртгэсэн 

байна. 

I-IV АМХХ 
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хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Зорилго 5. Стратегийн болон томоохон ордуудыг ашиглалтад оруулж, экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллээр хангаж, Уул уурхайн салбараас улс орны нийгэм, эдийн засаг, болон байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийг үнэлэх, 
эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлттэй холбоотой мэдээллийг бүрдүүлэх, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлохтой холбогдох эрх 
зүйн орчныг сайжруулах, бичил уурхайн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулалтад оруулахад тус тус дэмжлэг үзүүлнэ. 

5.1 

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

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлж 
байсан. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн байна. 
  

5.1.1 

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

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

 
 

7 мэдээлэл 
хүргүүлсэн. 

6 мэдээлэл хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV УУСХ 

5.1.2 

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

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

 
 

3 мэдээлэл 
хүргүүлсэн. 

2 мэдээлэл хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV УУСХ 

5.1.3 

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

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

3 мэдээлэл 
хүргүүлсэн. 

2 мэдээлэл хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV УУСХ 

5.1.4 

Асгатын мөнгөний ордыг эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулахад 
шаардлагатай  мэдээллээр 
хангах 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

 
1 мэдээлэл 
хүргүүлсэн. 

1 мэдээлэл хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV УУСХ 

5.2 

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

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн байна. 
  

5.2.1 

Салхитын мөнгөний ордыг 
төслийн хүчин чадалд хүргэж 
ашиглахад шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

5 мэдээлэл 
хүргүүлсэн. 

2 мэдээлэл хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV УУСХ 
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5.2.2 

Зүүн цагаан дэлийн жоншны 
далд уурхайг ашиглалтад 
оруулахад шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

3 мэдээлэл 
хүргүүлсэн. 

2 мэдээлэл хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV УУСХ 

5.2.3 

Тавантолгойн нүүрсний бүлэг 

ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, 

үйлдвэрлэл, технологийн парк 

байгуулах, нүүрс баяжуулах 

үйлдвэрийг барих ажлын 

гүйцэтгэлд хяналт тавьж 

ажиллах 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн байна. 
I-IV НСХ 

5.2.4 

“Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн 

ил уурхайн олборлолтын 

өртгийг бууруулах, хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлэх 

технологийн харьцуулсан 

сонголтыг тус компанийн 

инженер техникийн 

ажилтнуудтай хамтран 

гүйцэтгэх 

- 
Оновчтой  

мэдээлэл, санал 
хүргүүлсэн байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн байна. 
I-IV НСХ 

5.3 

Хайлуур жоншны ордуудын 

эдийн засгийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр авах 

арга хэмжээний санал 

боловсруулах Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн яам болон 

холбогдох байгууллагад 

уламжилна. 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

- 

Нөөц, техник, технологи, 
нөхөн сэргээлтийн 
чиглэлээр зөвлөмж 
хүргүүлж, авах арга 
хэмжээний санал 

холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

  

5.3.1 

Хайлуур жоншны ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрөлтэй үйл 

ажиллагаа явуулж буй аж ахуй 

нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид 

авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний саналыг Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

Хайлуур жоншны 
ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөлтэй үйл 
ажиллагаа явуулж 

буй аж ахуй 
нэгжүүдийн үйл 

ажиллагаанд үнэлэлт 
дүгнэлт өгсөн байна. 

Нөөц, техник, технологи, 
нөхөн сэргээлтийн 
чиглэлээр зөвлөмж 
хүргүүлж, авах арга 
хэмжээний санал 

холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

I-IV УУСХ 



9 
 

болон холбогдох байгууллагад 

уламжлах 

5.4 

Уул уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд орж, нөхөн 
сэргээлгүй орхигдсон 
газруудыг нөхөн сэргээх арга 
хэмжээнд санал өгөх, 
мэдээллээр хангана. 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

Албан томилолтоор 1 
удаа ажиллаж, 

Мэдээллийн санг 
хөтлөн баяжуулсан. 

Шаардлагатай мэдээллийг 
тухай бүр гаргаж 

хүргүүлсэн байна. 
  

5.4.1 

“Тэрбум мод” үндэсний 
хөдөлгөөний хүрээнд уг арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх түр 
журмын төсөлд санал өгөх, 
хэрэгжүүлж ажиллах 

- 
Оновчтой  

мэдээлэл, санал 
хүргүүлсэн байна. 

- 

Шаардлагатай мэдээллээр 
тухай бүр хангах, нийгмийн 

хариуцлагын хүрээнд аж 
ахуйн нэгжийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, 
тайланд тусгуулна. 

I-IV УУСХ 

5.4.2 

Нөхөн сэргээлт – 2024 нэгдсэн 
арга хэмжээний хүрээнд уул 
уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас нөхөн сэргээгдэхгүй 
эвдэгдэж орхигдсон 8000 га 
талбайг нөхөн сэргээх 
зорилготой ажлын хэсэгт 
ажиллах, холбогдох 
мэдээллээр хангах, хэрэгжүүлж 
ажиллах 

- 
Үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. 

Албан томилолтоор 1 
удаа ажиллаж, 

Мэдээллийн санг 
хөтлөн баяжуулсан. 

Шаардлагатай мэдээллээр 
тухай бүр хангах, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тайланд нөхөн 

сэргээлтийг тусгуулна. 

I-IV УУСХ 

Зорилго-6. Уул уурхайн салбарын хууль, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай журам, дүрэм, зааврын төсөл боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангана. 

6.1 
Ашигт малтмалын тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд 

- 

Үнэн зөв, бодитой, 
судалгаа мэдээ 

мэдээлэл, 
хүргүүлсэн байна. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн. 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж хүргүүлсэн байна. 
  

6.1.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хайгуул хийсэн ордын нөхөн 
төлбөр тооцох, гэрээ байгуулж, 
гэрээний хэрэгжилт хангуулах 

- 
Хуулийн 

хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

22 ордуудын нийт 
200 ширхэг тайланг 
судалж, танилцсан. 

Аж ахуй нэгжийн 
хүсэлтийг бүрэн хангаж, 

хуулийн хэрэгжилт 
ханган ажиллана. 

I-IV УУСХ 

6.2 

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

- 
Хууль хэрэгжиж, 

мэдээллээр 
хангагдсан байна. 

2021 оны гэрээний 
хэрэгжилтийг 

дүгнэсэн. 

Мэдээллийн санг 
хөтлөн баяжуулж,  

Мэдээллийн санг хөтлөн 
баяжуулах. 1 

Мэдээллээр хангана. 
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мэдээллээр хангаж 
ажилласан. 

6.2.1 

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

- 
Хууль хэрэгжиж, 

мэдээллээр 
хангагдсан байна. 

2021 оны гэрээний 
хэрэгжилтийг 

дүгнэсэн. 

Мэдээллийн санг 
хөтлөн баяжуулж,  

мэдээллээр хангаж 
ажилласан. 

Мэдээллийн санг хөтлөн 
баяжуулах. 1 Мэдээллээр 

хангана. 
I-IV УУСХ 

6.3 

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

- 
Хууль хэрэгжсэн 

байна. 

1 журмын төсөлд санал 
өгсөн. 

