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1.0. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, САЛБАРЫН ГАДААД
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ
ҮЗҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн бодлого, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, бодлого, хөтөлбөр,
төсөл, төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах гол зорилтын хүрээнд:
1.1.1. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд:
1.ТЕЗ-аас ЕМ /ТНбД/-тай, ЕМ-ээс нэгжийн
Тоо хэмжээ: 2 удаа
1.1.1.1. 2018 оны үр дүнгийн гэрээ
ТЗУГ, Бүх
дарга нартай Үр дүнгийн гэрээ батлуулж,
Чанар: Гэрээ
1.
1.
байгуулах, дүгнэх ажлыг нэгтгэн
газар,
биелэлтийг нэгтгэн, холбогдох газарт
байгуулж, биелэлт гарсан байна.
зохион байгуулна.
хэлтэс
хүргүүлнэ.
Хугацаа: 1, 6, 12 сард
1.1.1.2.
Засгийн
газрын
Тоо хэмжээ: 1 удаа
1. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх
хуралдаанаар 2018 онд хэлэлцүүлэх
Чанар: Төлөвлөгөөний биелэлтийг байна.
асуудлын төлөвлөгөөнд яамны газар,
2.
2.
асуудлын төлөвлөгөөг батлуулж,
Хугацаа: 1, 12 сард
ТЗУГ
хэлтсээс санал авч нэгтгэн боловсруулж
хэрэгжилтийг хангуулан, биелэлтийг
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
тайлагнана.
1.1.1.3 Хууль тогтоомж, тогтоол, 1. Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр,
Тоо хэмжээ: 2 удаа
шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид
3.
3.
ТЗУГ
хэрэгжилтийг
нэгтгэн
холбогдох нэгтгэн хүргүүлнэ.
нийцсэн байна.
газарт хүргүүлнэ.
Хугацаа: 6, 12 сард
1.1.1.4. Сахилга хариуцлага, дэг 1.
Сайдын
Албан
даалгаврын
Тоо хэмжээ: 4
журамыг чангатгах тухай Монгол хэрэгжилтийг
өдөр
тутмын
үйл
Чанар: Үүрэг даалгаврыг хэрэгжилтийг
ТЗУГ, Бүх
Улсын
Засгийн
газар
болон ажиллагаандаа
мөрдлөг
болгож,
хангуулсан байна.
4.
4.
газар,
УУХҮСайдын албан даалгаврын хэрэгжилтийг ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
Хугацаа: Улирал бүр
хэлтэс
хэрэгжилтийг хангуулна. /МУЗАГ-ын
АД-2017-01, УУХҮС-АД-2018-01/
1. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн
Тоо хэмжээ: 4
1.1.1.5 Иргэн, албан тушаалтнаас
5.
5.
мэдээг гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
Чанар: Цаг хугацаанд шийдвэрлүүлэх
ТЗУГ
яамны
удирдлагад
ирүүлсэн
талаар хяналт тавьсан байна.
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6.

6.

7.

7.

8.

9.

8.

9.

өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлтийн
мэдээг нэгтгэн гаргаж хүргүүлнэ.
1.1.1.6. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
сайд, Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
нартай байгуулах гэрээний төслийг
боловсруулах, холбогдох газруудаас
санал авч нэгтгэн, гэрээ байгуулах
ажлыг зохион байгуулна.
1.1.1.7. Яамны удирдлагын шуурхай
зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж,
зөвлөлгөөнөөс
өгсөн
үүрэг
даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулна.
1.1.1.8. Сайдын зөвлөлийн хурлыг
зохион
байгуулах,
хуралдааны
тэмдэглэл хөтлөх, баталгаажуулах,
үүрэг
даалгаврын
хэрэгжилтийг
хангуулна.
1.1.1.9.
Удирдлагын
зөвлөлийн
хурлыг зохион байгуулах, үүрэг
даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулна.

10.

10.

1.1.1.10.
Иргэний
нийгмийн
байгууллага, салбарын мэргэжлийн
холбоодтой хамтран ажиллана.

11.

11.

1.1.1.11. Хүний эрхийг хангах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулж,
хэрэгжилтийг тайлагнана.

12

12.

1.1.1.12. Жендэрийн эрх тэгш
байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хангуулах

Хугацаа: Улирал бүр
1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай
байгуулах гэрээний төслийг боловсруулж
гэрээг байгуулан, биелэлтийг гаргаж
холбогдох газарт хүргүүлнэ.
1.
Шуурхай
зөвлөгөөнийг
зохион
байгуулж, тэмдэглэл хөтлөн, үүрэг
даалгаврыг холбогдох газар, хэлтэст
хүргүүлэн, биелэлтийг тайлагнана.
1.
Сайдын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлэх асуудлын төсөлд гишүүдээс
санал авч хуралдааныг зохион байгуулж,
гарсан
шийдвэрийг
баталгаажуулан
холбогдох
газарт
нь
хүргүүлэн
биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллана.
1. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлэх асуудлын төсөлд гишүүдээс
санал авч хуралдааныг зохион байгуулан,
гарсан
шийдвэрийг
баталгаажуулан
холбогдох газар, хэлтэст хүргүүлэн
биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллана.
1. Иргэний нийгмийн
байгууллага,
салбарын
мэргэжлийн
холбоодын
төлөөллийн санал хүсэлтийг хүлээн авч,
хамтран ажиллах, иргэний нийгмийн
байгууллагууд, салбарын мэргэжлийн
холбоодоос зохион байгуулж байгаа үйл
ажиллагаанд оролцоно.
1. Хүний эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой
УИХ-ын Байнгын хорооны 2013 оны 13
дугаар тогтоолын уул уурхайн салбарын
эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах
ажлуудын биелэлтийг тогтсон хугацаанд
нэгтгэн гаргаж, Монгол Улсын Хүний
эрхийн үндэсний комисст хүргүүлэх
ажлыг зохион байгуулна.
1.Жендэрийн үндэсний хорооны дэргэдэх
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны

Тоо хэмжээ: 2 удаа
Чанар: Гэрээ байгуулж, биелэлтийг
тайлагнасан байна.
Хугацаа: 1, 6 дугаар сард
Тоо хэмжээ: 53 удаа
Чанар: Үүрэг даалгаврыг хэрэгжилтийг
хангуулсан байна.
Хугацаа: 7 хоног бүрийн Даваа гарагт
Тоо хэмжээ: Төлөвлөгөөний дагуу
Чанар: Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг
батлуулсан байна. Үүрэг даалгаврыг
хэрэгжилтийг хангуулсан байна.
Хугацаа: Улирал бүр
Тоо хэмжээ: Төлөвлөгөөний дагуу
Чанар: Үүрэг даалгаврыг хэрэгжилтийг
хангуулсан байна.
Хугацаа: Тухай бүр
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн,
шуурхай байна.
Хугацаа: Жилдээ

ТЗУГ

ТЗУГ, Бүх
газар,
хэлтэс
ТЗУГ, Бүх
газар,
хэлтэс

ТЗУГ, Бүх
газар,
хэлтэс

ТЗУГ,
Холбогдох
газар,
хэлтэс

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: 12 дугаар сард

ТЗУГ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: салбар зөвлөлийн тайланг
хүргүүлсэн байна.

ТЗУГ
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салбар зөвлөлийн өдөр тутмын үйл
ажиллагааг зохион байгуулна.

13.

13.

1.1.1.13.
Салбарын
гамшгийн
асуудлыг
ажиллана,

Тоо хэмжээ: 2 удаа
Чанар: Холбогдох төлөвлөгөөг
дайчилгаа,
боловсруулж, цаг үеийн байдалтай
хариуцан
холбоотой шаардлагатай мэдээ тайланг
тухай бүр нь хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 5, 12 сард
1.1.2 Хүний нөөцийн удирдалагаар хангах зорилтын хүрээнд:

14.

14.

15.

1.1.2.1. 2018 оны Авлигатай тэмцэх
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний
төлөвлөгөөг
батлуулж, биелэлтийг хангуулна..

15.

18.

1.
Гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх
төлөвлөгөө,
баримт
бичгийг
боловсруулж, мэргэжлийн байгууллагаар
батлуулах, биелэлтийг хангуулах арга
хэмжээг авч ажиллана.

1.
Авлигаас
урьдчилан
сэргийлэх
салбарын 2018 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах,
биелэлтийг хангуулах арга хэмжээг тухай
бүр авч ажиллана.
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион
байгуулж,
биелэлтийн
тайланг
Авилгалтай тэмцэх газарт хүргүүлнэ.
3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын
ХАСХОМ, ХАСУМ-ийг баталгаажуулж,
тайланг АТГ-т хүргүүлнэ.

16.

17.

Хугацаа: 1, 12 сард

1.1.2.2. Төрийн албаны салбар
зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион
байгуулах, төрийн албан хаагчдын
мэргэшлийн түвшинг үнэлж, дүгнэх,
шагнаж урамшуулах, хариуцлага
тооцох асуудлыг нэгтгэн зохион
байгуулна.

16.

19.

1.1.2.3. Төрийн албан хаагчдын
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх,
сургаж
дадлагажуулах,
гадаад,
дотоодын сургалтад хамруулах арга
хэмжээг зохион байгуулна.

17.

20.

1.1.2.4. Төрийн албан хаагчийн
хувийн хэрэг, тоо бүртгэлийг нэгтгэн

1. Яамны Төрийн албаны салбар
зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг
боловсруулж,
Төрийн
албаны салбар зөвлөлийн хурлаар
батлуулж биелэлтийг төрийн албаны
зөвлөлд хүргүүлнэ.
2. Төрийн албан хаагчдын мэргэжлийн
түвшинг үнэлсэн ТНбД-ын шийдвэрийг
үндэслэн шагнаж урамшуулах, зэрэг дэв
олгох, бусад арга хэмжээг зохион
байгуулна.
1. 2018 оны сургалтын төлөвлөгөөг
гаргаж, нийт ажилтан албан хаагчдыг
хамруулах арга хэмжээг авч ажиллана.

1. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг,
тоо бүртгэлийг нэгтгэн хөтөлнө.

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төлөвлөгөө боловсруулж
батлуулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: 02/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: 03/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төлөвлөгөө батлагдсан байна.
Төлөвлөгөөний дагуу хуралдааныг зохион
байгуулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 2 удаа
Чанар: Шийдвэр гарсан байна.
Хугацаа: 1, 7 дугаар сар
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Албан хаагчдыг жигд хамруулсан
байна.
Хугацаа: Төлөвлөгөөний дагуу
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Тоо бүртгэлийг хөтөлсөн байх
Хугацаа: 1 дүгээр сард

ТЗУГ

ТЗУГ

ТЗУГ

ТЗУГ

ТЗУГ

ТЗУГ
ТЗУГ

ТЗУГ
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18.

21.

хөтлөх, бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний
тайлан гаргана.
1.1.2.5.
Салбарын
шагналаар
шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг
хянаж сайдын тушаал гаргана.

19.

22.

1.1.2.6.
Яамны
ажилтнуудын
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах, шаардлагатай арга хэмжээг
авах, шийдвэрлүүлнэ.

20.

23.

1.1.2.7. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
салбарын хүний нөөцийн урьдчилсан
судалгааг хийнэ.

1. Салбарын шагналаар шагнуулахаар
ирүүлсэн материалыг тухай бүр нь хянаж
шийдвэрлэнэ.
1. Яамны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл,
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг
батлуулан,
хэрэгжилтийг
хангуулан,
шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч
ажиллах, тайлан мэдээг гаргана.
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын
хүний нөөцийн урьдчилсан судалгааг
хийж, санал боловсруулж удирдлагад
танилцуулна

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн
дагуу шийдвэр гарсан байна.
Хугацаа: Тухай бүр

ТЗУГ

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.
Хугацаа: Тухай бүр

ТЗУГ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Судалгаа хийгдэж, удирдлагад
санал танилцуулсан байна.
Хугацаа: 1-р улиралд

ТЗУГ, Бүх
газар,
хэлтсүүд

Яамны нийтлэг үйлчилгээ болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилтын хүрээнд
1. Яамны удирдлагатай уулзах хүсэлтийг
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
хүлээн авч, уулзалтыг зохион байгуулах,
Чанар: Хэрэгжилт хангагдсан байна.
удирдлагаас
холбогдох
албан
Хугацаа: Тухай бүр
1.1.3.1. Яамны өдөр тутмын үйл тушаалтанд өгсөн үүрэг даалгаврын
ажиллагаанд
хяналт
тавьж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.
ажиллана.
2. Яамны бусад гадаад, дотоод арга
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
хэмжээг зохион байгуулна.
Чанар: Зохион байгуулсан арга хэмжээ
оновчтой, хүртээмжтэй байна.
Хугацаа: Жилдээ
1. Ирсэн бичгийг танилцуулах, хяналтад
Тоо хэмжээ: /-/
1.1.3.2. Албан хэрэг хөтлөлтийн
авах, явуулах бичиг баримтыг бүртгэж
Чанар: Тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.
стандарт, заавруудын хэрэгжилтийг
дугаар олгож, Албан бичгийн стандартад
Хугацаа: Тухай бүр
хангуулж, хяналт тавьж ажиллана.
хяналт тавина.
1. Архивын данс, бүртгэлийн төслийг
Тоо хэмжээ: /-/
1.1.3.3. Архивын бичиг баримтыг Архивын ерөнхий газрын баримт, бичиг Чанар: Холбогдох стандарт, журмын дагуу
бүрдүүлэхтэй
холбоотойгоор нягтлан шалгах арга зүйн комисс
ажилласан байна.
холбогдох ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. /ББНШАЗК/-ын хурлаар хэлэлцүүлж, үйл
Хугацаа: Тухай бүр
ажиллагааг хэвийн явуулна.
1. Яамны үйл ажиллагааг хэвлэл,
Тоо хэмжээ: /-/
мэдээллийн хэрэгслээр түгээж, нэвтэрч
Чанар: Мэдээлэл үнэн бодитой, дүн
1.1.3.4. Яамны үйл ажиллагааг
байгаа мэдээллүүдийг нэгтгэн дүн
шинжилгээ хийгдсэн байна.
дотоодод
болон
гадаадад
шинжилгээ
хийж,
удирдлагад
Хугацаа: Тухай бүр
сурталчлах, танилцуулна.
танилцуулан холбогдох арга хэмжээг авч
ажиллана.
1.1.3.

24.
21.
25.

22.

26.

23.

27.

24.

28.

ТЗУГ

ТЗУГ, Бүх
газар,
хэлтэс
ТЗУГ

ТЗУГ

ТЗУГ
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29.

2. “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай”
сэдэвт хэвлэлийн бага хурлыг зохион
байгуулна.

30.

3. Яамны цахим хуудас дахь мэдээллийг
тогтмол шинэчлэнэ.