8 удаагийн цахим 
хуралдаанд оролцож, 
санал дүгнэлтийг өгч 

ажилласан 

Мэргэжлийн зөвлөлийн 
хуралдаанд оролцох, 
санал, дүгнэлт өгөх, 
тайланг нэгтгэн Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яаманд хүргүүлнэ. 

  

6.3.1 

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

- 
Хууль хэрэгжилт 

хангагдсан байна. 

1 журмын төсөлд 
санал өгсөн. 

8 удаагийн цахим 
хуралдаанд оролцож, 
санал дүгнэлтийг өгч 

ажилласан 

Мэргэжлийн зөвлөлийн 
хуралдаанд оролцох, 
санал, дүгнэлт өгөх, 
тайланг нэгтгэн Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яаманд хүргүүлнэ. 

I-IV УУСХ 

6.4 
Газрын хэвлийн тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

- 

Нөөцийн 
хөдөлгөөний тоо 

бүртгэлийг 
хөтөлсөн байна. 

2021 онд металл 
болон металл бус 
ашигт малтмалын 

144 ордын нөөцийн 
хөдөлгөөний тоо 

бүртгэлийг хөтөлсөн. 

120 ордын нөөцийн 
хөдөлгөөн хийж, тоо 

бүртгэлийг үргэлжлүүлэн 
хөтөлж, Үндэсний 
геологийн албаны 

Геологийн баримтын төв 
архивд хүлээлгэн өгнө. 

  

6.4.1 

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

- 

Нөөцийн 
хөдөлгөөний тоо 

бүртгэлийг 
хөтөлсөн байна. 

2021 онд металл 
болон металл бус 
ашигт малтмалын 

144 ордын нөөцийн 
хөдөлгөөний тоо 

бүртгэлийг хөтөлсөн. 

2022 оны металл болон 
металл бус ашигт 
малтмалын ордын 

нөөцийн хөдөлгөөний тоо 
бүртгэлийг хөтөлсөн 

байна. 

I-IV УУСХ 

6.5 
Ашигт малтмалын тухай хуульд 

бичил уурхайтай холбоотой 
- 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай 

Ашигт малтмалын 
тухай хуульд Бичил 

1 санал өгсөн байна.   
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нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад 

санал өгөх, мэдээллээр 

хангана. 

бүр гаргаж 
хүргүүлсэн байна. 

уурхайн талаар 
оруулах нэмэлт 

өөрчлөлтийн  санал, 2 
мэдээ, мэдээллийг Уул 

уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд 

хүргүүлсэн. 

2 мэдээлэл хүргүүлсэн 
байна.. 

6.5.1 

Хуульд оруулсан нэмэлт, 

өөрчлөлттэй холбогдуулан 

бичил уурхайгаар ашигт 

малтмал олборлох журмыг 

шинэчлэн боловсруулахад 

санал өгөх, мэдээллээр хангах 

- 
Санал хүргүүлсэн 

байна. 

Бичил уурхайгаар 
ашигт малтмал 

олборлох журамд 
оруулах нэмэлт 

өөрчлөлт саналыг 2 
удаа хүргүүлсэн. 
Бичил уурхайтай 

холбоотой 3 мэдээ, 
мэдээллээр хангаж 

ажилласан. 

 
2 мэдээлэл хүргүүлсэн 

байна. 
I-IV УУСХ 

6.5.2 
Бичил уурхайн журмын 

хэрэгжилтийг хангах 
- 

Журам хэрэгжсэн 
байна. 

4 мэдээ, мэдээллийг 
санд нэгтгэсэн. 4 

мэдээллээр хангаж 
ажилласан. 1 санал Уул 

уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд 

хүргүүлсэн. 

Мэдээллийн санг 
баяжуулж, мэдээллээр 

хангана. 
1 Санал Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлсэн байна. 

I-IV УУСХ 

6.6 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд 

- 

Хууль тогтоомж 
хэрэгжиж, 

мэдээллээр 
хангагдсан байна. 

Уулын болон 
баяжуулах, 

боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн, 2020 
оны  ашиглалтын үйл 

ажиллагааны 143 
тайлангийн мэдээллийг 

нэгдсэн санд нэгтгэн, 
холбогдох 

байгууллагыг 
мэдээллээр ханган 

ажилласан. 

Мэдээллийн санг хөтлөн 
баяжуулж, дүгнэлт 
гаргах, холбогдох 
байгууллагуудыг 

мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

  

6.6.1 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн тухай хууль, 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг 

сайжруулах,  холбогдох 

- 
Хууль хэрэгжиж, 

мэдээллээр 
хангагдсан байна. 

Уулын болон 
баяжуулах, 

боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн, 2020 
оны  ашиглалтын үйл 

Мэдээллийн санг хөтлөн 
баяжуулж, дүгнэлт 
гаргах, холбогдох 
байгууллагуудыг 

I-IV УУСХ 
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байгууллагуудыг мэдээллээр 

хангах 

ажиллагааны 143 
тайлангийн мэдээллийг 

нэгдсэн санд нэгтгэн, 
холбогдох 

байгууллагыг 
мэдээллээр ханган 

ажилласан. 

мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

Зорилго 7. Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад нүүрсний салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарын хөрөнгө оруулалтын орчинд 
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулна. 

7.1 

Шинээр төлөвлөгдөж буй 
төслүүдийн техник, эдийн 
засгийн үндэслэлтэй танилцаж 
холбогдох эрх зүйн актуудын 
шаардлагад нийцүүлэн хянах, 
төслүүдийн холбогдолтой 
нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэж 
түүнд тулгуурлан салбарын 
ойрын болон хэтийн хөгжлийн 
бодлогыг тодорхойлоход 
шаардлагатай тооцоо, 
судалгаа хийнэ. 

- 

Судалгааны 
зорилгод нийцсэн 

мэдээллийн 
боловсруулалт 
хийж бодитой 

мэдээлэл гаргасан 
байна. 

Нийт нүүрсний нийт 
АТЗ-үүдийн техник, 

эдийн засгийн 
үндэслэлийн 

судалгааг хийсэн. 

Ирүүлсэн техник, эдийн 
засгийн үндэслэл бүрийг 

хянаж, засварыг нь 
хийлгэж Эрдэс баялгийн 

мэргэжлийн зөвлөлд 
хүргүүлсэн байна. 

  

7.1.1 

Уул уурхайн зураг төсөл, 
техник, эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулах тусгай 
зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн 
нэгжүүдийн боловсруулсан орд 
ашиглах техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийг Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх 

- 

Ирүүлсэн техник, 
эдийн засгийн 
үндэслэлийн 

хүсэлтийн тоогоор 
шуурхай, 
чанартай 

гүйцэтгэсэн байна. 

2021 онд 35 техник, 
эдийн засгийн 
үндэслэлтэй 

танилцаж, Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлсэн. 

Техник, эдийн засгийн 
үндэслэлүүдийг Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлсэн байна. 

I-IV НСХ 

7.1.2 

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

- 

Холбогдох заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай чанартай 
гүйцэтгэсэн байна. 

2021 онд ашиглалтын 
үйл ажиллагааны 53 

тайлан нөөцийн 
хэсэгт орж ирснээс 

шаардлага хангасан 
47 тайлангийн 

нөөцийн 
хөдөлгөөнийг хийж 
санг баяжуулсан. 

 

Ирүүлсэн хүсэлтийн 
тоогоор нөөцийг бүртгэж, 

нөөцийн хөдөлгөөн 
хийсэн байна. 

I-IV  НСХ 
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нөөцийг талбай тус бүр ногдох 
байдлаар хувааж бүртгэж авах, 
тодорхойлолт гаргах 

Зорилго 8. Ашигт малтмалын тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хууль болон бусад хууль эрх зүйн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор ердийн болон цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох кадастрын 
үйлчилгээ үзүүлнэ. 

8.1 
Геологи, уул уурхайн 
кадастрын  бүртгэл хөтөлнө. 

- 

Холбогдох хууль, 
журам, зааврын 

дагуу хийсэн 
бүртгэлийн тоо 

2021 онд  бүртгэлийг 
100 хувь хийж 
гүйцэтгэсэн. 

Геологи, уул уурхайн 
кадастрын  бүртгэлийг Уул 

уурхайн кадастрын 
компьютержсэн  системд 
бүрэн, үнэн зөв бүртгэсэн 

байна. 

  

8.1.1 

Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн дагуу тусгай 
зөвшөөрлийн бүх хөдөлгөөний 
өргөдлийн талбайд зураг зүйн 
шүүлт хийх, зураг зүйн 
бүртгэлд хяналт тавих 

- 

Хуульд нийцүүлэн 
хийсэн зураг зүйн 

шүүлтийн тоо 
2021 онд 157 

өргөдлийн талбайд 
зураг зүйн шүүлт 

хийсэн. 

Тусгай зөвшөөрлийн бүх 
хөдөлгөөний өргөдлийн 
талбайд 200-с багагүй 
өргөдлийн зураг зүйн 
шүүлт хийсэн байна. 

I-IV  ГУУКХ 

8.1.2 

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

- 

Хуульд нийцсэн 
тогтоол, 

шийдвэрийг 
бүртгэсэн тоо 

2021 онд 119 
талбайн 3.2 сая 

гектар газрын тусгай 
хэрэгцээнд 
бүртгэсэн. 

Ирүүлсэн тогтоол, 
шийдвэрийн тоогоор 

хуульд нийцүүлэн 
бүртгэсэн байна. 

I-IV  ГУУКХ 

8.1.3 

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

- 

Төрийн үйлчилгээг 
цахимжуулсан 

системийг 
ашиглаж эхэлнэ. 

Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд 
санал, төлөвлөгөө 

хүргүүлсэн. 

Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нийцүүлэн төрийн 

үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэн 

ашиглалтад оруулсан 
байна. 

I-IV  ГУУКХ 

8.1.4 

Ашигт малтмалын хүчин 
төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн 
хувийн хэргийн цахим архив 
үүсгэх 

БГР төслийн 
санхүүжилт 

 

Цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн 

хувийн хэргийн 
тоо 

2021 онд  хүчинтэй 
2636, хүчингүй 551, 

нийт 3187 тусгай 
зөвшөөрлийн хувийн 

хэргийг цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн. 

800.000 гаруй хуудас 
хасагдсан өргөдөл, 

дуусгавар болсон, хүчингүй 
болсон, буцаан өгсөн, 

цуцлагдсан тусгай 
зөвшөөрлийн хувийн 

хэргийг цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн байна. 

I-IV  ГУУКХ 
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8.1.5 

Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл 
хүсэж орон нутагт гаргасан 
өргөдлийн дагуу шүүлт хийж, 
холбогдох дүгнэлт гаргах, 
хүргүүлэх 

- 
Хуульд нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

151 талбайд тусгай 
зөвшөөрөл олгох 
боломжтой,  49 
талбайд олгох 

боломжгүй 
дүгнэлтийг холбогдох 
аймгийн Засаг даргад 

хүргүүлсэн. 

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн 
өргөдлийг хуулийн 

хүрээнд  хянан 
шийдвэрлэсэн байна. 

I-IV ГУУКХ 

8.2 
Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбоотой 
өргөдлийн үйлчилгээ үзүүлнэ. 

- 

Холбогдох хууль, 
журамд нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2021 онд тусгай 
зөвшөөрөлтэй 

холбоотой өргөдлийг 
100 хувь 

шийдвэрлэсэн. 

Тусгай зөвшөөрлийн 
хөдөлгөөний өргөдлийг 
хуулийн хүрээнд хянан 
шийдвэрлэсэн байна. 

 

 

8.2.1 
Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл шинээр олгох 
ажлыг зохион байгуулах 

- 

Холбогдох хууль, 
журамд нийцүүлэн 

шийдвэрлэж 
олгосон тусгай 

зөвшөөрлийн тоо 

2021 онд хайгуулын 
109, ашиглалтын 53 
тусгай зөвшөөрлийг 

шинээр олгож 
бүртгэсэн. 

Ашигт малтмалын 
хайгуулын 100-аас багагүй 
тусгай зөвшөөрөл олгож, 

өргөдлийг хуулийн хүрээнд  
хянан шийдвэрлэсэн 

байна. 

I-IV  ГУУКХ 

8.2.2 
Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 
сунгах өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх 

- 
Хуульд нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2021 онд хугацааг 
сунгах 244 өргөдлийг 
хянан шийдвэрлэсэн. 

Хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн хугацааг 
сунгах 100-с багагүй 

өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэсэн байна. 

I-IV  ГУУКХ 

8.2.3 
Тусгай зөвшөөрөл барьцаалах, 
барьцаанаас чөлөөлөх 
өргөдлийг хянан шийдвэрлэх 

- 
Хуульд нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2021 онд тусгай 
зөвшөөрлийн 

барьцаалсныг бүртгэх 
37, барьцаанаас 

чөлөөлөх 18 өргөдлийг 
хянан шийдвэрлэсэн. 

Тусгай зөвшөөрлийн 
барьцаалсныг бүртгэх, 
барьцаанаас чөлөөлөх 

өргөдлийг хуулийн  хүрээнд  
хянан шийдвэрлэсэн 

байна. 

I-IV  ГУУКХ 

8.2.4 
Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон 
талбайг буцаан өгөх өргөдлийг 
хянан шийдвэрлэх 

- 
Хуульд нийцүүлэн 

шийдвэрлэсэн 
өргөдлийн тоо 

2021 онд тодорхой 
хэсгийг болон бүхэлд 

нь буцаасныг 
бүртгүүлэх 22 

өргөдлийг 
шийдвэрлэсэн. 

Тусгай зөвшөөрлийн 
талбайгаас хэсэгчлэн 

болон бүхэлд нь буцаах 
өргөдлийг хуулийн хүрээнд  

хянан шийдвэрлэсэн 
байна. 

I-IV  ГУУКХ 

Зорилго 9. Байгууллагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, зорилт, чиг, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль, эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгох, дүрэм, журам, стандарт боловсруулах, батлуулахад эрх зүйн дэмжлэг, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ. 

9.1 
Салбарын чиглэлээр 
мөрдөгдөж буй хууль бусад 
хууль тогтоомжийн төсөлд 

- 
Хууль, заавар, 

журамд 
нийцүүлэн, 

Хууль тогтоомжийн 7 
төсөлд санал өгч 

ажилласан. 