Тоо хэмжээ: 12 удаа
Чанар: Зохион байгуулагдсан байна.
Хугацаа: Сар бүр
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Мэдээлэл бодитой байна.
Хугацаа: Тухай бүр
Тоо хэмжээ: 6 удаа
Чанар: Мэдээлэл бодитой байна.
Хугацаа: 2 сар тутам
Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Холбогдох стандарт, журмын дагуу
ажилласан байна.
Хугацаа: Жилдээ

ТЗУГ
ТЗУГ, Бүх
газар,
хэлтэс

4. Хоёр сар тутамд англи дээрх мэдээлэл
бэлтгэх бөгөөд мэдээллийг яамны вэб
ТЗУГ,
хуудсаар дамжуулан түгээнэ.
ГХАХ
1. Албан хаагчдад компьютер, техник
1.1.3.5. Яамны дотоод сүлжээ, хэрэгслийн мэдлэг, ашиглалтын талаарх
ТЗУГ
32.
25.
техник,
тоног
төхөөрөмжийн мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа
найдвартай ажиллагааг хангах
үзүүлэх, дотоод сүлжээний аюулгүй
ажиллагааг хангах
1.2. Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн
даргын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, шаардлагатай тохиолдолд яамыг шүүх арбитрт төлөөлөх гол зорилтын хүрээнд:
1.2.1 Хууль тогтоомж, дүрэм журам, гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилтын хүрээнд
1.2.1.1.
Монгол
Улсын
хууль 1. Хуулийн төсөл боловсруулах хуулийн
тогтоомжийг
2020
он
хүртэл төслийг бэлтгэхэд эрх зүйн туслалцаа
Тоо хэмжээ: /-/
боловсронгуй
болгох
үндсэн үзүүлнэ.
33.
26.
Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна
ТЗУГ, ХХ
чиглэлийн дагуу хууль тогтоомжийн
Хугацаа: Тухай бүр
төсөл боловсруулахад арга зүйн
зөвлөгөө өгч, туслалцаа үзүүлнэ.
1.2.1.2. Салбарын хэмжээнд нийтэд 2. Захиргааны хэм хэмжээний улсын
дагаж
мөрдөгдөх
хэм
хэмжээ нэгдсэн
санд
бүртгэлгүй
яамны
Тоо хэмжээ: /-/
тогтоосон актуудыг улсын нэгдсэн захиргааны хэм хэмжээнүүдийг хуулийн
34.
27.
Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна
ТЗУГ, ХХ
санд бүртгүүлэх.
шаардлага хангаж буй эсэхийг шалгасны
Хугацаа: Тухай бүр
үндсэн дээр улсын нэгдсэн санд тухай бүр
бүртгүүлнэ.
1.2.1.3. Яамны хэмжээнд мөрдөгдөж 1. Сайдын тушаалаар батлагдсан уул
Тоо хэмжээ: 1 удаа
буй
дүрэм,
журмуудын
нэгдсэн
санг
уурхай,
геологи,
газрын
тосны
салбарт
Чанар:
Нэгдсэн
санг бүрдүүлсэн байна.
ТЗУГ, ХХ
35.
28.
бүрдүүлэх
мөрдөгдөж буй дүрэм, журмуудын
Хугацаа: Жилдээ
нэгдсэн санг бүрдүүлнэ.
1.2.1.4. Уул уурхайн салбарын 1. Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа
Тоо хэмжээ: 1 удаа
татварын талаар судалгаа хийх
явуулж байгаа компаниудын төлдөг
Чанар: Судалгааны тайланг яамны
ТЗУГ, ХХ
36.
29.
татварын талаарх судалгааг хийнэ.
удирдлага, олон нийтэд танилцуулсан
байна.
Хугацаа: 2-р улиралд
1.2.1.5. Геологи, уул уурхай, газрын 1.
Салбарын
хууль
тогтоомжийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
37.
тосны салбарын хууль тогтоомжийг эмхтгэлийг гаргаж нийтэд сурталчилна.
Чанар: Эмхтгэл гарсан байна.
ТЗУГ, ХХ
сурталчлан таниулна.
Хугацаа: 2-р улиралд
1.2.2. Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах зорилтын хүрээнд:
31.
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30.

38.

39.

1.2.2.1. Сайд, Төрийн нарийн бичгийн
даргын гаргах шийдвэрийн төсөл
боловсруулахад
хууль
зүйн
мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө
үзүүлж ажиллана.

1. Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын
тушаал,
албан
бичгийн
төсөл
боловсруулахад хууль зүйн мэргэжлийн
туслалцаа үзүүлж, зөвлөгөө өгнө.

Тоо хэмжээ: Өдөр тутам
Чанар: Ирүүлсэн төсөлд хууль зүйн, санал
дүгнэлтийг өгсөн байна.
Хугацаа: Тухай бүр

1.2.3. Шаардлагатай тохиолдолд яамыг шүүх, арбитрт төлөөлөх гол зорилтын хүрээнд
Яам,
яамны
удирдлагатай
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
1.2.3.1.
Яам,
яамны
албан 1.
гаргасан
гомдол,
Чанар: Хууль зүйн санал дүгнэлт,
хаагчидтай холбогдуулан гаргасан холбогдуулан
танилцаж
хариу
зөвлөмжийг гарган өгч, хэрэг маргааныг
гомдол, шаардлагад хариу өгөх, шаардлагатай
тайлбарын
төслийг
боловсруулж
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд
шүүхэд төлөөлж ажиллана.
удирдлагад танилцуулсны үндсэн дээр
оролцсон байна.
хариуг тухай бүр өгнө.
Хугацаа: Тухай бүр

ТЗУГ, ХХ

ТЗУГ, ХХ

31.
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Хууль зүйн санал дүгнэлт,
зөвлөмжийг гарган өгч, хэрэг маргааныг
40.
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд
ТЗУГ, ХХ
оролцсон байна.
Хугацаа: Тухай бүр
1.3. САЛБАРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛААР ГАДААД ОРОН, ОЛОН УЛСЫН ЭРХ
ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫГ СУДЛАХ, САНАЛ ГАРГАХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ГОЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
1.3.1. Уул уурхайн салбарт гадаадын улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах,
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд:
1.3.1.1.
Уул
уурхайн
салбарт
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
гадаадын улс орон, олон улсын 1. Салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдийн
Чанар: Саналыг тухай бүр боловсруулан
байгууллагуудтай
хамтын үйл
ажиллагааг дэмжиж, хамтын
хүргүүлсэн байна.
41.
32.
ТЗУГ, ГХАХ
ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллагаагаа өргөжүүлэх арга хэмжээ
Хугацаа: Тухай бүр
санал боловсруулж, мэргэжлийн авна.
дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
1.3.1.2. Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх
талаар
гадаад
Тоо хэмжээ: 1 удаа
1. Гадаад орнуудаас ирүүлсэн хамтарсан
орнуудаас ирүүлсэн саналыг судалж,
Чанар: Харилцан үр ашигтай төсөл
42.
33.
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх саналыг
ТЗУГ, ГХАХ
харилцан
үр
ашигтай
төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
судалж,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
/ЗГҮАХ
Хугацаа: жилдээ
2.61.6/
1.3.2. Монгол Улс болон гадаад улс орнуудын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаанд шаардлагатай мэдээлэл материал бэлтгэх,
зохион байгуулах зорилтын хүрээнд:
1.3.2.1. Монгол Улс болон гадаад улс 1. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан,
Тоо хэмжээ: 1 удаа
43.
34.
орнуудын Засгийн газар хоорондын техникийн хамтын ажиллагааны Монгол,
Чанар: Хуралдаанд оролцсон байна.
ТЗУГ,
комиссын
хуралдаанд Оросын Засгийн газар хоорондын,
Хугацаа: Тохиролцсон хугацаанд
ГХАХ
2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам,
яамны удирдлагыг хуульд заасны дагуу
шүүх, хууль хяналтын болон холбогдох
бусад байгууллагад төлөөлнө.
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шаардлагатай мэдээлэл, материал
бэлтгэж удирдлагыг зохих дэмжлэг
үзүүлж ажиллана.

44.

45.

Монгол-Хятадын
Засгийн
газар
хоорондын комиссын ээлжит хуралдаанд
дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
2. БНХАУ-тай Монгол Хятадын Эрдэс
Баялаг, Эрчим Хүчний Салбарын Хамтын
Ажиллагааны
дэд
зөвлөлийн
хуралдаанаар эрдэс баялгийн салбар
дахь хамтын ажиллагааны асуудлуудыг
хэлэлцэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
3. “Ашигт малтмал, аж үйлдвэр,
технологийн салбарт хамтран ажиллах
тухай” Монгол Улсын Засгийн газар,
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэг
бүхий
Монгол,
Германы
ЗГХК
хуралдааныг зохион байгуулж, хамтын
ажиллагааны асуудлуудыг хэлэлцэнэ.
1. Яамны удирдлага, албан хаагчдын
гадаад улс оронд хийсэн томилолтын
мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авна..

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хуралдаанд оролцсон байна.
Хугацаа: Тохиролцсон хугацаанд

ТЗУГ,
ГХАХ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хуралдаанд оролцсон байна.
Хугацаа: Тохиролцсон хугацаанд
ТЗУГ,
ГХАХ

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
ТЗУГ,
1.3.2.2. Яамны удирдлагын гадаад
Хугацаа: Тухай бүр
ГХАХ
улс оронд хийх ажлын айлчлал,
35.
оролцох хурал, арга хэмжээний 2. Гадаад томилолтын илтгэх хуудсыг
Тоо хэмжээ: /-/
хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулна. нэгтгэж, шаардлагатай мэдээллийг албан
Чанар: Холбогдох арга хэмжээг авсан
ТЗУГ,
47.
хаагчдад танилцуулна
байна.
ГХАХ
Хугацаа: Тухай бүр
1.3.3. Салбарын гадаад харилцааны чиглэлээр гадаад улс орнууд, олон улсын байгууллагатай хийх гэрээ, хэлэлцээр, бодлогын бичиг
баримтыг нэгтгэн боловсруулж, Сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зорилтын хүрээнд:
1.3.3.1.
Салбарын
гадаад 1. Байгуулагдах санамж бичиг, гэрээ
Тоо хэмжээ: /-/
харилцааны чиглэлээр гадаад улс хэлэлцээрийн төсөлд Гадаад харилцааны Чанар: Санамж бичиг, гэрээ, хэлэлцээрийг
48.
орнууд, олон улсын байгууллагатай яам, шаардлагатай тохиолдолд бусад зохих журмын дагуу боловсруулсан байна.
ТЗУГ,
хийх гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичиг, яамдын саналыг авч боловсруулна.
Хугацаа: Тухай бүр
ГХАХ, ХХ
36.
бодлогын бичиг баримтыг нэгтгэнэ.
2. Санамж бичиг, гэрээ, хэлэлцээртэй
Тоо хэмжээ: /-/
49.
холбоотой шаардлагатай мэдээллийг Чанар: Зохих мэдээллээр хангасан байна.
ТЗУГ,
Сайд, Дэд сайдад танилцуулна.
Хугацаа: Тухай бүр
ГХАХ
1.3.3. Төр засгийн тэргүүн болон яамны удирдлагын гадаад улс оронд хийх айлчлалын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулахад оролцох
зорилтын хүрээнд:
46.

37.

50.

1.3.4.1. Яамны удирдлагын гадаад
улс
оронд
хийх
айлчлалын
бэлтгэлийг
хангах,
айлчлалыг
зохион байгуулна.

1. Төр засгийн тэргүүний өндөр, дээд
хэмжээний айлчлалын уулзалт, ярианы
сэдэвт салбарын холбогдох мэдээлэл,
саналыг хүргүүлнэ.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Айлчлалыг зохион байгуулсан
байна.
Хугацаа: Тухай бүр

ТЗУГ,
ГХАХ
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50.

2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
БНХАУ-д хийх ажлын айлчлалыг зохион
байгуулах, бэлтгэлийг хангана.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Сайд болон яамны бусад
удирдлага оролцох бэлтгэл ажлыг
хангасан байна.
Хугацаа: Тухай бүр
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Сайд болон яамны бусад
удирдлага оролцох бэлтгэл ажлыг
хангасан байна.
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд

ТЗУГ,
ГХАХ

3. Канад Улсын Торонто хотноо зохион
байгуулагддаг Олон Улсын Уул Уурхайн
Чуулга Уулзалт /PDAC 2018/-д Уул
ТЗУГ,
51.
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд болон
ГХАХ
яамны төлөөлөгчид оролцох бэлтгэл
ажлыг хангана.
4. Австрали Улсын Мелбурн хотноо
Тоо хэмжээ: 1 удаа
зохион байгуулагддаг Олон улсын уул
Чанар: Сайд болон яамны бусад
уурхай, эрдэс баялгийн чуулга уулзалтад
удирдлага оролцох бэлтгэл ажлыг
ТЗУГ,
52.
/IMARC-2018/
Уул
уурхай,
хүнд
хангасан байна.
ГХАХ
үйлдвэрийн
сайд
болон
яамны
Хугацаа: 3 дугаар улиралд
төлөөлөгчид оролцох бэлтгэл ажлыг
хангана.
5. БНХАУ-д жил бүр зохион байгуулагддаг
Тоо хэмжээ: 1 удаа
жил бүр зохион байгуулагддаг “China
Чанар: Сайд болон яамны бусад
Mining” арга хэмжээнд Уул уурхай, хүнд
удирдлага оролцох бэлтгэл ажлыг
ТЗУГ,
53.
үйлдвэрийн
сайд
болон
яамны
хангасан байна.
ГХАХ
төлөөлөгчид оролцох бэлтгэл ажлыг
Хугацаа: 3 дугаар улиралд
хангана.
1.4. Салбарын санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, сайдын төсвийн багц төлөвлөх,
зохицуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулж үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:
Салбарын санхүү эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого, боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах зорилтын хүрээнд:
1.4.1.1. Хөрөнгө оруулалт болон 1. Төсөл, арга хэмжээний барилга
Тоо хэмжээ: /-/
концессоор хэрэгжиж буй төсөл, арга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт
Чанар: Гэрээний дагуу санхүүжүүлж, ил
хэмжээний
гүйцэтгэлийн
явцын тавьж, төсөл, арга хэмжээний судалгааг
тод байдлыг хангасан байна.
54.
ТЗУГ, СХ
мэдээллээр
удирдлагыг хангаж, хийж,
тулгамдсан
асуудлуудыг
Хугацаа: тухай бүр
тулгамдсан асуудлыг тухай бүрд шийдвэрлүүлж ажиллана.
зохицуулан шийдвэрлүүлнэ.
1.4.1.2. Гадаад улс, олон улсын 1. Төслүүдийн хүрээнд Монгол Улсын
Тоо хэмжээ: /-/
байгууллагаас
авах
зээл, Засгийн газраас шийдвэрлэх санхүүжилт,
Чанар: Тухайн жилийн Төсвийн тухай
тусламжийн хөрөнгийн үр өгөөжийг хөрөнгө оруулалтын тооцоог Сангийн
хуулиар батлуулж, санхүүжүүлсэн байна.
нэмэгдүүлэх, салбарын хэмжээнд яаманд уламжлан улсын төсөвт тусгуулж,
Хугацаа: тухай бүр
ТЗУГ, СХ,
55.
гадаадын
зээл,
тусламжийн төслийн нэгжүүдийн 2018 оны үйл
ГХАХ,
зохицуулалтыг
сайжруулах, ажиллагааны
зардлын
төсөв,
ТЗУГ
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
санхүүжилтийн хуваарийг батлуулан,
батлагдсан
хуваарийн
дагуу

1.4.1.

38.

39.
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40.

56.

1.4.1.3 Монгол Улсын 2018-2021 оны
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу
бүлэг ордыг ашиглах төслүүдийг
эрчимжүүлэх,
эдийн
засгийн
эргэлтэд оруулах, уул уурхайн дэд
бүтцийг цогцоор нь хөгжүүлэхэд
шаардлагатай санхүүжилтийн эх
үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ.

57.

1.4.1.4. Эдийн засгийг сэргээх
хөтөлбөрийн биелэлтийг тайлагнана.
/УИХ-ын 2016 оны 71 дүгээр тогтоол,
ЗГ-ын 2016 оны 208 дугаар тогтоол/

санхүүжүүлж, тулгамдсан асуудлыг тухай
бүрд нь шийдвэрлэнэ.
1. Бүлэг ордыг ашиглах төслүүдийг
эрчимжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэд
оруулах, уул уурхайн дэд бүтцийг цогцоор
нь
хөгжүүлэхэд
шаардлагатай
санхүүжилтийн
эх
үүсвэрийг
шийдвэрлүүлэхэд холбогдох салбар,
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

1. Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн
биелэлтийг нэгтгэн гаргаж Сангийн
яаманд хүргүүлнэ.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар:
Хөтөлбөрийн
хэрэгжилт
төлөвлөгөөний дагуу хангагдсан байна.
Хугацаа: Жилдээ

Тоо хэмжээ: 2
Чанар:
Хөтөлбөрийн
хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 1, 2-р улиралд

хэрэгжилтийг

ТЗУГ, СХ,
УУБГ, ГБГ,
ТБГ, ХҮБГ,
БХЗГ

ТЗУГ, СХ,
УУБГ, ГБГ,
ТБГ. ХҮБГ,
БХЗГ

2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын Тоо хэмжээ: 2
төрийн өмчит компаниуд, төрийн өмчит Чанар: Үнэн зөв мэдээллээр хангасан
ТЗУГ, СХ
үйлдвэрийн газруудын эдийн засгийн байна.
58.
үзүүлэлт,
зорилтот
түвшингийн Хугацаа: Хагас, бүтэн жилээр
биелэлтийн
мэдээллээр
удирдлагыг
хангана.
1.4.2. Сайдын төсвийн багцыг төлөвлөх, зохицуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилтын хүрээнд:

41.

59.
42.

1.4.2.1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
яамны болон харьяа газруудын
зарлагын гүйлгээг төсөвт зардлын
хүрээнд
хянан
хүлээн
авч,
баталгаажуулна.

60.

61.
43.
62.

1.4.2.2. Сайд /ТЕЗ/-ын 2018 оны
төсвийн
батлагдсан
багцад
тусгагдсан
санхүүгийн
нөөцийн
санхүүжилтийн
хуваарийг
байгууллага бүрээр, сар, улирлын
хуваарьтай боловсруулж батлуулах,
2018 оны батлагдсан төсвийн
хуваарийн
дагуу
санхүүжилтийг
олгох.

1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
багцын батлагдсан төсвийн зардлыг
төсвийн хүрээнд зориулалтын дагуу
зарцуулж ажиллана.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид
нийцсэн байна.
Хугацаа: Тухай бүр

2. Тендерийн бичиг баримт, худалдах,
худалдан авах гэрээний хэрэгжилтийг
хангаж ажиллана.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид
нийцсэн байна.
Хугацаа: Тухай бүр
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хуваарийг батлуулсан байна.
Хугацаа: 1 сард

1. Сайд /ТЕЗ/-ын 2018 оны төсвийн
батлагдсан багцад тусгагдсан санхүүгийн
нөөцийн
санхүүжилтийн
хуваарийн
саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэн
Сангийн сайдын тушаалаар батлуулна.
2. 2018 оны батлагдсан сар, улирлын
хуваарийн дагуу төсөл, арга хэмжээг
санхүүжүүлж, ТЕЗ-ийн төсвийн сарын
гүйцэтгэлийн мэдээг Сангийн яаманд
хүргүүлнэ.

Тоо хэмжээ: 12 удаа
Чанар: Гэрээний дагуу, батлагдсан
санхүүжилтийн хувиараар санхүүжүүлсэн
байх.
Хугацаа: сар бүр

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

9

3. 2018 оны батлагдсан сар улирлын
хуваарийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэх
орлогын төлөвлөгөөнд хяналт тавьж,
төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээллээр
удирдлагыг хангаж, олон нийтэд ил тод
мэдээллэнэ.
4. Ашигт малтмалын гол нэрийн
бүтээгдэхүүний олборлолт, экспортын
биет хэмжээ болон татварын орлогын
мэдээллийг Сангийн яамнаас сар бүр авч
удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр
хангана.
1. Сайдын багцын харьяа байгууллага,
төслүүдийн
хагас,
бүтэн
жилийн
санхүүгийн тайланг шалгаж хүлээн авна.

63.

64.

65.

66.

67.
44.
68.

69.

70.

1.4.2.3. Сайд /ТЕЗ/-ын төсвийн
багцын санхүүгийн тайланг хуулийн
хугацаанд нэгтгэн баталгаажуулж
дүнг ТЕЗ /сайд/-д танилцуулан
хуулийн дагуу холбогдох газруудад
хүргүүлнэ.

2.
Сайдын
багцын
харьяа
байгууллагуудын санхүүгийн тайланг
"Plastic" программд нэгтгэн Сайдын
багцын нэгдсэн санхүүгийн тайланг
гаргаж,
удирдлагад
танилцуулан,
баталгаажуулна.
3. Сайдын багцын эхний хагас жилийн
санхүүгийн нэгдсэн тайланг
тайлбар,
тодруулгын хамт 8 дугаар сарын 15-ны
дотор Сангийн яам, Үндэсний аудитын
газарт хүргүүлнэ.
4. ТЕЗ-ийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл,
санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг дараа оны 4
дүгээр сарын 05-ны дотор ҮАГ-т, 4 дүгээр
сарын 25-ны өдрийн дотор Сангийн
яаманд хүргүүлнэ.
5. Сайдын багцын тайланд нэгтгэгддэг
ТӨҮГ-ын санхүүгийн тайлангийн үндсэн
үзүүлэлтүүдэд дүн, шинжилгээ хийж,
удирдлагад танилцуулан тулгамдсан
асуудлаар
холбогдох
шийдвэрийг
гаргуулна.
6. Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай
хуулиар
батлагдсан
Уул
уурхайн
олборлолт хөтөлбөрийн 2018 онд хүрэх
үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон

Тоо хэмжээ: 12
Чанар: Үнэн зөв мэдээллээр хангасан
байна.
Хугацаа: сар бүр

ТЗУГ, СХ

Тоо хэмжээ: 12
Чанар: Үнэн зөв мэдээллээр хангасан
байна.
Хугацаа: сар бүр

ТЗУГ, СХ

Тоо хэмжээ: 2 удаа
Чанар: Хуулийн хугацаанд нэгтгэн
холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: хагас, бүтэн жилээр
Тоо хэмжээ: 2 удаа
Чанар: Үнэн зөв мэдээллээр хангасан
байна.
Хугацаа: хагас, бүтэн жилээр
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хуулийн хугацаанд нэгтгэн
холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 3 дугаар улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хуулийн хугацаанд нэгтгэн
холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 2 дугаар улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Дүн, шинжилгээ хийгдсэн байна.
Хугацаа: 2 дугаар улиралд

Тоо хэмжээ: 2 удаа
Чанар:Чанарын болон тоо хэмжээний
үзүүлэлтийг хангасан байна.
Хугацаа: Хагас, бүтэн жилээр

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ
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71.

45.

72.

73.

46.

1.4.2.4. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
сайдын хөрөнгө оруулалт, Улсын
төсвөөр хийгдэх геологи судалгааны
ажлын санхүүгийн тайлан баланс,
тэдгээрийн төсвийн гүйцэтгэлийн
тайланг гаргаж хуулийн хугацаанд
Сангийн яам, Үндэсний аудитын
газарт хүргүүлж, аудит хийлгэн Уул
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
багцын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд
нэгтгүүлнэ.

1.4.2.5. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
салбарын 2019-2021 оны төсвийн
хүрээний
мэдэгдлийн
төслийг
боловсруулах,
Сангийн
яаманд
хүргүүлж, Засгийн газар, УИХ-аар
хэлэлцүүлэн
шийдвэрлүүлэх,
холбогдох бүх тооцоо, үндэслэлийг
гаргаж
яамны
удирдлагыг
шаардлагатай мэдээллээр хангана.

74.

47.

75.

1.4.2.6. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
салбарын 2018 оны төсвийн төсөл,
2019-2021
оны
төсөөллийг
боловсруулан
Сангийн
яаманд
оруулж, Засгийн газар, УИХ-аар
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, үүнтэй
холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг

хэмжээний
үзүүлэлтийн
биелэлтийг
АМГТГ-тай хамтран Сангийн яаманд
тайлагнана.
1. Сайдын багцын хөрөнгө оруулалт,
улсын
төсвөөр
хийгдэх
геологи
судалгааны ажлын санхүүгийн тайлан
балансыг хагас, бүтэн жилээр гаргаж
удирдлагад танилцуулан баталгаажуулж
аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан
Сангийн яаманд хүргүүлнэ.
2. Сайдын багцын хөрөнгө оруулалт,
Улсын төсвийн хөрөнгөөр
хийгдэх
геологийн судалгааны ажлын санхүүгийн
анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн
нягтлан шалгаж, банкны гүйлгээ хийх,
журналын бичилт хийн, ерөнхий данс
хөтлөн өдөр тутмын үйл ажиллагааг
хөтлөн явуулна.
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт
хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний үр
дүн, үр ашгийг тооцож, хөтөлбөрт
суурилсан
төсвийн
төлөвлөлтийн
аргачлалын дагуу Уул уурхайн салбарын
2019-2021
оны
төсвийн
хүрээний
мэдэгдлийн
төслийг
нэгтгэн
боловсруулна.
2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын
2019-2021
оны
төсвийн
хүрээний
мэдэгдлийн төслийг Сангийн яаманд
хүргүүлж
Засгийн
газар,
УИХ-аар
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, үүнтэй
холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг
гаргаж яамны удирдлагыг шаардлагатай
мэдээллээр хангана.
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн ТЕЗ-ийн
2019 оны төсвийн төсөл, 2020-2021 оны
төсөөллийг батлагдсан төсвийн хүрээний
мэдэгдэлтэй уялдуулан Улсын төсөвт
төвлөрүүлэх орлого, урсгал зардал,
хөрөнгө
оруулалт
тус
бүрээр
боловсруулна.

Тоо хэмжээ 2 удаа
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид
нийцсэн байх
Хугацаа: 1, 7 дугаар сард

Тоо хэмжээ 1 удаа
Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид
нийцсэн байх
Хугацаа: тухай бүр

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Хуулийн хугацаанд нэгтгэж,
төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй
болгох
Хугацаа: 3-6 дугаар сард

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Шаардлагатай мэдээ, тооцооллоор
хангасан байна.
Хугацаа: 5-6 сард

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Тооцоо, үндэслэлтэй дунд
хугацааны төлөвлөлттэй уялдсан төсөл,
арга хэмжээг төлөвлөсөн байх
Хугацаа: 8/15-ны дотор

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ
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76.

гаргаж
яамны
удирдлагыг
шаардлагатай мэдээллээр хангана.

77.

78.

79.

48.

80.

81.

82.

1.4.2.7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр
санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний
тендер зарлах, дүгнэх, шалгаруулах,
гэрээ
байгуулах
хуваарийг
боловсруулан батлуулж, худалдан
авах үйл ажиллагааг зөвлөмжөөр
ханган,
хуулийн
хугацаанд
тайлагнана.

2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын
2019 оны төсвийн төсөл, 2020-2021 оны
төсөөллийг Сангийн яаманд хүргүүлэн
хянуулж,
холбогдох
тайлбар,
үндэслэлээр ханган хамгаална.
3. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
салбарын 2019 оны төсвийн төслийг,
Засгийн газар, УИХ-аар хэлэлцүүлэн
шийдвэрлүүлэх, үүнтэй холбогдсон бүх
тооцоо, үндэслэлийг гаргаж яамны
удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр
хангана.
1. 2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
сайдын багцад батлагдсан бараа, ажил
үйлчилгээний
худалдан
авах
ажиллагааны
ерөнхий
төлөвлөгөөг
Төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчаар
батлуулна.
2. Тендерийн үнэлгээний хороодыг
байгуулах
шийдвэрийг
гаргуулж,
худалдан авах ажиллагааг Төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчийн
батласан
"Худалдан
авах
ажиллагааны
төлөвлөгөө"-ний дагуу эхлүүлнэ.
3. Худалдан авах ажиллагааны явцын
тайланг улирал бүр Сангийн яаманд
хүргүүлж,
шаардлагатай
бусад
тохиолдолд холбогдох байгууллагуудад
хүргүүлэн яамны удирдлагуудыг явцын
мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангана.
4.
Худалдан
авах
ажиллагааны
төлөвлөгөө, тендерийн мэдээлэл, үр дүнг
Засгийн
газрын
худалдан
авах
ажиллагааны цахим системд тухай бүрд
нь байршуулж ил, тод байдлыг ханган
ажиллана.
5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн
харъяа төсөвт бүх байгууллага, 50 буюу
түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон
нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой
үйлдвэрийн газруудын тухайн онд зохион
байгуулах худалдан авах ажиллагааны

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Тооцоо, үндэслэлтэй дунд
хугацааны төлөвлөлттэй уялдсан төсөл,
арга хэмжээг төлөвлөсөн байх
Хугацаа: 9.15-ны дотор
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Тооцоо, үндэслэлтэй дунд
хугацааны төлөвлөлттэй уялдсан төсөл,
арга хэмжээг төлөвлөсөн байх
Хугацаа: 9.15-11.15-ны дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төлөвлөгөөг батлуулж, ил тод
байдлыг хангасан байх
Хугацаа: 12 дугаар сард
Тоо хэмжээ: 9 үнэлгээний хороо
Чанар: Тендерийн үнэлгээний хороодыг
байгуулж, тайланг Засгийн газрын
худалдан авах ажиллагааны цахим
системд байршуулсан байна.
Хугацаа: тухай бүр
Тоо хэмжээ:1
Чанар: Тайланг хуулийн хугацаанд
хүргүүлсэн байх
Хугацаа: Улирал бүр
Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Хуулийн дагуу ил тод байдлыг
хангасан байх
Хугацаа: тухай бүр

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

ТЗУГ, СХ

Тоо хэмжээ:1
Чанар: Хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн
байх
Хугацаа: 11.25-ны дотор
ТЗУГ, СХ
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төлөвлөгөөг нэгтгэж төсвийн асуудал
эрхэлсэн
төрийн
захиргааны
төв
байгууллагад хүргүүлнэ.
6. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн
Тоо хэмжээ:2
харъяа бүх байгууллага, 50 буюу түүнээс
Чанар: Хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн
дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн
байх
өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн
Хугацаа: 6.15; 01.15-ны дотор
ТЗУГ, СХ
83.
худалдан
авах
ажиллагааны
хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэж хагас,
бүтэн жилээр төсвийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллагад
хүргүүлнэ.
7. Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авсан
Тоо хэмжээ:1
чанар, стандартын шаардлага хангасан
Чанар: Биелэлтийг хүргүүлсэн байх
84.
барааны худалдан авалтын тайланг,
Хугацаа: 1-р улиралд
ТЗУГ, СХ
үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
8. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
ТЗУГ, СХ
болон
харьяа
байгууллагуудын
ажилтнуудыг
худалдан
авах
Тоо хэмжээ: /-/
85.
ажиллагааны А3 сертификатын сургалт Чанар: Сургалтанд хамруулж, зөвлөмжөөр
болон Засгийн газрын худалдан авах
хангасан байх
ажиллагааны
цахим
системийн
Хугацаа: тухай бүр
сургалтанд хамруулна.
1.4.2.8 Шилэн дансны тухай хуулийн 1. Хуулийн дагуу худалдан авах
Тоо хэмжээ:
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
ажиллагаа, санхүү, төсөв, хөрөнгө
Чанар: Холбогдох мэдээллийг хуулийн
86.
49.
оруулалтын
талаарх
мэдээллүүдийг
хугацаанд байршуулсан байх
ТЗУГ, СХ
Шилэн дансанд байршуулж, ил тод
Хугацаа: Жилдээ
байдлыг ханган ажиллана.
2.0 ГЕОЛОГИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ
ХИЙХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
2.1. Геологийн салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах бодлогын шинжилгээ хийх гол зорилтын
хүрээнд:
2.1.1. Ашигт малтмалын тухай 1. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах, яамдаас санал
Чанар: Хуулийн төслийг боловсруулан
ГБГ
87.
тухай
хуулийн
төслийг авах,
ЗГ-ын
хуралдаанаар
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.
УУБГ
боловсруулна.
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлнэ.
Хугацаа: Жилдээ
50.
/ЗГҮАХ 2.61.1/
2. Эрдэс баялгийн салбарын хуулиудын
Тоо хэмжээ: 1 удаа,
ГБГ,
хийдэл, зөрчил, давхардлыг арилгах
Чанар: Хуулийн төслийг боловсруулж,
УУБГ,
88.
зорилгоор холбогдох хуулиудад нэмэлт,
санал авч нэгтгэн, ЗГ-ын хуралдаанаар
БХЗГ,
өөрчлөлт
оруулах
тухай
хуулийн
хэлэлцүүлсэн байна.
ТЗУГ
төслүүдийг
боловсруулж
холбогдох
Хугацаа: 3-р улирал
13

51.

89.

90.
52.

2.1.2. Газрын хэвлийн тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төслийг
боловсруулна.
/ЗГҮАХ 2.61.3/
2.1.3. Цацраг идэвхт ашигт малтмал
болон газрын ховор элементийн
хайгуул судалгаа, ашиглалтын эрх
зүйн орчныг боловсронгуй болгоно.
/ЗГҮАХ 2.59.7/

53.

93.

2.1.4. Үндэсний геомэдээллийн санг
баяжуулах, нэгдсэн загварт оруулах,
мэдээллийн
санг
эрхлэх
үйл
ажиллагааны журмыг боловсруулах,
түгээх үйл ажиллагааг боловсронгуй
болгоно.
/ЗГҮАХ 2.60.2, ТЭБСББ-ын 3.2.2.9,
3.2.2.10/

94.

54.

95.

96.

55.

97.

98.

1. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын
чиглэлээр хууль эрх зүйн орчныг
боловсронгуй болгох судалгаа хийж,
санал боловсруулна.
2. “Газрын ховор элемент” хөтөлбөрийн
төслийг боловсруулж батлуулах

91.

92.

яамдаас санал авч нэгтгэн, ЗГ-ын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн
мэдүүлнэ.
1. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалын
төслийг
боловсруулан,
ЗГ-ын
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлнэ.