Хуулийн шаардлага 
хангаж 100%  хийгдсэн 

байна. 
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санал өгөх, төслийн хувилбар 
боловсруулна. 

шуурхай чанартай 
гүйцэтгэсэн байна. 

9.1.1 

УИХ, Монгол улсын Засгийн 
газраас салбарын чиглэлээр 
батлан гаргах тогтоол 
шийдвэрийн төсөлд санал өгч 
ажиллах 

- 
Санал өгсөн 
хуулийн тоо 

5 

Санал авахаар ирүүлсэн 
салбарын холбогдох хууль 

тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн төслийн өөрт 
хуваарилагдсан тоогоор 

I-IV  ХЭЗХ 

9.1.2 

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

- 
Санал өгсөн 
хуулийн тоо 

1 1 I-IV ХЭЗХ 

9.1.3 

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

- 
Санал өгсөн 
хуулийн тоо 

1 1 I-IV ХЭЗХ 

9.1.4 

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

- 

Хууль, заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай чанартай 
гүйцэтгэсэн байна. 

- 
Хуулийн шаардлага 

хангаж 100%  хийгдсэн 
байна. 

I-IV АМХХ 

9.1.5 

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

- 

Хууль, заавар, 
журамд 

нийцүүлэн, 
шуурхай чанартай 

гүйцэтгэнэ. 

- 
Хуулийн шаардлага 

хангаж 100%  хийгдсэн 
байна. 

I-IV АМХХ 

 
9.2 

Ашигт малтмалын хайгуулын 
болон ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийг сунгах, 
шилжүүлэх, барьцаалах, 
талбай буцаан өгөх зэрэг 

- 
Холбогдох хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн байна. 

441 өргөдөл, 149 
хяналтын хуудсанд 

эрх зүйн шүүлт 
хийсэн. 

Тусгай зөвшөөрөлтэй 
холбоотой эрх зүйн 
шүүлтийг холбогдох 

хуульд нийцүүлж хянана. 

I-IV  ХЭЗХ 
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тусгай зөвшөөрлийн 
хөдөлгөөнтэй холбоотой 
Геологи, уул уурхайн 
кадастрын хэлтсийн даргын 
шийдвэрийн эрх зүйн 
үндэслэлийг хянах, өргөдлийн 
материалд холбогдох хууль 
тогтоомж, зааврын дагуу эрх 
зүйн шүүлт хийнэ. 

9.2.1 

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

- 
Холбогдох хууль 

тогтоомжид нийцсэн 
байна. 

441 өргөдөл, 149 
хяналтын хуудсанд 

эрх зүйн шүүлт 
хийсэн. 

Геологи, уул уурхайн 
кадастрын хэлтсээс 
ирүүлсэн эрх зүйн 

шүүлтийн хуваарилагдсан 
тоогоор 

I-IV  ХЭЗХ 

Зорилго 10. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтыг эрчимжүүлнэ. 

10.1 

Газрын тос, уламжлалт бус 
газрын тосны эрэл, хайгуул, 
ашиглалтыг эрчимжүүлэх арга 
хэмжээ авсан байна. 

- 

Газрын тосны тухай 
хууль болон бусад 

хууль, Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

- 

Газрын тос, уламжлалт 
бус газрын тосны эрэл, 

хайгуул, ашиглалтыг 
эрчимжүүлсэн байна. 

  

10.1.1 

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

- 

Гэрээлэгчийг 
сонгон 

шалгаруулах 
журмын 

шаардлагыг 
хангасан, 
мэдээлэл 

нотолгоонд 
суурилсан байна. 

2021 онд 1 
бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ байгуулсан.  

Нээлттэй талбайн товч 
мэдээллийг бэлтгэн Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн 

яаманд хүргүүлнэ. 
Төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас Газрын 
тосны тухай хуулийн 
8.1.4-т заасны дагуу 

чиглэл ирүүлсэн талбайн 
багц материалыг 

бэлтгэнэ. 

I-IV  ГТХХ 

10.1.2 

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

- 

Газрын тосны 
тухай хуулийн 15, 
16 дугаар зүйлийн 

шаардлагыг 
хангасан байна. 

2021 онд 10 эрлийн 
гэрээ байгуулах  

хүсэлтийн 
материалыг хүлээн 

авч хянан шаардлага 
хангасан 4 хуулийн 

этгээдтэй гэрээ 
байгуулсан. 

Эрлийн гэрээ байгуулах 
хүсэлт ирүүлсэн 

материалыг хянан 
шаардлага хангасан 
хуулийн этгээдтэй 

эрлийн гэрээ байгуулна. 
Шаардлага хангасан 
хүсэлт ирүүлсэн  тоо 

I-IV  ГТХХ 
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хэмжээгээр 
хязгаарлагдана. 

10.1.3 

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

- 

“Газрын тосны 
бүртгэл, тооцооны 

маягт, түүнийг 
хөтлөх заавар, 

аргачлал”-д 
нийцсэн байна. 

2021 онд хайгуулын 
10 талбайд эрлийн 

10 талбайд гүйцэтгэх 
эрэл, хайгуулын 

ажлын төлөвлөгөө 
баталсан. 

Эрлийн болон хайгуулын 
ажлын төлөвлөгөөг 

хүлээн авч хянан зохих 
засвар өөрчлөлтийг 

хийлгэн заавар 
шаардлагад нийцүүлэн 

баталсан байна. 

I-IV  ГТХХ 

10.1.4 

Эрэл, хайгуулын талбайд 
гүйцэтгэсэн газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны 
геологи, геофизик, 
гидрогеологи, геохими, 
өрөмдлөг, хайгуул, 
ашиглалттай холбогдсон үйл 
ажиллагааны анхдагч 
мэдээлэл, тайлан, материалыг 
хүлээн авах, хянах, “Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны 
эрэл, хайгуул, ашиглалтын 
техникийн зөвлөл”-ийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх, хүлээн авах 

- 

“Газрын тос, 
уламжлалт бус 

газрын тосны эрэл, 
хайгуул, 

ашиглалтын 
анхдагч болон үр 
дүнгийн тайланд 

тавигдах 
шаардлага”-д 

нийцсэн байна. 

2021 онд  Техникийн 
зөвлөл 2 удаа 
хуралдсан. 

Тайлан, материалыг 
хянан, холбогдох засвар 

өөрчлөлтийг хийлгэн 
журамд нийцүүлэн 

хүлээн авна.  
Шаардлагатай тайлан 

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

ашиглалтын техникийн 
зөвлөл”-ийн хурлаар 

хэлэлцүүлнэ. 

I-IV  ГТХХ 

10.1.5 

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

- 

Батлагдсан 
төлөвлөгөөт ажил 

нотолгоонд 
суурилан 
бодитоор 

гүйцэтгэгдсэн 
байна. 

2021 онд Газрын 
тосны хайгуулын 

хэлтсээс давхардсан 
тоогоор 16 

мэргэжилтэн 14 удаа 
103 хоног талбайд 

хяналт тавьж 
томилолтоор 
ажилласан. 

. 

Батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу хийгдэж байгаа 
хээрийн ажилд хяналт 

тавин мэргэжил аргазүйн 
зөвлөмж өгөх, орон нутгийн 

иргэдэд салбарын үйл 
ажиллагааг сурталчлах, 

тулгамдаж байгаа асуудлыг 
цаг алдалгүй мэдээлж эрэл 

хайгуулын ажлыг 
эрчимжүүлсэн байна. 

I-IV  ГТХХ 

10.1.6 

Гэрээлэгч нартай жилийн 
ажлын уулзалтыг зохион 
байгуулж 2021 онд хийгдсэн 
хайгуулын ажлын үр дүн, 2022 
онд хийгдэх хайгуулын ажлын 
төлөвлөгөө төслийн талаар 
хэлэлцэж тулгамдаж буй 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль, 
Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 
заасны дагуу 
төлөвлөгөө, төсөв 

2021 онд 12 
гэрээлэгчтэй жилийн 

ажлын уулзалт 
хийсэн. 10 

бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний хэрэгжилт 

гаргаж дүгнэсэн. 

Жилийн ажлын уулзалтыг 
зохион байгуулсан байна. 
Үйл ажиллагаа явуулсан 

компанийн гэрээний 
хэрэгжилтийг дүгнэж, 

удирдлагад танилцуулсан 
байна. 

I  ГТХХ 
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асуудал дээр харилцан санал 
солилцон, бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний тухайн жилийн 
хэрэгжилтийг дүгнэх 

батлах чиг үүрэгт 
нийцсэн байх. 

Зорилго 11. Газрын тосны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна. 

11.1 

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

- 

Хууль болон 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээнд 
нийцсэн байна. 

2021 онд 4 
төлөвлөгөө, төсөв 

батлагдсан. 2021 онд 
ажиллах хүчний 

зөвшөөрөл 
шийдвэрлэгдсэн. 

Холбогдох хууль, 
тогтоомжид нийцсэн байна. 

I-IV  ГТАХ 

11.1.1 

Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 
Матад ХХ, 1997 оны 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 
талбайн 2022 онд гүйцэтгэх 
ажлын төлөвлөгөө, төсвийн 
төслийг судалж, санал дүгнэлт 
гаргаж, батлуулах 

- 
Санал, дүгнэлтэд 
үндэслэсэн байна. 

4 төлөвлөгөө, төсөв 
батлагдсан. 

2022 онд 4 төлөвлөгөө, 
төсвийг батлуулсан 

байна. 
I-II ГТАХ 

11.1.2 

“Петрочайна Дачин Тамсаг”, 
“Доншен газрын тос (Монгол)”, 
“Петроматад” ХХК-уудын 2022 
онд гадаадаас авах ажиллах 
хүчний асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

- 

Гадаадын харьяат 
ажилтны бичиг 

баримтын 
бүрдлийг хянасан 

байна. 

Засгийн газрын 2020 
оны 168 дугаар 

тогтоолоор 2021 онд 
ажиллах хүчний 

зөвшөөрөл 
шийдвэрлэгдсэн. 

Хөдөлмөр эрхлэх 
зөвшөөрөл олгох 

хүсэлтийг Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яаманд 

хүргүүлсэн байна. 

I-IV ГТАХ 

11.1.3 
Орон нутгийн иргэдэд үйл 
ажиллагааг сурталчлан 
таниулах 

- 

Газрын тосны 
тухай хууль, 

журам, дүрэм, үйл 
ажиллагааг 

иргэдэд 
сурталчилсан 

байна. 

2021 оны 3 дугаар 
сард Чойбалсан 

хотод уулзалт зохион 
байгуулсан. 

Орон нутагт 1 уулзалт 
зохион байгуулсан 

байна. 
I-III ГТАХ 

Зорилго 12. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх, ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн, олборлолтыг 
боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

12.1 

Газрын тосны ордын 
ашиглалтыг эрчимжүүлж, 
олборлолтыг боломжит 
хэмжээгээр нэмэгдүүлэх, дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх, 

- 

Олборлолт,  
экспортын тоо 

хэмжээнд хяналт 
тавьж ажилласан 

байна. 

2021 онд 4.6 сая 
баррель буюу 633.5 
мянган  газрын тос 

олборлож, 

Олборлолт,  
экспортын тоо хэмжээнд 

хяналт тавьж, бүртгэл 
хөтөлсөн байна. 
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тээвэрлэлтийн менежментийг 
боловсронгуй болгох ажлыг 
зохион байгуулна. 

4.3 сая баррель буюу 
590.8 мянган  газрын 

тос экспортолсон. 

12.1.1 
Олборлож буй тосны тоо 
хэмжээнд газар дээр нь 
байнгын хяналт тавьж ажиллах 

- 

Хяналт тавьж, 
Баасан гараг бүр 

удирдлагыг 
мэдээллээр 

хангасан байна. 

2021 онд 4.6 сая 
баррель буюу 633.5 
мянган  газрын тос 

олборлосон. 

Олборлолтын тоо 
хэмжээнд хяналт тавьж, 
бүртгэл хөтөлсөн байна. 

I-IV ГТАХ 

12.1.2 

Экспортолж буй тосны тоо 
хэмжээ, чанарын шинжилгээнд 
газар дээр нь байнгын хяналт 
тавьж ажиллах 

- 

Экспортын тосны 
усны агууламж 0.5 
хувиас хэтрэхгүй 

байна. 

2021 онд 4.3 сая 
баррель буюу 590.8 
мянган  газрын тос 

экспортолсон. 

Экспортын тоо хэмжээнд 
хяналт тавьж, бүртгэл 

хөтөлсөн байна. 
I-IV ГТАХ 

12.1.3 

Хэмжилт, бүртгэлийн явцад 
хяналт тавих, шаардлагатай 
үед холбогдох журмын дагуу 
залруулга хийж, 
баталгаажуулах 

- 
MNS 5311:2003 

стандартыг 
хангасан байна. 

Электрон жин 
хэмжигчийн хэвийн 
ажиллагааг 19 удаа 

шалгасан. 

Электрон жин 
хэмжигчийн хэвийн 
ажиллагааг шалгаж, 
тэмдэглэл хөтөлсөн 

байна. 

I-IV ГТАХ 

12.1.4 

Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI, 
1997 оны Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээт талбайгаас 2021 онд 
олборлосон шингэн, үүнээс ус, 
тос, хийн хэмжээ, экспортолсон 
тосны хэмжээ, үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаанд ашигласан 
усны хэмжээг гэрээлэгчидтэй 
тулган баталгаажуулах 

- 
Анхан шатны 

баримтад 
үндэслэсэн байна. 

3 талбайд 3 протокол 
байгуулсан. 

3 протокол байгуулсан 
байна. 

I-II ГТАХ 

12.1.5 

Тосон-Уул, Тамсаг, Зүүнбаян, 
Цагаан-Элсний газрын тосны 
ордын 2020, 2021 оны нөөцийн 
хөдөлгөөний тайланг хянах, 
санал дүгнэлт гаргах 

- 

Санал дүгнэлт 
гаргаж, 

бүртгүүлсэн 
байна. 