2.1.5. Олон улсын жишгийн дагуу
Үндэсний геологийн алба байгуулна.
/ЗГҮАХ 2.60.1/
2.1.3. Алт-2 үндэсний хөтөлбөрийн
хүрээнд алтны геологийн судалгаа,
эрэл үнэлгээ, хайгуулын ажлын
хэмжээг өсгөн нөөцийн тогтвортой
нэмэгдүүлнэ.
/ЗГҮАХ 2.69.3, ҮЧ-ийн 4.2/

1.
“Үндэсний
геомэдээллийн
сан”
хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах,
2. Хөтөлбөрийн төсөлд яамдаас санал
авах,
ЗГ-ын
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх
3. “Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн
мэдээллийн
санг
эрхлэх
үйл
ажиллагааны
журам”-ын
төслийг
боловсруулах, батлуулах, бүртгүүлэх
1. Монгол орны онцлогт тохирсон
Үндэсний геологийн алба байгуулах
төслийг боловсруулан яамдаас санал
авах,
ЗГ-ын
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх
1. “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн ерөнхий
төлөвлөгөөнд 2018 онд хэрэгжүүлэхээр
тусгагдсан арга хэмжээг зохион байгуулж,
удирдлагаар ханган ажиллах
2.
Хайгуулын
тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигчдээс алтны нөөц бүхий эцсийн
үр дүнгийн тайланг хүлээн авч, улсын
нөөцийн бүртгэлд бүртгэх
3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж
байгаа
алтны
хэтийн
төлвийн

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хуулийн үзэл, баримтлал, төслийг
боловсруулан ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хууль, эрх зүйн орчны судалгаа
хийсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хөтөлбөрийг боловсруулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хөтөлбөрийн төслийг ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Хөтөлбөрийн төслийг ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Бүртгүүлсэн байна.
Хугацаа: 2-р улирал
Тоо, хэмжээ: Тухай бүр нь
Чанар: Төслийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэн
ажиллана.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Алтны нөөц нэмэгдсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төслийг хэрэгжүүлсэн байна.

ГБГ

ГБГ, УУБГ,
БХЗГ
ГБГ, УУБГ,
БХЗГ,
ТЗУГ
ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ, БХЗГ
ГБГ, БХЗГ
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99.

56.

100.

2.1.4. Уул уурхайн үйлдвэрлэл дэх
төрийн оролцоог зохистой хэмжээнд
байлгаж, Кадастрын бүртгэлийн
системийг боловсронгуй болгож
тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээг
хөнгөн шуурхай болгоно.
/ЗГҮАХ 2.62.1/

101.

57.

102.

103.

2.1.5. Ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрөл бүхий талбайг олон
улсын жишигт нийцүүлэн кадастрын
нэгж талбарын зарчимд шилжүүлэх
бодлого баримтлана.
/ТЭБСББ-ын 3.2.2.11/
2.1.6. Геологийн салбарт мөрддөг
дүрэм,
журам,
зааврыг
боловсруулна.
/ТЭБСББ-ын 3.1.9, 3.1.10/

104.
58.
105.

106.

59.

107.

2.1.7. Геологийн судалгааны ажлын
стратегийн
төлөвлөгөөний
төсөөллийг боловсруулна.
/ТЭБСББ-ын 3.2/

сэдэвчилсэн
судалгааны
ажлын
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
1. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын
журмын төслийг боловсруулан батлуулж,
бүртгүүлнэ.
2. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл олгох боломжтой талбайн
солбицлыг
ЗГ-ын
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх
3. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон
шалгаруулалтаар олгож уул уурхайн
салбар
дахь
хөрөнгө
оруулалтыг
нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх
1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
бүхий талбайг олон улсын жишигт
нийцүүлэн кадастрын нэгж талбарын
зарчимд шилжүүлэх талаар судалгаа
хийх, санал боловсруулах
1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх
геологийн
судалгааны
ажлыг
санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох
журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж
батлуулах, бүртгүүлнэ.
2. Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл
ажиллагааны
журмын
төслийг
боловсруулж бүртгүүлнэ.
3. Геологи, уул уурхайн салбарын
мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх
олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус
байгууллагаар
гүйцэтгүүлэх
журмыг
боловсруулж бүртгүүлнэ.
4. Ашигт малтмалын төрлөөр хайгуулын
ажлын заавар, зөвлөмжүүдийн төслийг
боловсруулах
1. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн
хэмжээнд хийж гүйцэтгэх геологийн
судалгааны
ажлын
төлөвлөгөөний
төсөөллийг
боловсруулах,
цаашдын
судалгааны чиг, хандлагыг тодорхойлох

Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Бүртгүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Солбицлыг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Салбарын хөрөнгө оруулалтын
хэмжээ нэмэгдсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Судалгаа хийгдэж, санал
боловсруулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Бүртгүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Бүртгүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Бүртгүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 3 удаа
Чанар: Заавар, зөвлөмжүүдийг
боловсруулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ, УУБГ,
ТЗУГ

ГБГ

ГБГ
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2.1.8. ЭБМЗ-ийн хуралдааныг зохион
байгуулна.
/ТЭБСББ-ын 3.1/

1. ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар улсын
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологийн
Чанар: Тайланг хүлээн авч шийдвэр
судалгааны ажил, хувийн хөрөнгөөр
гаргуулсан байна.
108.
60.
ГБГ
гүйцэтгэсэн геологи, хайгуулын ажлын үр
Хугацаа: Жилдээ
дүнгийн тайлан, нөөцийг хэлэлцэн зохих
шийдвэрийг гаргах
2.1.9.
Салбарын
хэмжээний 1. Монгол Улсад геологийн алба үүсч
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
тэмдэглэлт ой, томоохон арга хөгжсөний 80 жилийн ойн арга хэмжээ,
Чанар: Арга хэмжээг зохион байгуулах
хэмжээг зохион байгуулна.
“Монголын геологи, хайгуул” 10 дахь
төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.
109.
61.
ГБГ
удаагийн чуулга уулзалтыг төрийн болон
Хугацаа: Жилдээ
төрийн бус байгууллагатай хамтран
зохион байгуулах
2.1.10. Талбайг “Улсын нөөц”-д авах 1. Геологийн 1:50000-ны масштабын
Тоо хэмжээ: 1 удаа
тухай Засгийн газрын тогтоолын зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын талбайг
Чанар: ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.
төслийг
боловсруулан
зохих “Улсын нөөц”-д авах тухай Засгийн газрын
Хугацаа: 2-р улирал
110.
62.
ГБГ
шийдвэр гаргуулна.
тогтоолын
төслийг
боловсруулах,
/ТЭБСББ-ын 3.2/
яамдаас санал авч ЗГ-ын хуралдаанаар
хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх
2.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, бүтэц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтлыг тогтоох, геологийн шинжлэх ухааны
сэдэвчилсэн судалгаа, зураглал, эрлийн ажлыг гүйцэтгэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
2.2.1.
Геологийн
1:50000-ны 1. Шинээр эхлэх 6 төслийн геологийн
Тоо хэмжээ: 24
масштабын
зураглал,
ерөнхий даалгаврыг
батлуулах,
сонгон
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан
эрлийн ажлын хэмжээг нэмэгдүүлж, шалгаруулалтыг зарлах, гүйцэтгэгчтэй
байна.
нутаг
дэвсгэрийн
45
хувийг гэрээ
байгуулах
болон
үргэлжлэн
Хугацаа: Жилдээ
111.
63.
хамруулна.
хэрэгжих 14, үр дүнгийн тайлантай 4,
ГБГ, БХЗГ
/ТЭБСББ-ын 3.2.1, ЗГҮАХ-ийн 2.59.1, нийт 24 төслийн төсөв, төлөвлөгөөг
ҮЧ-ийн 4.1/
батлуулах, ажлын хэмжээ, арга аргачлал,
төсөвт тодотгол хийх, үр дүнгийн тайланг
хүлээн авна.
2.2.2. Улсын геологийн 1:200000-ны 1. Төв монгол-VII, Дорнод Монгол- VI, VII
Тоо хэмжээ: 4 удаа
масштабын зургийг нэгтгэнэ.
төслүүдийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-өөр
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан
112.
64.
ГБГ, БХЗГ
/ТЭБСББ-ын 3.2.1, ЗГҮАХ-ийн 2.59.2, хэлэлцүүлэн хүлээн авах, К хавтгайн
байна.
ҮЧ-ийн 4.1/
нэгтгэл төслийг хэрэгжүүлэх
Хугацаа: Жилдээ
2.2.3. Монгол улсын баруун өмнөд 1. Алтай-1, Алтай-2 төслийн үр дүнгийн
Тоо хэмжээ: 2 төсөл
хэсгийг хамарсан талбайд агаарын тайланг ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэн хүлээн
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан
геофизикийн цогцолбор судалгааны авах
байна.
113.
65.
ГБГ, БХЗГ
ажлыг хэрэгжүүлнэ.
Хугацаа: Жилдээ
/ТЭБСББ-ын 3.2.1, ЗГҮАХ-ийн 2.59.3,
ҮЧ-ийн 4.1/
2.2.4.
Дэд
бүтцийн
бүтээн 1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн
Тоо хэмжээ: 1
114.
66.
байгуулалт хийгдэх газар болон хэмжээнд
геоэкологи
болон
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан
ГБГ
томоохон
хот
суурин
газрын
байна.
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115.

116.

геоэкологи болон гидрогеологийн
сэдэвчилсэн
судалгааны
ажил
хийнэ.
/ТЭБСББ-ын
3.2.2.4,
ЗГҮАХ-ийн
2.59.5, ҮЧ-ийн 4.1/
2.2.5. Эрдэс баялгийн хэтийн төлөв
бүхий хүдрийн бүс, сав газар, улсын
хил орчмын нутаг дэвсгэр, дэд
бүтцийн
бүтээн
байгуулалтын
төлөвлөлттэй
уялдуулан
сэдэвчилсэн
судалгааны
төсөл
хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн 2.59.6/

67.
117.

118.

119.

2.2.6. Гадаад орнуудтай хамтарсан
геологийн
судалгааны
ажлын
төслийг хэрэгжүүлэх, үр дүнгийн
тайлан хүлээн авна.
/ЗГҮАХ 2.61.5/

68.
120.

69.

121.

70.

122.

2.2.7. Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх
талаар
гадаад
орнуудаас ирүүлсэн саналыг судалж,
харилцан
үр
ашигтай
төсөл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
/ТЭБСББ-ын 3.2.2.7, ЗГҮАХ 2.61.6/
2.2.8. Монгол Улсын геологийн
тогтоцын ялгагдах онцлог байдал,
дахин давтагдашгүй онцгой тогтоц,

гидрогеологийн сэдэвчилсэн судалгааны
ажлыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэх

Хугацаа: Жилдээ

1. Монгол орны бүс нутгийн металлогени,
ашигт малтмалын ордуудын зүй тогтлын
1:1000000 масштабын зураг зохиох
ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн авах
2. Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт
малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын
зураг ашиглан нэгдсэн боловсруулалт
хийх ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн
авах
3. Монгол орны голлох ашигт малтмалын
судалгааны
ажлыг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлэх
4. Монгол орны баруун бүсэд цул
сульфидийн хүдэржилтийн тархалтыг
1:1000000-ын масштабын хэтийн төлвийн
зураг зохиох ажлын үр дүнгийн тайланг
хүлээн авах
1. Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ,
БНКазУлс-ын хамтран хэрэгжүүлж байгаа
“Хойд, төв, зүүн Азийн металлогени
болон гүний процесс” төслийн ажлын 4-р
үе шатны ажлыг эхлүүлэх
2. Засгийн газар хооронд байгуулсан
хэлэлцээрийн
дагуу
ОХУ-ын
Росгеолфондод хадгалагдаж
байгаа
1960-1990 оны хооронд Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрт хийсэн 114 геологийн
тайланг хүлээж авах
1.
Гадаад
орнуудын
холбогдох
байгууллагаас
ирүүлсэн
геологийн
салбарт хамтран ажиллах саналыг
судлан, үр ашигттай төсөл, хөтөлбөрийг
хамтран хэрэгжүүлэх санал боловсруулж
удирдлагад танилцуулах
1. “Монгол орны геологийн сонирхолтой
тогтоц, тулгуур зүсэлтийн судалгаа,
түүний хамгаалалт” төслийн жилийн

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан
байна.
Хугацаа: 2-р улирал
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан
байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Төслийг хэрэгжүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: УУХҮСайдын шийдвэр гарсан
байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Төслийг хэрэгжүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Тайланг хүлээн авсан байна.
Хугацаа: Жилдээ

Тоо хэмжээ –Тухай бүр
Чанар: Саналыг судалж шийдвэрлэсэн
байна.
Хугацаа-Жилдээ
Тоо хэмжээ-1 удаа
Чанар: Төслийн явцын тайлантай
танилцан хүлээн авсан байна.

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ

ГБГ
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123.
71.

давхарга зүйн тулгуур зүсэлт, эрдэс
чулуулгийн ховор олдвор, дээжийг
улсын хамгаалалтад авч хадгалах
эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, үндэсний
геопарк байгуулна.
/ТЭБСББ-3.1.6/
2.2.9. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
яамны Шинжлэх ухаан, технологийн
зөвлөлийн
үйл
ажиллагааг
удирдлага, зохион байгуулалтаар
хангаж ажиллана.

124.

72.

125.

2.2.10. Эрдэс баялгийн салбарын
үндэсний хүний нөөцийг бэлтгэхэд
онцгой анхаарч, нарийн мэргэжлийн
мэргэшсэн
инженер,
техникийн
ажилтныг дотоод, гадаадын зохих
шатны
сургуульд
бэлтгэж,
чадавхжуулах
/ТЭБСББ 3.7.12/
2.2.11. Геологи-ашигт малтмалын
мэдээллийг нэгтгэн боловсруулна.

ажилд хяналт тавих, хүлээн авах,
холбогдох мэдээллээр удирдлагыг хангах

Хугацаа-Жилдээ

1.
Шинжлэх
ухаан,
технологийн
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчилэн
батлуулах, зөвлөлийн хуралдааны үйл
ажиллагааг зохион байгуулах
2. “Өмнөд Монголын зэс порфирийн
ордуудын
металлогени
ба
хэтийн
төлөвийн судалгаа” төслийн тайланг
ШУТЗ-өөр
хэлэлцүүлэн
холбогдох
шийдвэрийг гаргуулах
1. Салбарын боловсон хүчнийг давтан
сургах,
дадлагажуулах
сургалтыг
мэргэжлийн холбоод, их, дээд сургууль,
эрдэмтэдтэй хамтран зохион байгуулах

Тоо хэмжээ-1 удаа
Чанар: Бүрэлдэхүүнийг шинэчилэн
байгуулсан байна.
Хугацаа-Жилдээ
Тоо хэмжээ-1 удаа
Чанар: Төслийн тайланг хэлэлцүүлэн
холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна.
Хугацаа-Жилдээ

ГБГ, БХЗГ

ГБГ

Тоо хэмжээ - 2 удаа
Чанар: Сургалт зохион байгуулсан байна.
Хугацаа-Жилдээ
ГБГ, БХЗГ

1. ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэгдэж нөөц
Тоо хэмжээ – Тухай бүр
нь
бүртгэгдсэн
ордуудыг
ашигт
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэгдсэн байна.
малтмалын төрлөөр ангилах, бүс нутгийн
Хугацаа-Жилдээ
126.
73.
ГБГ, БХЗГ
хэмжээнд
мэдээллийг
нэгтгэн
боловсруулах, удирдлагыг тухай бүр
мэдээллээр хангах.
3.0. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОДЛОГЫН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
3.1. Уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх,
бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
3.1.1. Уул уурхайн тухай хуулийн 1. Хуулийн төслийг боловсруулж ЗГХЭГ-т
Тоо хэмжээ: 1 удаа,
УУБГ
төслийг
батлагдсан
үзэл хүргүүлэх.
Чанар: ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.
127.
74.
БХЗГ
баримтлалын дагуу боловсруулах
Хугацаа: 2-р улирал
ТЗУГ
/ЗГҮАТЗУГАТ-2.67/
3.1.2.
Уурхайн
хаалт,
нөхөн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
сэргээлтийн журмыг олон улсын
УУБГ
1. Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн
Чанар: Журмын төсөл боловсруулсан
128.
75.
жишигт нийцүүлэн боловсруулж
БХЗГжурмыг боловсруулна.
байна.
мөрдүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.67.2/ (2017ТЗУГ
Хугацаа: 2-р улиралд
2018)
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76.

129.

77.

130.

78.

131.

3.1.3. Эрдэс баялгийн салбарын ил
тод байдлын тухай хуулийн төслийг
боловсруулна.
/ЗГҮАХ 2.61.2/
3.1.4. Уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн
урт хугацааны төлөвлөлтийн баримт
бичиг боловсруулах
/ЗГҮАТЗУГАТ-2.65.1/
3.1.5.
“Алт
олборлож
угаах,
хүлээлцэх, хадгалах, хамгаалах,
тээвэрлэх,
улсад
тушаах
үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн
боловсруулж мөрдүүлэх
/ЗГҮАТ-2.69.8/

1. Уул уурхайн тухай хуулийн төсөлд ил
тод байдлын талаар бүлэг оруулна.

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төсөл боловсруулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ

УУБГ,
ГБГ

1. Уул уурхайн дэд бүтэц /төмөр зам, авто
зам, усан хангамж, эрчим хүч/-ийн
хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлтийн
баримт бичгийн төслийг боловсруулна.

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төслийг боловсруулсан байна.
Хугацаа: 2-р улирал

УУБГ
ТБГ
БХЗГ, ГБГ

1. “Алт олборлож угаах, хүлээлцэх,
хадгалах, хамгаалах, тээвэрлэх, улсад
тушаах үлгэрчилсэн дүрмийг шинэчлэн
боловсруулна.

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Дүрмийн төслийг боловсруулсан
байна.
Хугацаа: 2-р улиралд

УУБГ
ГБГ
БХЗГ

3.2. Ашигт малтмалын ордуудыг олборлох, баяжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг
хөгжүүлэх бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
3.2.1
“Ил
уурхайн
аюулгүй
Тоо хэмжээ: 1 удаа
1. “Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн
Чанар: Дүрмийн төслийг батлуулсан
УУБГ
132.
79.
нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн
төслийг шинэчлэн боловсруулах
байна.
БХЗГболовсруулж батлуулна.
/ТЭБСББодлогын 4.2.1/
Хугацаа: 3-р улиралд
3.2.2 “Ашигт малтмалыг баяжуулах,
ялгах бутлах ба хүдэр, баяжмалыг 1. “Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах
Тоо хэмжээ: 1 удаа
УУБГ
бөөнцөглөх аюулгүй ажиллагааны бутлах ба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх
Чанар: Дүрмийн төслийг боловсруулсан
БХЗГ133.
80.
нэгдсэн
дүрэм”-ийн
төслийг аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн
байна.
боловсруулах
төслийг боловсруулж батлуулна.
Хугацаа: 3-р улиралд
/ТЭБСББодлогын 4.2.1/
3.2.3 “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй
1.
“Тэсэлгээний
ажлын
аюулгүй
Тоо хэмжээ: 1 удаа
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн
УУБГ
134.
81.
ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг Чанар:Дүрмийн төслийг батлуулсан байна.
төслийг шинэчлэн боловсруулах
БХЗГшинэчлэн боловсруулж батлуулна.
Хугацаа: 3-р улирал
/ТДБТХЭХТТХуулийн 5.1.2/
3.2.4 “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил 1. “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод
Тоо хэмжээ: Тухай бүр,
тод
байдлын
санаачилга”-ын байдлын
санаачилга”-ын
зарчмыг
Чанар: Ажлын хэсгийн хуралд тогтмол
135.
82.
зарчмыг хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангахад
оролцож санал тусган ажилласан байна.
УУБГ, ТБГ
хангана.
бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
Хугацаа: Жилдээ
3.2.5 "Хариуцлагатай уул уурхай"
Тоо хэмжээ: Тухай бүр,
1. "Хариуцлагатай уул уурхай" зарчмыг
зарчмыг
хэрэгжүүлэх
чиглэлээр
Чанар: Холбогдох байгууллагатай хамтран
УУБГ
136.
83.
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж холбогдох
холбогдох байгууллагатай хамтран
ажилласан байна
байгууллагатай хамтран ажиллана.
ажиллана.
Хугацаа: жилдээ
3.3. Уул уурхайн салбарын эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, татвар, бүтээгдэхүүний худалдаа, экспортын бодлогын удирдамжаар хангах гол
зорилтын хүрээнд:
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137.

3.3.1. Жишиг үнийг холбогдох
мэдээллийн эх сурвалжаас бэлтгэж,
сар бүрийн эхний 10 хоногт нийтэд
мэдээлэх

85.

138.

3.3.2. Техник эдийн засгийн үндэслэл
нь хийгдсэн, хөрөнгө оруулагч нь
тодорхой болсон бэлэн төслүүдийг
бүх талаар дэмжиж хэрэгжилтийг
эрчимжүүлнэ. /ҮЧ-5.4/ /ЭЗСХ-1.3.8/

86.

139.

3.3.3. Эдийн засгийн үр ашигтай
төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх /ЗГҮАХ 2.61.4/

84.

87.

140.

88.

141.

89.

142.

90.

143.

91.

144.

3.3.4. Ашиглалтад оруулахад бэлэн
болсон алтны уурхай, баяжуулах
үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад
оруулахад
дэмжлэг
үзүүлэх
/ЗГҮАТЗУГАТ-2.69.6/
/ҮЧ-5.4/
/ЭЗСХ-1.3.8/
3.3.5. Тавантолгойн ордыг иж бүрэн
ашиглах
төслийг
боловсруулж
хэрэгжүүлэх
/ЗГҮАТЗУГАТ-1.24.1/
/ҮЧ-4.3/
/ЭЗСХ-2.2.1.1/
3.3.6. Оюутолгойн далд уурхайн
бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх
/ЗГҮАТЗУГАТ-1.24.2/
/ҮЧ-5.2/
3.3.7. Цагаан суварга төслийг
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
/ЗГҮАТЗУГАТ-1.24.3/
/ҮЧ-5.4/
3.3.8.
Уул
уурхай,
олборлох
үйлдвэрлэлийн салбарын эдийн
засагт үзүүлэх нөлөөлөл, зах зээлийн
судалгааг хийнэ.

1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
болон Сангийн сайдын хамтарсан
тушаалаар байгуулагдах байнгын ажлын
хэсэгт ажиллана.
1. Засгийн газрын 2016 оны 208 дугаар
тогтоолоор батлагдсан "Эдийн засгийг
сэргээх хөтөлбөр"-т хамрагдсан уул
уурхайн төслүүдийн нөхцөл байдалтай
газар дээр нь танилцах, тулгамдаж буй
асуудлыг шийдвэрлэж ажиллана.

Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Сар бүрийн жишиг үнийг тогтоосон
байна.
Хугацаа: жилдээ
Тоо хэмжээ: тухай бүр,
Чанар: холбогдох төслүүдийн нөхцөл
байдалтай танилцаж, тулгамдаж буй
асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр санал
боловсруулж ажилласан байна.
Хугацаа: жилдээ

1. Бэлэн болсон 20-иос доошгүй уурхай,
уулын үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах

Тоо хэмжээ: тухай бүр
Чанар:Бэлэн болсон уурхай, уулын
үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсан байна.
Хугацаа: жилдээ

1. Ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон
алтны уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг
байнгын ашиглалтад оруулахад дэмжлэг
үзүүлнэ

Тоо хэмжээ: тухай бүр
Чанар: Алтны уурхай, баяжуулах
үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад оруулсан
байна.
Хугацаа: жилдээ

1. Тавантолгойн ордыг иж бүрэн ашиглах
оновчтой хувилбарын талаар санал
боловсруулж,
ЗГ-ын
хуралдаанд
танилцуулна.

Тоо хэмжээ: 1 удаа,
Чанар: ЗГ-ын хуралдаанд танилцуулсан
байна.
Хугацаа: 3-р улиралд

Ажлын
хэсэг
УУБГ
БХЗГ-

1. Оюутолгойн далд уурхайн бүтээн
байгуулалтын ажлын явцын тайланг
нэгтгэн
удирдлагад
танилцуулж,
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ.

Тоо хэмжээ: 1 удаа,
Чанар: Дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хугацаа: жилдээ

УУБГ

1. Цагаан суварга төслийг хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.

Тоо хэмжээ: 1 удаа,
Чанар: бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хугацаа: жилдээ

1.
Судалгааг
судалгааны
байгууллагуудтай
хамтран
шинжлэх
ухааны үндэслэлтэй боловсруулна.

Тоо хэмжээ: тухай бүр,
Чанар: Судалгаа үндэслэлтэй хийгдсэн
байна.
Хугацаа: 1-р улиралд

УУБГ
БХЗГ

УУБГ
БХЗГ

БХЗГ
УУБГ

БХЗГ
УУБГ-

УУБГ

УУБГ

20

92.

145.

3.3.9 Уул уурхайн судалгааны нэгж
байгуулах талаар судалж, санал
1. Холбогдох судалгааг хийж, санал
боловсруулах
боловсруулна.
/ЗГҮАТЗУГАТ-2.66.1/

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Санал боловсруулсан байна.
Хугацаа: 3-р улирал

УУБГ,
БХЗГ

3.3.10. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
1. Хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй
Чанар: Төлөвлөгөөний дагуу зохион
93.
батлуулж,
хэрэгжилтийг
зохион
байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны
байгуулсан байна.
УУБГ
байгуулна.
үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Хугацаа: жилдээ
3.3.11 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хөтөлбөр
батлагдсантай 1. Дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж,
Чанар: Дэд хөтөлбөрийг боловсруулж
147.
94.
УУБГ
холбогдуулан Уул уурхай, хүнд батлуулна.
батлуулсан байна.
үйлдвэрийн салбарын дэд хөтөлбөр
Хугацаа: 2-р улирал
боловсруулж батлуулах
3.3.12. Эрдэс баялгийн салбарын
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хөгжлийн
үндэсний
хөтөлбөр 1. Хөтөлбөрийн төслийг хууль болон
Ажлын
Чанар: Төслийг боловсруулж хүргүүлсэн
148.
95.
боловсруулна.
нийтлэг журмын дагуу боловсруулж
хэсэг
байна.
/ТЭБСББодлогын 1.4/
холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.
Бүх газар
Хугацаа: 1-р улиралд
/ХБТТХуулийн 10.4/
4.0. ТҮЛШ, ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ,
БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
4.1. Түлш, газрын тосны салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах
гол зорилтын хүрээнд:
1. Газрын тосны салбарт төрөөс
Тоо хэмжээ: 1 удаа
баримтлах бодлого”-ыг төслийг Засгийн
Чанар: ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
ТБГ
149.
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэх
зөвшөөрөл авсан байна.
4.1.1. “Газрын тосны салбарт төрөөс газрын
Хугацаа: Эхний хагас жилд
баримтлах бодлого”-ыг шинэчлэн зөвшөөрлийг Сангийн яамнаас авна.
96.
боловсруулна.
2. Газрын тосны салбарт төрөөс
Тоо хэмжээ: 1 удаа
/
ЗГҮАХ
2.63.1/
баримтлах
бодлого”-ыг
төсөлд
бүх
Чанар:
ЗГ-ын
хуралдаанд хүргүүлсэн
150.
ТБГ
яамдаас саналыг авч, холбогдох саналыг
байна.
тусган Засгийн газарт хүргүүлнэ.
Хугацаа: 4-р улиралд
1.
Газрын
тосны
тухай
хуулийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах Чанар: Ажлын хэсэгт орж ажилласан байх
151.
Ажлын хэсэгт ажиллах. мэдээллээр
Хугацаа: 3-р улиралд
ТБГ, ТЗУГ
4.1.2. “Газрын тосны тухай” хуульд хангаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай өгнө.
97.
хуулийн төсөл боловсруулна.
2. Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт
Тоо хэмжээ: 1 удаа
/ЗГҮАХ 2.63.2/
өөрчлөлт оруулах саналыг томъёоллыг
Чанар: Саналыг тусгаж, Ажлын хэсэгт
152.
бэлдэж, Ажлын хэсэгт танилцуулах, ЗГ,
бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байх
ТБГ, ТЗУГ
УИХ-аар
хэлэлцүүлэхэд
бодлогын
Хугацаа: 4-р улиралд
дэмжлэг үзүүлнэ.
146.
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153.
98.
154.

99.

155.

100.

156.

157.
101.
158.

159.
102.
160.

102.

161.

104.

162.

4.1.3. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.1.9-т заасан
“газрын тос, уламжлалт бус газрын
тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл
ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм”
батлана.
4.1.4. “Газрын тосны тухай” хуулийн 7
дугаар зүйлийн 7.1.4-т заасан “нөөц
ашигласны төлбөр болон, тусгай
зөвшөөрлийн
төлбөрийг
төлөх,
хуваарилах,
зарцуулах”
журмыг
боловсруулж батлуулна.
4.1.5. Газрын тосны тухай хуулийн 7
дугаар зүйлийн 7.1.4-т заасан
“газрын тосны бүртгэл тооцоо”
журмыг боловсруулж батлуулна.
4.1.6. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.1.8-т заасан
“газрын тос, уламжлалт бус газрын
тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын
үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль
орчныг нөхөн сэргээх ажлын үр дүнг
хүлээн авах” журмыг батлана.
4.1.7. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан
“Газрын тосны баялгийн үнэлгээ,
нөөцийн тооцооны тайланд тавих
шаардлага” журмыг боловсруулж,
батлуулна.
4.1.8. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан
“Газрын тосны орд ашиглах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих
шаардлага”
журмыг
батлуулж,
бүртгүүлнэ.
4.1.9. “Газрын тосны тухай” хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан

1.
Дүрмийн
боловсруулан,
батлуулна.

төслийг
сайдын

шинэчлэн
тушаалаар

2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар
бүртгүүлэх
арга
хэмжээг
зохион
байгуулна.
1. “Нөөц ашигласны төлбөр болон, тусгай
зөвшөөрлийн
төлбөрийг
төлөх,
хуваарилах, зарцуулах” журмыг ЗГ-ын
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.
1. “Газрын тосны бүртгэл тооцоо” журмын
төслийг шинэчлэн боловсруулна.
1. Журмыг УУХҮ-ийн сайд, БОАЖ-ын
сайдын хамтарсан тушаалаар батлуулна.
2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар
бүртгүүлэх
арга
хэмжээг
зохион
байгуулна
1. Газрын тосны баялгийн үнэлгээ,
нөөцийн
тооцооны
тайланд
тавих
шаардлага” журмыг боловсруулж, сайдын
тушаалаар батлуулна.
2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар
бүртгүүлэх
арга
хэмжээг
зохион
байгуулна.
1. Журмыг сайдын тушаалаар батлуулан
бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

1. Журмыг сайдын тушаалаар батлуулан
бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Дүрмийн төслийг боловсруулж
батлуулсан байна.
Хугацаа: 3-р улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Дүрмийг бүргүүлэхээр хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: 4-р улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын төслийг ЗГ-ын
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна.
Хугацаа: 1 сард
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмыг шинэчлэн боловсруулсан
байна.
Хугацаа: 4-р улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын төслийг батлуулсан
байна.
Хугацаа: 1 улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмыг хргүүлсэн байна.
Хугацаа: 2-р улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын төслийг боловсруулсан
байна.
Хугацаа: 4-р улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын төсөлд санал авсан
байна. Төслийг бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: 4-р улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмыг батлуулж бүртгүүлсэн
байна.
Хугацаа: 1 сард
Тоо хэмжээ: 1 удаа

ТБГ

ТБГ

ТБГ

ТБГ

ТБГ

ТБГ

ТБГ, ГБГ

ТБГ

ТБГ

ТБГ
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“Газрын тос, уламжлалт бус газрын
тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын
талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах”
журмыг бүртгүүлнэ.
163.
105.
164.

4.1.10.
“Газрын
бүтээгдэхүүний
тухай”
шинэчлэн найруулна.
/ЗГҮАХ 2.17.1/

тосны
хуулийг

Чанар: Журмыг батлуулж бүртгүүлсэн
байна.
Хугацаа: 1 сард
1. Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг
арилгах
Ажлын
хэсэгт
ажиллах.
мэдээллээр хангаж, мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгнө.
2. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
саналыг томъёоллыг бэлдэж, Ажлын
хэсэгт
танилцуулах,
ЗГ,
УИХ-аар
хэлэлцүүлэхэд
бодлогын
дэмжлэг
үзүүлнэ.