2021 оны сүүлийн 
байдлаар  Монгол 
Улсын хэмжээнд 

газрын тосны үлдэгдэл 
ашиглалтын баталгаат 
нөөцийн хэмжээ 33.32 

сая тонн байна. 

Тайланг судалж, санал 
дүгнэлт гаргана.  Тайланг 

Техникийн зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн, нөөцийг 
Монгол Улсын ашигт 
малтмалын нөөцийн 

нэгдсэн санд бүртгүүлсэн 
байна. 

I-III ГТАХ 

Зорилго 13. Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж,  импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, улсын хэмжээнд газрын тосны бүтээгдэхүүний 
байнгын нөөцтэй байх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллана. 

13.1 

Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр 
дотоодын хэрэгцээг олон талт 
эх үүсвэрээс хангах боломжийг 
судлах, бүтээгдэхүүний чанар, 
стандартын шаардлага 

- 

Засгийн газрын 
тогтоол 

гаргуулахаар 
санал хүргүүлсэн 

байна. 

24 аж ахуйн нэгжийн 
бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээг 

2020 оны Монгол улсын 
Засгийн газрын 136 

2023 онд компанийн нөөц 
бүрдүүлэх аж ахуйн 

нэрсийн жагсаалт, тоо 
хэмжээг Монгол улсын 

Засгийн газрын 
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хангуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

дугаар тогтоолоор 
баталсан. 

тогтоолоор батлуулахаар 
санал хүргүүлнэ. 

13.1.1 

2023 онд газрын тосны 
бүтээгдэхүүний компанийн 
нөөц бүрдүүлэх  аж ахуйн 
нэгжүүдийн жагсаалт гаргах, 
Засгийн газрын тогтоол, 
шийдвэр гаргуулахад  
шаардлагатай арга хэмжээ 
авах 

- 

Засгийн газрын 
тогтоол 

гаргуулахаар 
санал хүргүүлсэн 

байна. 

24 аж ахуйн нэгжийн 
бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээг 

2020 оны Монгол улсын 
Засгийн газрын 136 
дугаар тогтоолоор 

баталсан. 

2023 онд компанийн нөөц 
бүрдүүлэх аж ахуйн 

нэрсийн жагсаалт, тоо 
хэмжээг Монгол улсын 

Засгийн газрын 
тогтоолоор батлуулахаар 
санал хүргүүлсэн байна. 

I-IV ГТБХ 

Зорилго 14. Газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулна. 

14.1 

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

- 

Санал 
боловсруулах,  

үзлэг хийх 
удирдамж 

батлуулсан байна. 

2 журмын төсөл, 1 
стандартын төсөл 

боловсруулж эрх бүхий 
байгууллагуудад 

хүргүүлж, 3 нормын 
төсөлд санал өгсөн. 

Эрх бүхий 
байгууллагуудаас 

ирүүлсэн норм, дүрэмд 
санал өгөх, шинээр 
стандартын төсөл 

боловсруулсан байна. 

  

14.1.1 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний 
хадгалалт, түгээлтийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбогдсон 
стандарт, журмын төсөл 
боловсруулах, санал өгөх 

- 
Санал 

боловсруулах, 
санал өгнө. 

2 журмын төсөл, 1 
стандартын төсөл 

боловсруулж эрх бүхий 
байгууллагуудад 

хүргүүлж, 3 нормын 
төсөлд санал өгсөн. 

Эрх бүхий 
байгууллагуудаас 

ирүүлсэн норм, дүрэмд 
санал өгөх, шинээр 
стандартын төсөл 

боловсруулсан байна. 

II-IV ГТБХ 

14.1.2 

Хүн амын нягтаршил ихтэй 
газруудад үйл ажиллагаа 
явуулж буй газрын тосны 
бүтээгдэхүүний болон 
шингэрүүлсэн шатдаг хийн 
бөөний худалдаа эрхэлж буй 
аж ахуйн нэгжүүдийн харьяа 
агуулахуудад үзлэг хийх, 
цаашид авах арга хэмжээний 
талаар санал боловсруулах 

- 
Үзлэг хийх 
удирдамж 

батлуулсан байна. 
- 

Улаанбаатар хотод үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
аж ахуйн нэгжүүдийн 

агуулахуудад үзлэг хийж 
цаашид авах арга 

хэмжээний талаар санал 
боловсруулж, эрх бүхий 

байгууллагуудад 
хүргүүлсэн байна. 

I-IV ГТБХ 

Зорилго 15. Уул уурхайн салбар болон Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулна. 

15.1 

Ашигт малтмал, газрын тосны 
газрын үйл ажиллагаатай 
холбоотой статистик мэдээний 
тайланг сар бүр боловсруулан 

- 

Шаардлага 
хангахуйц, үнэн  

зөв мэдээлэлтэй, 
тогтоосон 
хугацаанд 

Статистик мэдээний 
эмхтгэлийг 12 удаа 

нэгтгэн боловсруулж,  
холбогдох газруудад 

Статистик мэдээний 
эмхтгэлийг шаардлага 

хангахуйц, үнэн зөв 
мэдээлэлтэйгээр сар 
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гаргаж, хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр хангана. 

боловсруулж, 
түгээсэн байна. 

цахимаар 12 удаа 
хүргэсэн.  

бүр боловсруулсан 
байна. 

15.1.1 

Статистик мэдээг тогтоосон 
хугацаанд хэлтсүүдээс  
хүлээн авч нэгтгэн, статистик 
мэдээний эмхтгэлийг сар бүр 
боловсруулан гаргах, 
холбогдох төрийн 
байгууллагуудад түгээх, 
агентлагийн вэб хуудсанд 
байршуулах 

- 

Шаардлага 
хангахуйц, үнэн  

зөв мэдээлэлтэй, 
тогтоосон 
хугацаанд 

боловсруулж, 
түгээсэн байна. 

Статистик мэдээний 
эмхтгэлийг нийт 12 
удаа боловсруулан 

холбогдох газруудад 
хүргүүлсэн. 

Статистик мэдээний 
эмхтгэлийг шаардлага 

хангахуйц, үнэн зөв 
мэдээлэлтэйгээр сар бүр 
боловсруулж, эмхтгэлийг 

холбогдох газруудад 
түгээж, вэб хуудсанд 
байршуулсан байна. 

I-IV ХШҮСХ 

15.1.2 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайдын 2021 оны 4 дүгээр 
сарын 5-ны өдрийн А/63 тоот 
тушаалаар батлагдсан “Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яаманд Ашигт малтмал, газрын 
тосны газар болон Үндэсний 
геологийн албанаас мэдээ, 
тайлан ирүүлэх журам”-ын 
дагуу хэлтсүүдээс мэдээ, 
тайлан хүлээн авч нэгтгэн, 
холбогдох газруудад хүргэх   

- 

Хуваарийн дагуу 
тогтоосон 
хугацаанд 

хүргэсэн байна. 

Нийт 12 хэлтсүүдээс 7 
хоногийн 10 төрлийн 

мэдээг 48 удаа, сарын 
28 төрлийн мэдээг 10 

удаа, улирлын 2 
төрлийн мэдээг 3 удаа, 
хагас жилийн 5 төрлийн 
мэдээг 1 удаа, жилийн 

эцсийн 9 төрлийн  
мэдээг 1 удаа хүлээн 

авч нэгтгэн, Уул уурхай 
хүнд үйлдвэрийн 
яаманд цахимаар 

хүргэсэн.        