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Ажлын хэсэгт орж ажилласан байх
Хугацаа: 3-р улиралд
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Саналыг тусгаж, Ажлын хэсэгт
бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байх
Хугацаа: 4-р улиралд

ТБГ

ТБГ

4.1.11.
"Газрын
тосны
Тоо хэмжээ: 1 удаа
бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй 1. Журмын төслийг сайдын тушаалаар
Чанар: Журмын төслийг батлуулж,
106.
холбогдсон нарийвчилсан журам"-ыг батлуулж, бүртгүүлнэ.
бүртгүүлсэн байна.
ТБГ, ТЗУГ
батлуулна.
Хугацаа: 1 сард
4.2. Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн
тогтвортой байдлыг хангах бодлогыг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийг
Тоо хэмжээ: /-/
166.
шинэчлэх Ажлын хэсгийг шинэчлэн
Чанар: Ажлын хэсэг байгуулсан байна.
ТБГ, ТЗУГ
4.2.1. Газрын тосны салбарын
байгуулж, хэлэлцээр хийхэд оролцоно.
Хугацаа: 3-р улиралд
хөрөнгө оруулалтын болон эдийн
2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийг 2015
Тоо хэмжээ: /-/
107.
засаг, эрх зүйн таатай орчныг
оны Засгийн газрын 104-р тогтоолоор
Чанар: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний
бүрдүүлнэ.
167.
батлагдсан загварт нийцүүлж, холбогдох
загварт нийцүүлсэн байна.нилцуулсан
ТБГ
/ЗГҮАХ 2.63.3/
төрийн байгууллагуудаас саналыг авч
байна.
Засгийн газарт танилцуулна.
4-р улиралд
1. Газрын тосны ашиглалтын үйл
Тоо хэмжээ: /-/
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн Чанар: Бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна.
ТБГ, БХЗГ
нэгжүүдэд бодлогын дэмжлэг үзүүлж,
Хугацаа: Жилдээ
хяналт тавьж ажиллана.
4.2.2.
Газрын
тосны
ордын 2. Газрын тосны ашиглалтын үйл
Тоо хэмжээ: /-/
ашиглалтыг
эрчимжүүлж, ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн
Чанар: Биелэлтийг хангуулсан байна.
олборлолтыг
урт
хугацаанд нэгжүүдэд Үндэсний Аудитын газар болон
Хугацаа: тухай бүр
ТБГ,
108. 168.
тогтвортой
хадгалж,
боломжит МХЕГ-аас хийсэн шалгалтын дагуу өгсөн
ХШҮДАГ
хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ.
үүрэг даалгаварын биелэлтэд хяналт
/ЗГҮАХ 2.63.4/
тавьж ажиллана.
3.
БХГ-ний
дагуу
төлөх
төлбөр,
Тоо хэмжээ: /-/
урамшуулалын дутуу төлөлт болон
Чанар: Төлбөрийг барагдуулсан байна.
ТБГ,
169.
төлөөгүй төлбөрийг барагдуулах ажлыг
Хугацаа: тухай бүр
ХШҮДАГ
зохион байгуулна.
165.
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109.

110.

111.

170.

171.

172.

4.2.3. Газрын тосны ордын дэд бүтэц,
бүтээн
байгуулалт,
хөрөнгө
оруулалтын ажлыг эрчимжүүлнэ.
/ЗГҮАХ 2.63.5/
4.2.4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт
талбайн хайгуул, ашиглалтын үйл
ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг
хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль,
журмыг чанд мөрдүүлж, ил тод
хариуцлагатай
уул
уурхайг
хөгжүүлнэ. /ЗГҮАХ 2.63.6/
4.2.5. Газрын тосны борлуулалттай
холбогдсон гэрээ, хэлцлүүдийг хийж,
үнэ болон худалдааны таатай
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
/ ЗГҮАХ 2.63.7/

173.

112.
174.

4.2.6. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний
дагуу явагдаж буй газрын тосны
хайгуулын
ажлыг
эрчимжүүлж,
шинээр газрын тосны орд илрүүлнэ.
/ЗГҮАХ 2.63.8/

175.
4.2.7. Газрын тос болон уламжлалт
бус газрын тосны хуримтлал байж
болох газарт эрэл, хайгуулын ажлыг
эрчимжүүлнэ.
/ЗГҮАХ 2.63.9/

113.

176.

1. Тосон-Уул XIX талбайгаас Баянхошуу
чиглэлийн хатуу хучилттай 210 км замын
3-р хэсгийн барилгын ажлын явцыг
эрчимжүүлэхэд хяналт тавьж, дэмжлэг
үзүүлнэ.
1. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл
ажиллагааны үеийн байгаль орчныг
хамгаалах, нөхөн сэргээх тухай хууль
журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж,
заавар, зөвлөгөө өгч, хэрэгжилтийг
хангуулна.
1.
Газрын
тосны
борлуулалттай
холбогдсон
гэрээ,
хэлцэл
хийхэд
оролцоно.
1. 2014 оноос өмнө байгуулагдсан БХГ-г
шинэчлэх ажлын хүрээнд хайгуулын
ажлын хэмжээг шинээр тохиролцож
хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх арга
хэмжээ авч ажиллана.
2. Шинээр газрын тосны орд илрүүлэх
арга хэмжээний талаар газрын тосны
илрэл бүхий хайгуулын талбайд хайгуул,
туршилт,
судалгааны
ажлыг
эрчимжүүлэхэд гэрээлэгчдэд бодлогын
дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
1. Газрын тос болон уламжлалт бус
газрын тосны хуримтлал байж болох
газарт
эрэл,
хайгуулын
ажлыг
эрчимжүүлэхэд
бодлогын
дэмжлэг
үзүүлэх шинээр эрлийн гэрээ байгуулах
болон хэрэгжиж буй эрлийн гэрээний
хэрэгжилтэд холбогдох байгууллагуудтай
хамтарч хяналт тавьж ажиллана.
1.
Газрын
тосны
хайгуулын
үйл
ажиллагаатай холбоотойгоор Үндэсний
Аудитын газар болон МХЕГ-аас хийсэн
шалгалтын
дагуу
өгсөн
үүрэг
даалгаварын биелэлтэд хяналт тавьж
ажиллана.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Зохих дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хугацаа: 4-р улиралд
Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн
сэргээх хууль, журамд нийцсэн байна.
Хугацаа: тухай бүр

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Газрын тосны борлуулалттай
холбогдсон гэрээ, хэлцлүүд хийгдсэн
байна.
Хугацаа: тухай бүр
Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: БХГ шинэчлэгдсэн байна.
Хугацаа: тухай бүр
Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Эрэл хайгуулын ажилд хөрөнгө
оруулалтын хэмжээ нэмэгдсэн байна.
Хугацаа: тухай бүр

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Биелэлтийг хангуулсан байна.
Хугацаа: тухай бүр

ТБГ

ТБГ,
ХШҮДАГ

ТБГ

ТБГ, ТЗУГ

ТБГ, ГБГ

ТБГ

ТБГ,
ХШҮДАГ
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177.

114.

115.

116.

178.

179.

180.

4.2.8. Хүлэмжийн хийг бууруулах
чиглэлээр
газрын
тосны
олборлолтоос гарч байгаа газрын
тосны ууссан хийг ашиглах чиглэлээр
судалгаа хийнэ.
/ЗГҮАХ 2.63.10/
4.2.9.
Газрын
тосны
хайгуул,
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж
буй талбайд ой хээрийн түймэр
гарах,
тархахаас
урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор зурвас бүсийг
байгуулна.
/ЗГҮАХ 2.63.11/
4.2.10. Алслагдсан бүс нутгийн
шатахууны үнийг төвийн бүстэй
ойролцоо түвшинд барих бодлогыг
баримтлана.
/ЗГҮАХ 2.17.3/

181.

117.

182.

4.2.11.
Шатахуун
импортлох,
үйлдвэрлэх, хадгалах, бөөн болон
жижиглэнгээр
борлуулах
үеийн
чанарын
хяналтын
тогтолцоог
сайжруулна.
/ ЗГҮАХ 2.17.6/

183.

118.

184.

4.2.12. Улсын болон
нөөцийг бүрдүүлнэ.
/ЗГҮАХ 2.17.4/

компанийн

2. Хайгуулын шатанд дахь БХГ-ний дагуу
төлөх төлбөр, урамшуулалын дутуу
төлөлт
болон
төлөөгүй
төлбөрийг
барагдуулах ажлыг зохион байгуулна.
1. Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд
газрын тосны олборлолтоос гарч байгаа
газрын тосны ууссан хийг ашиглах
чиглэлээр судалгаа хийхэд гэрээлэгч,
бусад төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудтай
хамтарч
ажиллах,
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ.
1. Гэрээлэгч, аймаг, сумын Засаг даргын
тамгын газартай хамтран талбайд ой
хээрийн
түймэр
гарах,
тархахаас
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зурвас
бүсийг байгуулах ажилд хяналт тавих,
бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ.

Тоо хэмжээ:
Чанар: Төлбөрийг барагдуулсан байна.
Хугацаа: тухай бүр

ТБГ,
ХШҮДАГ

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Судалгаа нь хууль, журманд
нийцсэн байна.
Хугацаа: тухай бүр

ТБГ

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Аюулгүй ажиллагааг хангасан
зурвас бүсийг байгуулсан байна.
Хугацаа: тухай бүр

ТБГ

1. Алслагдсан бүс нутгийн шатахууны
үнийг төвийн бүстэй ойролцоо түвшинд
барих бодлогын арга хэмжээг тухай бүр
авч хэрэгжүүлнэ.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Бодлогын арга хэмжээ авсан байна
Хугацаа: тухай бүр

ТБГ

1. Монгол Улсын хууль, журам, нөхцөл
байдалд тохирсон чанарын хяналтын
тогтолцоо бүрдүүлэх ажлыг холбогдох
байгууллагуудтай
хамтран
зохион
байгуулна.
2. Шатахууны чанарыг Евро-5 стандартад
нийцүүлэх,
хэрэглээг
нэмэгдүүлэх,
чанарын шаардлага хангахгүй байгаа
шатахууны үйлдвэрлэлийг хязгаарлах
зорилгоор Онцгой албан татварын тухай
хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
хуулийн төсөл боловсруулна.
3. Евро-5 стандартад нийцсэн шатахууны
хэрэглээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх
ажлын зохион байгуулна.

Тоо хэмжээ: Чанар: Холбогдох арга хэмжээг авч
ажилласан байна.
Хугацаа: Жилдээ

1.
АМГТГ
болон
газрын
тосны
бүтээгдэхүүн импортлогч компаниудтай
хамтран компанийн нөөцийг 30-аас дээш

ТБГ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Төсөл боловсруулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
ТБГ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Арга хэмжээний төлөвлөгөөний
төслийг боловсруулах
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
Чанар: Компанийн 30 хоногийн нөөц
бүрдүүлсэн байна.

ТБГ

ТБГ
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119.

185.

4.2.13. Гашуун сухайт, Ханх, Хавирга
зэрэг боомтуудаар бүтээгдэхүүн
тогтмол импортлох ажлыг эхлүүлэх,
улмаар тээвэр ложистикийн зардлыг
бууруулах, өртгийг багасгах судалгаа
хийнэ.
/ЗГҮАХ 2.17.7/

хоногийн нөөц бүрдүүлэх арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлнэ.
1. Тухайн боомтуудаар газрын тосны
бүтээгдэхүүн
импортлох
нөхцөлийг
бүрдүүлэх
асуудлаар
холбогдох
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Нөхцөл бүрдсэн байна
Хугацаа: Жилдээ
ТБГ

1.
Роснефть
болон
Чайна
Ойл
компаниудтай
байгуулсан
шатахуун
Тоо хэмжээ: 1
худалдан
авах
гэрээний
нөхцлийг
120. 186.
Чанар: Гэрээний нөхцөл сайжрах
ТБГ
сайжруулах, үний томъёолод Евро-5
Хугацаа: Жилдээ
шатахууныг хөнгөлөлттэй үнээр авах
асуудлаар хэлэлцэнэ.
4.2.15 Аймаг, нийслэл, сумдын 2. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах
Тоо хэмжээ: 1
хэрэглээнд
үндэслэн
шатахуун болон түгээх станцын улсын нэгдсэн
121. 187.
Чанар: Тайлан гаргах
ТБГ
түгээх станц, агуулахын оновчтой үзлэгийг зохион байгуулж, нэгдсэн
Хугацаа: Жилдээ
сүлжээг бий болгох.
бүртгэлийг шинэчлэнэ.
4.3. Био болон эко түлшний үйлдвэрлэл, түлшний чанар стандарт, агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, бодлогын
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
4.3.1. Метан хийн нөөцийг бүрдүүлэх 1. “Метан хийн нөөцийг тогтооход
Тоо хэмжээ: /-/
болон салбарын хөгжлийг дэмжсэн бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, гадаад
Чанар: Дэмжлэг үзүүлсэн байна.
бүтэц зохион байгуулалтыг бий дотоодын метан хийтэй холбоотой төсөл,
Хугацаа: тухай бүр
122. 188.
ТБГ
болгоно.
санал санаачлагыг дэмжинэ.
/ЗГҮАХ 2.106.1/
4.2.14. Газрын тосны бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх
гэрээний
нөхцлийг
сайжруулах, шатахууны үнийг олон
улсын биржийн үнэтэй уялдуулан
зохицуулна. /ЗГҮАХ 2.17.2/

123.

189.

124.

190.

4.3.2. Био болон эко
үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.

түлшний

4.3.3. Автобензин, дизель түлш,
шингэрүүлсэн шатдаг хий зэрэг түлш,
шатахууны
стандартыг
боловсруулна. Агаарын тухай хууль.
/2012-05-17/. 17.2.4

1. Төрийн болон төрийн бус байгууллага,
аж ахуйн нэгжүүдийн төсөл, санаачлагыг
дэмжиж ажиллана.
1. Шингэрүүлсэн шатдаг хийн талаарх
АНУ-ын NFPA-58 стандартын орчуулгад
тулгуурлан өөрийн орны цаг уур, ахуй,
соёлын онцлогт тохирсон Үндэсний
стандартын төсөл боловсруулна.
2. Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэвийн
хорогдлын нормыг тооцох аргачлалын
стандартыг боловсруулж, батлуулна.

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Үндэсний стандартын төслийг
боловсруулсан байна.
Хугацаа: 4-р улиралд

ТБГ, ХҮБГ

ТБГ, ТЗУГ

Тоо хэмжээ: 1
Чанар:Стандартын төслийг боловсруулсан
125.
ТБГ, ТЗУГ
байна.
Хугацаа: 4-р улиралд
5.0 ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, БОДЛОГЫН
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
191.
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5.1. Хүнд үйлдвэрийн талаарх хуулт тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
5.1.1. Монгол Улсын үйлдвэржилтийн
Тоо хэмжээ: 1
газрын зургийг гаргаж, хүнд аж
Чанар: Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн
үйлдвэрийн
хөгжлийн
хөтөлбөр 1.
Хүнд
үйлдвэрийн
хөгжлийн
хөтөлбөр боловсруулж Засгийн газраар
126. 192.
боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
хөтөлбөрийг
батлуулж,
хэрэгжүүлэх
ХҮБГ
батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
(ЗГҮАХ-2.1.2, ҮЧ-4.4, ТАҮТББ-4.2.2.2, ажлыг зохион байгуулна.
байгуулсан байна.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн
Хугацаа: Жилдээ
тухай хуулийн-10 дугаар зүйл )
Тоо хэмжээ: 1
1. Автомашин, нийтийн тээвэр, хөдөө, аж Чанар: Гаалийн болон Нэмэгдсэн өртгийн
5.1.2.
Метал
хийц,
угсралтын
ахуйн
машин,
механизмыг
угсрах
албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн
үйлдвэрийг хөгжүүлнэ.
193.
127.
үйлдвэрлэлийн
эрх
зүйн
орчныг төслийг боловсруулж Засгийн газар болон
ХҮБГ
(ЗГҮАХ-2.75.1, ТАҮТББ-4.2.3.6)
боловсронгуй болгоно.
УИХ-аар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион
байгуулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
1. Гаалийн татвараас чөлөөлөх тухай
Чанар: Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг
хуулийн
дагуу
газрын
тосны
газрын тос, шатдаг занар болон нүүрснээс
бүтээгдэхүүнийг газрын тос, шатдаг занар
үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авах
болон нүүрснээс үйлдвэрлэлийн аргаар
төслийн хүрээнд Монгол Улсад импортоор
гарган авах төслийн хүрээнд Монгол
194.
оруулж ирэх тоног төхөөрөмж, сэлбэг
ХҮБГ, ТБГ
Улсад импортоор оруулж ирэх тоног
хэрэгсэл, тусгай зориулалтын барилгын
төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, тусгай
материалын жагсаалтыг боловсруулж,
барилгын
материалын
5.1.3. Газрын тосны салбарын зориулалтын
Засгийн газрын хуралдаанаар
хөрөнгө оруулалтын болон эдийн жагсаалтыг боловсруулна.
хэлэлцүүлсэн байна.
128.
засаг, эрх зүйн таатай орчныг
Хугацаа: II улирал
бүрдүүлнэ.
2. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн
Тоо хэмжээ: 1
(ЗГҮАХ-2.63.4, ТАҮТББ-4.2.1.5)
барилга
байгууламж,
түүхий
тос
Боловсруулах үйлдвэрийн барилга
дамжуулах
хоолой
болон
тоног байгууламж, түүхий тос дамжуулах хоолой
төхөөрөмжийн угсралттай холбоотой
болон тоног төхөөрөмжийн угсралттай
195.
ХҮБГ, ТБГ
дүрэм,
журмыг
холбогдох
холбоотой дүрэм, журмыг холбогдох
байгууллагуудтай хамтран боловсруулна. байгууллагуудтай хамтран боловсруулсан
байна.
Хугацаа: IV улирал
1. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх
5.1.4.
Үйлдвэрлэл,
технологийн
Тоо хэмжээ: 1
зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт,
паркийн
эрх
зүйн
орчныг
Хуулийн төсөл болон дагалдах хуулиудын
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
боловсронгуй болгоно.
төслийг Засгийн газар болон УИХ-ын
129. 196.
болон дагалдах хуулиудын төслийг
ХҮБГ
(/МУ-ын хууль тогтоомжийг 2020 он
холбогдох байнгын хороогоор
боловсруулж Засгийн газар, УИХ-ын
хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн
хэлэлцүүлсэн байна.
холбогдох
байнгын
хороогоор
чиглэл,120, ТАҮТББ- 4.2.1.8)
Хугацаа: III улирал
хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
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5.1.5.Хүнд үйлдвэрийн салбарын эрх
зүйн орчныг боловсронгуй болгоно.
(ТАҮТББ-4.1.1)

1. Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн
төслийг боловсруулж, үзэл баримтлалыг
батлуулна.

Тоо хэмжээ: 1
Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн төслийг
197.
боловсруулж, хуулийн үзэл баримтлалыг
ХҮБГ
батлуулсан байна.
Хугацаа: IV улирал
130.
Тоо хэмжээ: 1
ХҮБГ
2. Холбогдох хуульд нийцүүлэн хүнд
Холбогдох хуульд нийцүүлэн хүнд
үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл
үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл
198.
ажиллагаа эрхлэх журмын төслийг ажиллагаа эрхлэх журмыг боловсруулсан
боловсруулна.
байна.
Хугацаа: IV улирал
Тоо хэмжээ: 1
ХҮБГ
5.1.6. Хүнд үйлдвэрийн аюулгүй
1.
Дүрмийн
төслийг
боловсруулж
Хүнд үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны
199.
131.
ажиллагааны
дүрмийн
төслийг
батлуулна.
дүрмийг батлуулсан байна.
боловсруулна.
Хугацаа: III улирал
5.1.7. Хүнд үйлдвэрийн салбарын аж
Тоо хэмжээ: 1
ХҮБГ
1. Аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгэлийг
ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг
Бүртгэлийг шинэчилж, санал
200.
132.
шинэчилж, үйл ажиллагаанд дэмжлэг
жигдрүүлэх
арга
хэмжээг
авч
боловсруулсан байна.
үзүүлэх талаар санал боловсруулна.
хэрэгжүүлнэ.
Хугацаа: IV улирал
5.2. Хүнд үйлдвэрийн салбарт хар ба өнгөт төмөрлөгийн болон машин байгууламж, металл хийцийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нэмүү өртөг
шингэсэн бүтээгдэхүүний сүлжээг бий болгох бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
5.2.1.Зэсийн баяжмал хайлуулах, 1. Төслийн нэгжтэй хамтран хөрөнгө
цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах оруулагчийг сонгон шалгаруулах ажлыг
Тоо хэмжээ: 1
төслийг
хэрэгжүүлэх
хөрөнгө зохион байгуулна.
Чанар: Хөрөнгө оруулагчийг сонгон
оруулагчийг сонгон шалгаруулах
133. 201.
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулсан
ХҮБГ
уралдаант шалгаруулалтыг зохион
байна.
байгуулна.
Хугацаа: IV улирал
(ЗГҮАХ-2.71.1,
ҮЧ-4.4,
ТАҮТББ4.2.3.6)
1. Үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг
Тоо хэмжээ: 1
5.2.2.Үйлдвэрийн
нарийвчилсан төслийг боловсруулах хүрээнд Зэсийн
Зэсийн баяжмал боловсруулах
зураг төслийн ажлыг хийнэ.
баяжмал
боловсруулах
үйлдвэрийн
үйлдвэрийн техник-эдийн засгийн
134. 202.
ХҮБГ
(ЗГҮАХ-2.71.2,
ҮЧ-4.4,ТАҮТББ- техник-эдийн
засгийн
үндэслэлийн
үндэслэлийн ажлын даалгавар
4.2.3.6)
ажлын даалгаврыг боловсруулна.
боловсруулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
1. Үйлдвэр байгуулж, ашиглалтанд
Тоо хэмжээ: 1
5.2.3.
Үйлдвэр
байгуулж, оруулах бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд
Чанар: Үйлдвэр байгуулж, ашиглалтанд
ашиглалтанд оруулна.
шаардлагатай
баримт
бичгүүдийг
135. 203.
оруулах бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд
ХҮБГ
(ЗГҮАХ-2.71.3,
ҮЧ-4.4,
ТАҮТББ- холбогдох журмын боловсруулах, бусад
шаардлагатай баримт бичгүүдийг
4.2.3.6)
байгууллагаас
авах
ажлыг
зохион
холбогдох журмын дагуу боловсруулах
байгуулна.
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136.

137.

204.

5.2.4. Алт-2” хөтөлбөрийн хүрээнд
алтыг боловсруулж нэмүү өртөг
шингэсэн
эцсийн
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх,
алт
цэвэршүүлэх
үндэсний үйлдвэрийг байгуулна.
(ЗГҮАХ-2.69.5, ТАҮТББ- 4.2.3.6)

205.

5.2.5.
Дархан-Сэлэнгийн
бүсэд
байгуулах
хар
төмөрлөгийн
цогцолбор төслийн ТЭЗҮ болон
БОННҮ-г
боловсруулах
ажлыг
гүйцэтгэж дуусгана.
(ЗГҮАХ-2.72.1, ТАҮТББ- 4.2.3.6)

206.
138.
207.

139.

208.

140.

209.

141.

210.

5.2.6.Төмөртэйн уурхайд хуурай
болон нойтон соронзон баяжуулах
үйлдвэр байгуулна.
(ЗГҮАХ-2.72.3, ТАҮТББ- 4.2.3.6)

5.2.7.
Гангийн
үйлдвэрлэлийн
бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж,
төмөрлөгийн
үйлдвэрүүдийн
ашиглалтыг сайжруулж, импортын
хэмжээг бууруулна.
(ЗГҮАХ-2.72.4)
5.2.8. Автомашин, машин механизм
угсрах,
автомашины
эд
анги
үйлдвэрлэх үйлдвэр, технологийн
парк
байгуулахыг
бодлогоор
дэмжинэ.
(ЗГҮАХ-2.75.1,
ТАҮТББ-4.2.1.8,
4.2.4.4, 4.2.4.5)
5.2.9. Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх
чиглэлүүдийг
тодорхойлж,

1. Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн техникэдийн засгийн үндэслэлийн
ажлын
даалгаврыг Ажлын хэсгийн хүрээнд
боловсруулж, Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

бусад байгууллагаас авах ажлыг зохион
байгуулсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн
техник-эдийн засгийн үндэслэлийн ажлын
даалгаврыг Ажлын хэсгийн хүрээнд
боловсруулж Сангийн яаманд хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: Жилдээ

1.
Дархан-Сэлэнгийн
бүсэд
хар
төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн
хамт байгуулах төслийн байгаль орчинд
нөлөөлөх
нөлөөллийн
үнэлгээний
тайланг хүлээн авна.

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Тайланд хяналт тавьж, хүлээж
авсан байна.
Хугацаа: I улирал

1. Төмөртэйн уурхайд хуурай болон
нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэрийн
өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэх
бэлтгэл ажлыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.
2. Шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангахад
дэмжлэг үзүүлнэ.
1. Дотоодын төмөрлөг боловсруулах
үйлдвэрүүдийн ашиглалтыг сайжруулах,
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
чиглэлээр санал боловсруулна .

1. Автомашин, машин механизм угсрах,
автомашины
эд
анги
үйлдвэрлэх
үйлдвэрлэл,
технологийн
парк
байгуулахыг дэмжинэ.
1. Дархан, Эрдэнэт болон
үйлдвэрлэл,
технологийн

Багануур
паркийн

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Үйлдвэрийн барилгын ажлыг
эхлүүлэх бэлтгэл ажлын явцад хяналт
тавьсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Үйлдвэр байгуулах бэлтгэл ажлыг
хангах чиглэлээр зөвлөмж, чиглэл өгч,
хяналт тавьсан байна.
Хугацаа: Жилдээ
Тоо хэмжээ:1
Дотоодын төмөрлөг боловсруулах
үйлдвэрүүдийн ашиглалтыг сайжруулах,
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
чиглэлээр санал боловсруулсан байна.
Хугацаа:Жилдээ
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Парк байгуулах боломж, нөхцөлийн
талаар дэлгэрэнгүй судалгаа хийх ажлыг
зохион байгуулсан байна. Хугацаа:
Жилдээ

ХҮБГ

ХҮБГ

ХҮБГ,
УУБГ

ХҮБГ

ХҮБГ

ХҮБГ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
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үйлдвэрийн кластер, үйлдвэрлэл,
технологийн
парк,
тээвэр
логистикийн сүлжээг цогцоор нь
төлөвлөн хэрэгжүүлэх
(ТАҮТББ-4.2.3)

конторын барилгыг төрийн өмчөөс орон
нутгийн өмчид шилжүүлэх ажлыг Төрийн
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газартай
хамтран зохион байгуулна.

Паркуудын конторын барилгыг төрийн
өмчөөс орон нутгийн өмчид шилжүүлэхэд
ХҮБГ
шаардлагатай материал, баримт бичгийг
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын
газарт хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: II улирал
2. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хөгжлийг дэмжих орон нутгийн сан
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн
бүрдүүлэх чиглэлээр Дархан, Эрдэнэт,
хөгжлийг дэмжих орон нутгийн санг
Өмнөговь болон Нийслэлийн Засаг бүрдүүлэх чиглэлээр тухайн орон нутгийн
ХҮБГ
211.
даргын
Тамгын
газартай
хамтран
удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж
ажиллана.
зөвлөмж, чиглэл өгч, хамтран ажилласан
байна.
Хугацаа: Жилдээ
3.Үйлдвэрлэл,
технологийн
паркийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хөгжил, хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн
“Дархан ҮТП-ийн хөгжил” сэдэвт чуулга
чуулга, уулзалтыг орон нутагт зохион
уулзалтыг Дархан-Уул аймагт зохион
212.
байгуулна.
байгуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран
ХҮБГ
ажилласан байна.
Хугацаа: II улирал
5.3. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тос боловсруулах үйлдвэр, нүүрсийг хагас, гүн боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэр байгуулах,
бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаад зах зээлд борлуулах бодлогын удирдамжаар хангах
Тоо хэмжээ: 1 удаа
5.3.1. "Газрын тос боловсруулах
Үйлдвэрийн болон түүхий тос дамжуулах
үйлдвэр"-ийн
дэд
бүтцийн
хоолой дамжин өнгөрөх газрыг тухайн
1. "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"нарийвчилсан судалгаа, үйлдвэр
орон нутгийн газар зохион байгуулалтын
ийн дэд бүтцийн нарийвчилсан судалгаа
142. 213.
болон дамжуулах хоолойн газрын
төлөвлөгөөнд тусгуулан холбогдох хууль,
ХҮБГ
хийж, үйлдвэр болон дамжуулах хоолойн
асуудлыг шийдвэрлэнэ.
дүрэм, журмын дагуу Улсын тусгай
газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ.
(ЗГҮАХ-2.70.1,
ҮЧ-4.4,
ТАҮТББхэрэгцээнд авах асуудлыг Засгийн газрын
4.2.3.6)
хуралдаанаар хэлэлцүүлж
шийдвэрлүүлсэн байна. Хугацаа: II улирал
Тоо хэмжээ: 1
1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн
Нарийвчилсан техник-эдийн засгийн
нарийвчилсан
техник-эдийн
засгийн
үндэслэлийн дундын болон эцсийн
214.
ХҮБГ
5.3.2. Газрын тос боловсруулах
үндэслэлийг боловсруулах ажлыг зохион
тайланг УУХҮЯ-ны ШУТЗ-өөр
үйлдвэрийн нарийвчилсан техникбайгуулна.
хэлэлцүүлэн, хүлээж авсан байна.
эдийн засгийн үндэслэл, барилгын
Хугацаа: I улирал
143.
зураг төслийг боловсруулна.
Тоо хэмжээ: 1
(ЗГҮАХ-2.70.3,
ҮЧ-4.4,
ТАҮТББ- 2. Төслийн Байгаль орчин нийгэмд
Төслийн Байгаль орчин нийгэмд нөлөөлөх
4.2.3.6)
нөлөөлөх
нөлөөллийн
үнэлгээг
ХҮБГ
215.
нөлөөллийн үнэлгээг боловсруулсан
боловсруулна.
байна.
Хугацаа: Жилдээ
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144.

145.

216.

5.3.3. Барилгын ажлыг гүйцэтгэж,
үйлдвэрийг хүлээн авч ашиглалтанд
оруулна.
(ЗГҮАХ-2.70.4,
ҮЧ-4.4,
ТАҮТББ4.2.3.6)

217.

5.3.4. Нүүрснээс нийлэг байгалийн
хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн БОННҮг хүлээн авна.
(ЗГҮАХ-2.73.3,
ҮЧ-4.4,
ТАҮТББ4.2.3.6)

218.
146.

219.

5.3.5.Төслийн санхүүжилт, хөрөнгө
оруулалт,
хувь
эзэмшлийн
хэмжээний
талаар
санал
боловсруулах,
холбогдох
шийдвэрийг
гаргуулах,
төсөл
хэрэгжүүлэх
хуулийн
этгээдийг
сонгон
шалгаруулах
бэлтгэлийг
хангана.
(ЗГҮАХ-2.73.4,
ҮЧ-4.4,
ТАҮТББ4.2.3.6)

220.

147.
221.

5.3.6. Нүүрснээс нийлэг байгалийн
хий
үйлдвэрлэх
үйлдвэрийн
нарийвчилсан ТЭЗҮ, барилгын зураг
төсөл
боловсруулах,
барилгын
ажлыг гүйцэтгэж, үйлдвэрийг хүлээн
авч ашиглалтад оруулна.
(ЗГҮАХ-2.73.5,
4.2.3.6)

222.

ҮЧ-4.4,

ТАҮТББ-

1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг
хангана.
1. "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий
үйлдвэрлэх
үйлдвэр"-ийн
төслийн
БОННҮ-ний ажилд хяналт тавьж, эцсийн
байдлаар хүлээн авах ажлыг зохион
байгуулна.
1. "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий
үйлдвэрлэх
үйлдвэр"-ийн
төслийн
санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, хувь
эзэмшлийн хэмжээний талаар санал
боловсруулж
холбогдох
шийдвэрийг
гаргуулах ажлыг зохион байгуулна.
2. Төсөл хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийг
сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажлыг
хангана.
1. ”Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий
үйлдвэрлэх
үйлдвэр”-ийн
байршлыг
тогтоож, газрыг тухайн орон нутгийн газар
зохион
байгуулалтын
төлөвлөгөөнд
тусгуулан холбогдох хууль, дүрэм,
журмын дагуу Улсын тусгай хэрэгцээнд
авах ажлыг зохион байгуулна.
2. "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий
үйлдвэрлэх үйлдвэр"-ийн дамжуулах
хоолой трассын дагуух газрыг тухайн
орон нутгийн газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөнд тусгуулан холбогдох хууль,
дүрэм, журмын дагуу Улсын тусгай
хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулна.
3. "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий
үйлдвэрлэх
үйлдвэр"-ийн
төслийн
хүрээнд Улаанбаатар хот доторх түгээх
сүлжээний нарийвчилсан судалгааг хийж,

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Барилгын ажлыг эхлүүлэхтэй
холбогдуулан геологи, геодези, хөрсний
судалгааны ажил, барилгын зураг төслийн
ажлыг хийлгэсэн байна.
Хугацаа: Жилдээ

ХҮБГ

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
гаргуулсан байна.
Хугацаа: III улирал

ХҮБГ

Тоо хэмжээ: 1
Төслийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт,
хувь эзэмшлийн хэмжээний талаар санал
боловсруулж, Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж,
шийдвэрлүүлсэн байна.
Хугацаа: III улирал
Тоо хэмжээ: 1
Хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах
бэлтгэл ажил хангагдсан байна.
Тоо хэмжээ: IV улирал
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Газрыг Улсын тусгай хэрэгцээнд
авсан байна.
Хугацаа: II улирал

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Газрыг Улсын тусгай хэрэгцээнд
авсан байна.
Хугацаа: II улирал
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Улаанбаатар хот доторх түгээх
сүлжээний нарийвчилсан судалгааг хийсэн
байна.

ХҮБГ

ХҮБГ

ХҮБГ

ХҮБГ

ХҮБГ
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223.