Хэлтсүүдээс 7 хоног, сар, 
улирлын мэдээ, тайланг 

хүлээн авч нэгтгэн, 
хуваарийн дагуу Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны холбогдох газарт 

цахимаар хүргэнэ. 

I-IV ХШҮСХ 

Зорилго 16. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт 
зөвлөмж өгнө. 

16.1 

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2020 оны 206 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан 
“Бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”-ын 
хүрээнд: 
Хууль тогтоомж, бодлогын 
баримт бичгүүдэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 

- 

Үнэлгээ, дүгнэлт, 
зөвлөмж нь 

холбогдох журамд 
нийцсэн байна. 

Хууль тогтоомж, 
бодлогын баримт 

бичгийн 10  
хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ 

хийж, дүгнэлт 
зөвлөмжийг удирдлагад 

танилцуулж, Уул 
уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлсэн. 

2021 оны жилийн эцэс, 
2022 оны эхний хагас   

жилийн байдлаар хууль 
тогтоомж, бодлогын баримт 

бичиг, Агентлагийн 2022 
оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийж, дүгнэлт зөвлөмж 
боловсруулан, Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яаманд 

хүргүүлнэ. 

  

16.1.1 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн  

- 
Үнэлгээ, дүгнэлт, 

зөвлөмж нь 
Агентлагийн 2022 оны 
гүйцэтгэлийн тайлан, 

Агентлагийн 2022 оны 
гүйцэтгэлийн тайлан, 

II, IV ХШҮСХ 
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ирүүлсэн Ашигт малтмал, 
газрын тосны газрын 2022 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
биелэлт, хууль тогтоомж, 
Улсын Их Хурал, Монгол улсын 
Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилт,  
Монгол Улсын Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө, Монгол улсын 
эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон 
бусад бодлогын баримт 
бичгийн биелэлтэд хагас жил, 
жилийн эцсийн байдлаар 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж  дүгнэлт, санал зөвлөмж 
боловсруулах 

холбогдох журамд 
нийцсэн байна. 

Бодлогын баримт 
бичгүүдийн 2020 оны 

жилийн эцэс, 2021 оны 
эхний хагас жилийн 

байдлаар хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээг 

хийж, дүгнэлт 
зөвлөмжийг 

боловсруулан, газрын 
даргад танилцуулж, Уул 

уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яаманд 

хүргүүлсэн. 

Бодлогын баримт 
бичгүүдийн 2021 оны 

жилийн эцэс, 2022 оны 
эхний хагас жилийн 

байдлаар хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ 

хийж, дүгнэлт зөвлөмж 
боловсруулан, Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яаманд хүргүүлнэ. 

Зорилго 17. Агентлагийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийнэ. 

17.1 

Аудитын тухай хуулийн 10.1.1, 
10.1.2, Төсвийн тухай хуулийн 
69.1, 69.3 дугаар зүйл, Сангийн 
сайдын 2017 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн 365 дугаар 
тушаалаар батлагдсан 
Худалдан авах ажиллагаанд 
дотоод аудит хийх журмын 
хүрээнд: Дотоод аудит хийнэ. 

- 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм 
журамд нийцсэн 

байна. 

Дотоод аудитыг 
хийж, дүгнэлт 

зөвлөмжийг нэгжийн 
даргад 

танилцуулсан. 

Аудитын үйл 
ажиллагааны дүгнэлт, 
санал, зөвлөмж гарган 
зөрчлийг арилгуулах 

арга хэмжээ авах 

  

17.1.1 

Ашигт малтмал, газрын тосны 
газрын 2021 оны санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд дотоод аудит 
хийх 

- 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм 
журамд нийцсэн 

байна. 

2020 оны санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд 

дотоод аудит хийж, 
удирдлагад 
танилцуулж, 

хугацаатай албан 
даалгавар өгсөн. 

Аудитын үйл 
ажиллагааны дүгнэлт, 
санал, зөвлөмж гарган 
зөрчлийг арилгуулах 

арга хэмжээ авах 

II, IV ХШҮСХ 

17.2 

Шилэн дансны тухай хууль, 
Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 10.1 дүгээр зүйл, 
Монгол улсын Засгийн газрын 

- 

Холбогдох 
хуулийн 

заалтуудын 
хэрэгжилтэд 

хяналт тавина. 

Холбогдох 
мэдээллийг 

байршуулсан эсэхэд 
улирал бүр хяналт 

тавьсан. 

Улирал бүр холбогдох 
мэдээллийг байршуулсан 

эсэхэд хяналт тавьсан 
байна. 
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2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан Шилэн дансны 
цахим хуудсанд тавих 
мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох журмын 
хүрээнд: 
Шилэн дансны тухай, 
Мэдээллийн ил тод байдлын 
тухай хуулиудын холбогдох 
заалтын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллана. 

17.2.1 

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

- 

Холбогдох 
хуулийн 

заалтуудын 
хэрэгжилтэд 

хяналт тавина. 

Холбогдох 
мэдээллийг 

байршуулсан эсэхэд 
сар бүр хяналт 

тавьсан. 

Улирал бүр холбогдох 
мэдээллийг байршуулсан 

эсэхэд хяналт тавьсан 
байна. 

II, IV ХШҮСХ 

Зорилго 18. Хүнд үйлдвэрийн салбарыг цогцоор хөгжүүлэх, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангана. 

18.1 

Хүнд үйлдвэрийн салбарын 
холбогдох судалгааг хийх, 
мэдээллийг нэгтгэх, дүрэм 
журам стандартын төслийг 
боловсруулан саналыг 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлнэ. 

- 

Үнэн зөв бодитой 
мэдээ, тайлангаар 

удирдлагуудыг 
тухай бүр ханган 

ажилласан байна. 

Хүнд үйлдвэрийн 
салбарын үнэн зөв 

шаардлага хангахуйц 
судалгаа, 

мэдээллээр хангаж 
ажилласан. 

Холбогдох 
байгууллагуудад 

шаардагдах мэдээллийг 
цаг тухай бүр гаргаж 

өгсөн байна. 

  

18.1.1 

Орхон-уул, Дархан-Уул, 
Дорноговь аймгуудын хар 
төмөрлөгийн цогцолбор 
үйлдвэрийн холбогдох ажлын 
хэсэгт ажиллах, санал 
хүргүүлэх, мэдээллээр 
удирдлагуудыг тухай бүр 
ханган ажиллах 

- 

Ажлын хэсгийн 

төлөвлөгөөний 

дагуу үнэн зөв 

шаардлага 

хангахуйц 

мэдээллээр 

хангаж ажиллана. 

Ажлын хэсгийг үнэн 

зөв шаардлага 

хангахуйц 

мэдээллээр / удаа/ 

хангаж ажилласан. 

Шаардлагатай 

мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж үнэн зөв, бодитой 

мэдээлэл хүргүүлсэн 

байна. 

I-IV ХҮСТТХ 

18.1.2 

Улсын хэмжээнд үйлдвэр, аж 
ахуй нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаанаас жил бүр гарах 
хаягдал төмөрлөг, тэдгээрийн 
хайлшийн хэмжээг тогтоох 
судалгаа хийж дүгнэлт гарган, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны ХҮБГ-т тайлагнах 

- 

Судалгаа хийж 
тайлан дүгнэлт 
гаргасан байна. 

 
 
 

0 

Үнэн зөв, бодитой 

судалгааны ажлын 

тайланг хүргүүлсэн 

байна. 

I-IV ХҮСТТХ 
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18.1.3 

Монгол Улсын зэсийн нөөц, 
олборлолт, экспортын 
судалгаа, ОХУ, БНХАУ-ын 
зэсийн хүдрийн олборлолт, 
боловсруулалт, импорт, 
экспортын судалгааг хийж үр 
дүнгийн тайланг төрийн 
захиргааны төв байгууллагад 
хүргүүлэх 

- 

Судалгаа хийж 
тайлан дүгнэлт 
гаргасан байна. 

 

0 

Үнэн зөв, бодитой 
судалгааны ажлын 
тайланг хүргүүлсэн 

байна. 
 

I-IV ХҮСТТХ 

18.1.4 

Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 
хөрөнгө оруулалтын хувилбарт 
санал боловсруулж төрийн 
захиргааны төв байгууллагад 
хүргүүлэх 

- 

Шаардлага 
хангасан саналыг 

хугацаанд нь 
хүргүүлэх. 

 
 

0 

Шаардлагатай 
мэдээллийг тухай бүр 

гаргаж Үнэн зөв, бодитой 
мэдээлэл хүргүүлсэн 

байна. 

I-IV ХҮСТТХ 

18.1.5 

Хүнд үйлдвэрийн салбарын 
ААН-үүдийн үйл ажиллагаатай 
нь танилцаж, хяналт тавих 
ажлыг зохион байгуулж, тайлан 
дүгнэлт гаргаж,  мэдээллийн 
сангийн мэдээллийн шинэчлэн 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны ХҮБГ-т хүргүүлэх 

- 
Тайлан дүгнэлт 

гаргаж хүргүүлэх. 
 

0 
Шаардлага хангахуйц 

тайлан дүгнэлтийг 
хүргүүлсэн байна. 

I-IV ХҮСТТХ 

18.1.6 

Хүнд үйлдвэрлэлийн 
технологийн түвшний үнэлгээ 
хийх журмын төслийг 
боловсруулах Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны ХҮБГ-т 
хүргүүлэх 

- 
Журмын төслийг 

боловсруулан 
хүргүүлэх. 

0 
Журмын төслийг 

боловсруулан хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV ХҮСТТХ 

18.1.7 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн 
хүсэлтийн дагуу техник, эдийн 
засгийн үндэслэлийг Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх 

- 

Ирүүлсэн техник, 
эдийн засгийн 
үндэслэлийн 

хүсэлтийн тоогоор 
шуурхай, 
чанартай 

гүйцэтгэсэн байна. 

5 хуралдааныг 
цахимаар зохион 

байгуулж, 17 техник 
эдийн засгийн 

үндэслэл хүлээн 
авсан. 

Техник, эдийн засгийн 
үндэслэлүүдийг Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлсэн байна. 

I-IV ХҮСТТХ 

18.1.8 

Хүнд үйлдвэрийн салбарын аж 
ахуйн нэгж, бүтээгдэхүүн, 
импорт, экспортын мэдээг 
улирал бүр нэгтгэн Уул уурхай, 

- 

Хугацаанд нь 
хүргүүлсэн 

мэдээллийн тоо 
 

Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн 

мэдээг / улиралд 
бүр/, хэрэгжиж 

байгаа төслүүдийн 

4 мэдээ хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV ХҮСТТХ 
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хүнд үйлдвэрийн яамны ХҮБГ-т 
хүргүүлэх 

явцын мэдээллийг 
/хагас жил тутам 2 
удаа/ хүргүүлсэн. 

18.1.9 

Хүнд үйлдвэрийн салбарын 
ААН-үүдээс холбогдох бүх 
мэдээллийг авч, нэгдсэн 
мэдээллийн сан бүрдүүлж, 
нэгтгэн Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны ХҮБГ-т 
хүргүүлэн, мэдээллээр тогтмол 
хангах 

- 
Мэдээ мэдээллээр 

хангасан байх. 
 

Мэдээллийн санд 
шинэчлэлт өөрчлөлтийг 

бүртгэн баяжуулсан. 
Холбогдох 

байгууллагуудад 8 удаа 
мэдээ мэдээллийг 

хүргүүлсэн. 

Мэдээллийн санг хөтлөн 
баяжуулах. 

1 тайлан хүргүүлсэн 
байна. 

I-IV ХҮСТТХ 

Зорилго 19. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 4.3.2 дахь заалтад “Евро-5” стандартад нийцсэн чанарын 
шаардлага хангасан шатахууны чанарын хяналтын тогтолцоог сайжруулах” гэж заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын тосны 
бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээ хийх, сайжруулсан түлшний физик химийн шинж чанар, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, шинжилгээг 
хийнэ. 

19.1 

Хяналт шалгалтын явцад 
шинжилгээний ажлыг тогтмол 
шуурхай гүйцэтгэнэ. - 

Холбогдох хууль 
журам, 

стандартад 
нийцсэн байна. 

2021 онд Дизель 
түлшний 87, 

сайжруулсан хатуу 
түлшний 410 ширхэг 
дээжид шинжилгээ 

хийсэн. 

Шинжилгээ хийж, үр дүнг 
боловсруулан сорилтын 
тайланг баталгаажуулж 
захиалагч байгууллагад 

хүргүүлсэн байна. 

  

19.1.1 
Дизель түлшний физик химийн 
шинж чанарын шинжилгээг 
хийх 

Дээж 
цуглуулах 

болон 
шинжилгээ 

хийх зардал. 

ASTM D5453-09 
аргын стандартад 

нийцсэн байна. 

2021 онд 87 ширхэг 
дээжид шинжилгээ 

хийсэн. 

Ирүүлсэн дээжийн тоогоор 
Шинжилгээ хийж, үр дүнг 
боловсруулан сорилтын 
тайланг баталгаажуулж 
захиалагч байгууллагад 

хүргүүлсэн байна. 

I-IV УУГТТЛ 

19.1.2 
Сайжруулсан хатуу түлшний 
физик химийн шинж чанарын 
шинжилгээг хийх 

Тоног 
төхөөрөмж, 

сэлбэг 
хэрэгсэл, 
урвалж 

бодисын 
зардал 

“Сайжруулсан 
хатуу түлш” 
Техникийн 

шаардлага. MNS 
5679-2019 

стандартад 
нийцсэн байна. 

Сайжруулсан хатуу 
түлшний 410 ширхэг 
дээжид шинжилгээ 

хийсэн. 

Ирүүлсэн дээжийн тоогоор 
Шинжилгээ хийж, үр дүнг 
боловсруулан сорилтын 
тайланг баталгаажуулж 
захиалагч байгууллагад 

хүргүүлсэн байна. 

I-IV УУГТТЛ 

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

 
 
 
 
 