Улаанбаатар
хотын
ерөнхий
төлөвлөгөөтэй уялдуулна.
4. "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий
үйлдвэрлэх
үйлдвэр"-ийн
төслийн
үйлдвэрлэл
болон
дамжуулахтай
холбоотой олон улсын ISO, ГОСТ
стандартуудыг
орчуулан
бэлтгэж,
холбогдох журмын дагуу Монгол улсын
стандарт болгон батлуулна.
1. Тос тосолгооны материалын эрэлт,
нийлүүлтийн
чиглэлээр
холбогдох
судалгааны ажлыг зохион байгуулна.

Хугацаа: IV улирал

Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Монгол Улсын стандарт болгон
батлуулсан байна.
Хугацаа: III улирал

ХҮБГ

5.3.7. Улаанбаатар хотод жилд 15000
Тоо хэмжээ: 1 удаа
тн
тос,
тосолгооны
материал
Холбогдох судалгааны ажлыг хийж
224.
148.
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр
ХҮБГ
эхэлсэн байна.
байгуулахыг дэмжинэ.
Хугацаа: Жилдээ
(ЗГҮАХ-2.74.1)
6.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОХИЦУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД:
6.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:
6.1.1. Салбарын хууль тогтоомж, 1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр,
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
бодлого,
хөтөлбөр,
төслүүдийн төслүүдийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг Чанар: Тодорхой ажил зохион байгуулсан
149. 225.
хэрэгжилтийг хангах, хэрэгжилтэд зохион байгуулах, бодлогын зөвлөмж,
байна.
БХЗГ
санал дүгнэлт боловсруулна.
санал боловсруулж, холбогдох нэгжид
Хугацаа: Жилдээ
хүргүүлэх
6.1.2 Ашигт малтмалын тухай хуульд 1.
Баяжуулах
үйлдвэрт
тавигдах
Тоо хэмжээ: 1 удаа
орсон
нэмэлт,
өөрчлөлттэй шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх
Чанар: Журам батлагдсан байна.
226.
БХЗГ
холбогдон гарах эрх зүйн бичиг журмын төслийг боловсруулж, батлуулах
Хугацаа: 3-р улиралд
баримтуудыг
боловсруулах, ажлыг зохион байгуулах /АМТХ-10.1.12/
хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион 2. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
БХЗГ, ГБГ,
байгуулна.
дүрэм, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох
Чанар: Журам батлагдсан байна.
227.
УУБГ, ТБГ,
150.
аргачлалыг
шинэчлэн
боловсруулах
Хугацаа: 1 улиралд
ХҮБГ
/АМТХ-10.1.9/
4. Үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхэд бэлэн
Тоо хэмжээ: /-/
болсон уурхай, уулын болон баяжуулах
Чанар: Комисс ажилласан байна.
БХЗГ,
228.
үйлдвэрүүдийг ашиглалтад хүлээн авах
Хугацаа: Тухай бүр
ХШҮДАГ,
Улсын комиссын үйл ажиллагааг зохион
ТЗУГ
байгуулах /АМТХ-35.4/
6.1.3. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, 1. Хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан тусгай
Тоо хэмжээ: /-/
усны сан бүхий газрын хамгаалалтын зөвшөөрлүүдийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Чанар: Шийдвэр гарсан байна.
бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт
Хугацаа: 4-р улиралд
151. 229.
БХЗГ
малтмал хайх, ашиглахыг хориглох
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах
ажлыг зохион байгуулна.
6.1.4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 1. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний
Тоо хэмжээ: /-/
152. 230.
БХЗГ
тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих,
32

хяналт
тавих
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион
байгуулна.

Мэргэжлийн зөвлөлийн
зохион байгуулна.

хуралдааныг

Чанар: Хяналт тавьж, хуралдааныг зохион
байгуулсан байна.
Хугацаа: тухай бүр
Тоо хэмжээ: 1
Чанар: Журмыг батлуулсан байна.
Хугацаа: 2-р улиралд

2. Хуулийн этгээдэд хадгалагдаж байгаа
болон
үйлдвэрлэсэн,
импортолсон,
экспортолсон, худалдсан, ашигласан,
устгасан
тэсэрч
дэлбэрэх
бодис,
231.
БХЗГ
тэсэлгээний хэрэгслийн нэр төрөл, тоо
ширхэг, байршлыг нарийвчлан тусгасан
мэдээллийн нэгдсэн сан хөтлөх журмыг
боловсруулж, батлуулах.
6.1.5. Цацраг идэвхт ашигт малтмал 1. Ашигт малтмалын баялаг, ордын
Тоо хэмжээ: 1 удаа
болон газрын ховор элементийн нөөцийн ангилал, зааврыг цацраг идэвхт
Чанар: Зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн байна.
хайгуул судалгаа, ашиглалтын эрх ашигт малтмал (уран, тори)-ын хайгуулд
Хугацаа: 2-р улиралд
232.
БХЗГ, ГБГ
зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. хэрэглэх арга зүйн зөвлөмжийн төслийг
/ЗГҮАХ-2.59.7/
эцэслэн
боловсруулж,
ЭБМЗ-өөр
153.
хэлэлцүүлнэ.
2. Газрын ховор элементийн тусгай
Тоо хэмжээ: 1 удаа
зөвшөөрөлтэй холбогдох эрх зүйн
Чанар: Санал боловсруулсан байна.
233.
БХЗГ
зохицуулалтыг
боловсронгуй
болгох
Хугацаа: 4-р улиралд
санал боловсруулна.
6.1.6. Газрын тосны тухай хууль, 1. “Газрын тосны салбарт төрөөс
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай баримтлах бодлогод газрын тосны эрэл,
Чанар: Хуульд нийцсэн байна.
234.
хууль, эрлийн гэрээ, бүтээгдэхүүн хайгуул, ашиглалтын талаар дэвшүүлсэн
Хугацаа: Жилдээ
БХЗГ, ТБГ
хуваах
гэрээний
хэрэгжилтийг бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг
зохицуулна.
зохион байгуулна.
2. Газрын тос, уламжлалт бус газрын
Тоо хэмжээ:1 удаа
154.
тосны
эрлийн
гэрээ,
бүтээгдэхүүн
хуваах
Чанар:
Хуульд нийцсэн байна.
235.
БХЗГ, ТБГ
гэрээний хэрэгжилтийг хангах ажлыг
Хугацаа: Жилдээ
зохион байгуулах
3.
Газрын
тосны
бүтээгдэхүүний
Тоо хэмжээ: 1 удаа
БХЗГ,
236.
үйлдвэрлэл эрхлэх харилцааг зохицуулах
Чанар: Журам батлагдсан байна.
ХҮБГ
журам боловсруулна. /ГТБТХ-5.2.3/
Хугацаа: 1 улиралд
6.2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг гэрээ хэлцэлд бэлтгэх,
хэрэгжилтийг зохицуулах гол зорилтын хүрээнд
6.2.1. Стратегийн орд газарт үйл 1. Стратегийн ач холбогдол бүхий
Тоо хэмжээ: /-/
БХЗГ,
237.
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн ордуудын талбайн хил заагийг тогтоох
Чанар: Шийдвэр гарсан байна.
УУБГ
нэгжүүдтэй төрийн эзэмшлийн хувийг ажлыг зохион байгуулна. /АМТХ-9.1.12/
Хугацаа: тухай бүр
155.
тогтоох хэлэлцээ хийж, улмаар 2. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын
Тоо хэмжээ: /-/
БХЗГ,
ордыг ашиглах гэрээний төслийг төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох талаар
Чанар: Санал боловсруулсан байна.
238.
УУБГ,
хууль тогтоомжид заасны дагуу судалгаа хийж, аж ахуйн нэгжтэй
Хугацаа: Тухай бүр
ТЗУГ
бэлтгэх арга хэмжээ авна.
байгуулах
хэлэлцээрийн
төсөл
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156.

157.

239.

6.2.2. Цацраг идэвхт ашигт малтмал
болон газрын ховор элементийн
нөөц бүхий ордод
стратегийн
хөрөнгө
оруулагчдыг
сонгох,
хамтарсан
компани
байгуулна.
/ЗГҮАХ-2.59.9/

240.

6.2.3 Гацууртын ордыг эдийн засгийн
эргэлтэнд
оруулахад
дэмжлэг
үзүүлэх
/ҮЧ-4.3/
/ЭЗСХ-2.2.1.2/

боловсруулна. /АМТХ-5.3, 5.4, 5.5, 8.1.7,
9.1.5, 472/
1. Орд ашиглах гэрээ байгуулсан
Гурвансайхан
компанийн
төрийн
эзэмшлийн хувь хэмжээг шилжүүлэх,
хамтарсан компанийн үйл ажиллагааг
эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
1. Гацууртын ордыг эдийн засгийн
эргэлтэд оруулахад дэмжлэг үзүүлж,
гэрээ байгуулахад хамтран ажиллана.

Тоо хэмжээ:1 удаа
Чанар: Хуульд нийцсэн байна.
Хугацаа: 4-р улиралд

Тоо хэмжээ: 1 удаа,
Чанар: бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хугацаа: жилдээ

БХЗГ,
ТЗУГ,
УУБГ

БХЗГ,
УУБГ

6.3. Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн бодлого, улсын төсөв, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний хэрэгжилтийг зохицуулалтаар хангах гол зорилтын хүрээнд:
6.3.3. Уул уурхайн үйлдвэрлэл дэх 1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Тоо хэмжээ: 1 удаа
төрийн оролцоог зохистой хэмжээнд олгох сонгон шалгаруулалтын журмын
Чанар: Журам батлагдсан байна.
байлгаж, Кадастрын бүртгэлийн төслийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж
Хугацаа: 1-р улиралд
158. 241.
системийг боловсронгуй болгож, ажиллана.
БХЗГ
тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээг
хөнгөн шуурхай болгоно. /ЗГҮАХ2.62/
6.3.4. “Төрөөс эрдэс баялгийн 1. Хууль бусаар ашигт малтмал
Тоо хэмжээ: /-/
салбарт баримтлах бодлого”-ын олборлогчдыг
нэгдсэн
зохион
Чанар: Хуульд нийцсэн байна.
242.
3.1.2-т заасан иргэд бичил уурхайн байгуулалтад оруулах ажлыг холбогдох
Хугацаа: тухай бүр
БХЗГ
салбарт хууль ёсны бүтцээр хоршиж байгууллагатай
хамтран
зохион
159.
ажиллах
чиглэлийг хэрэгжүүлэн байгуулна.
холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг 2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал
Тоо хэмжээ: 1 удаа
243.
боловсронгуй
болгоно.
/ЗГҮАХ- олборлох журмын хэрэгжилтэд дүн
Чанар: Зөвлөмж гарсан байна
БХЗГ
2.64.2/
шинжилгээ хийж санал боловсруулна.
Хугацаа: 4-р улиралд
6.3.5.
Алтны
олборлолтыг 1. Ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон
Тоо хэмжээ: /-/
нэмэгдүүлж,
бичил
уурхай алтны уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг
Чанар: Комисс ажилласан байна.
244.
БХЗГ
эрхлэгчдийн
олборлосон
алтыг байнгын ашиглалтад оруулахад дэмжлэг
Хугацаа: тухай бүр
худалдан авах эрх зүйн орчинг үзүүлэх /ЗГҮАХ-2.69.6/
160.
бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.69./
2. Бичил уурхай төвлөрсөн нутаг дэвсгэрт
Тоо хэмжээ: /-/
алтны худалдааны нэг цэгийн үйлчилгээ
Чанар: Судалгаа хийсэн байна.
245.
БХЗГ
байгуулах
талаар
судалгаа
хийж,
Хугацаа: 4-р улиралд
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.69.7/
6.3.6. Геологи, уул уурхайн салбарт 1. Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
161. 246.
хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх,
Чанар: Шийдвэр гарсан байна.
БХЗГ
таатай орчинг бүрдүүлж, харилцан үр
Хугацаа: Жилдээ
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162.

163.

164.

165.

166.

ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хамтран бодлогын түвшинд нэгдсэн удирдлагаар
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.61/
хангах /ЗГҮАХ-2.61.4/
6.4. Салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд:
6.4.1.
Геологи,
уул
уурхайн 1. Уул уурхайн гаралтай түүхий эдийг
Тоо хэмжээ: 1 удаа
салбараас улсын төсөв, эдийн засагт эхний ээлжинд дотоодын боловсруулах
Чанар: Тодорхой санал гарсан байна.
247.
БХЗГ
үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ хийх, үйлдвэрт нийлүүлэх боломжийн талаар
Хугацаа: Жилдээ
эрдсийн
бүтээгдэхүүний
үнийн судалгаа хийж, санал боловсруулах
судалгаа хийнэ.
2. Геологи, уул уурхайн салбарт
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
судалгааны
ажил
хийх
зорилгоор
Чанар: Хамтран ажилласан байна.
248.
БХЗГ
хэрэгжүүлэх гадаад, дотоодын төсөл,
Хугацаа: Жилдээ
хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах
3. Уул уурхайн гаралтай эрдэс, түүхий эд,
Тоо хэмжээ: 1 удаа
249.
баяжмал бүтээгдэхүүний дэлхийн зах
Чанар: Судалгаа хийгдсэн байна.
БХЗГ
зээлийн үнийн судалгаа хийх
Хугацаа: Жилдээ
6.4.2.
Уул
уурхайн
салбарын 1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн олборлолт,
Тоо хэмжээ: 12 удаа
250.
статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн экспортын статистик мэдээллийг нэгтгэх,
Чанар: Мэдээлэл үнэн байна.
БХЗГ
сан бүрдүүлнэ.
нийтэд ил тод мэдээлэх
Хугацаа: Сар бүр
2. “Мэдээлэл авах тухай” журмыг
Тоо хэмжээ: 1 удаа
251.
шинэчлэн
боловсруулж,
мэдээллийг
Чанар: Журам батлагдсан байна.
БХЗГ
цахим хэлбэрт оруулах ажлыг эхлүүлэх
Хугацаа: Жилдээ
6.4.3. Стратегийн ач холбогдол бүхий 1. Стратегийн ач холбогдол бүхий
Тоо хэмжээ: /-/
252.
ордуудын мэдээллийн нэгдсэн сан ордуудын мэдээллийг орд тус бүрээр
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэгдсэн байна.
БХЗГ
байгуулна.
гаргаж, мэдээллийн сан байгуулна.
Хугацаа: Жилийн турш
2. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын
Тоо хэмжээ: /-/
253.
мэдээллийг
орд
бүрээр
гаргаж,
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэгдсэн байна.
БХЗГ
мэдээллийн сан байгуулна.
Хугацаа: Жилийн турш
6.4.4. Геологи, уул уурхай, газрын 1. Гадаадаас авах ажиллах хүчний талаар
Тоо хэмжээ: /-/
тосны салбарт гадаадаас ажиллах ирүүлсэн хүсэлтийг судалж, холбогдох
Чанар:Холбогдох байгууллагад
254.
БХЗГ, ТБГ
хүч авах ажилд хяналт тавьж, байгууллагад уламжлах
уламжилсан байна.
мэдээллийн сан бий болгоно.
/АХГГГАХМАТ-8.2.6, АМТХ-43.1, 43.2/
Хугацаа: Тухай бүр
2. Гадаадаас авах ажиллах хүчний талаар
Тоо хэмжээ: /-/
255.
мэдээллийн санг бий болгох
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэсэн байна.
БХЗГ
Хугацаа: Тухай бүр
6.4.5. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
Тоо хэмжээ: /-/
сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд эрхлэх асуудлын хүрээнд олгогдож буй
Чанар: Мэдээлэл нэгтгэсэн байна.
256.
олгогдож буй тусгай зөвшөөрөл тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн
Хугацаа: Тухай бүр
БХЗГ, ТБГ
эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн нэгжүүдийн мэдээллийн нэгдсэн сан
мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, байгуулж, нийтэд ил тод мэдээлнэ.
нийтэд ил тод мэдээлнэ.
2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
Тоо хэмжээ: Тухай бүр
зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар Чанар: Хүсэлтүүдийг судалж, хариу өгсөн
257.
БХЗГ,ТБГ
зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл
байна.
олгох
өргөдөлийг
хүлээн
авч,
Хугацаа: Жилдээ
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шийдвэрлэнэ.
/ААҮАТЗТХ-15.10.2,
15.10.4, 15.10.13, 15.10.15, 15.10.17-20,
15,10,21/
7.0. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ХӨТӨЛБӨР,
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
7.1. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, дүгнэлт
зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн
Тоо хэмжээ: 2 удаа
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
хийж дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж,
байна.
258.
ХШҮДАГ
зөвлөлд
танилцуулан,
Хугацаа: 01/15, 07/01-ний дотор
7.1.1 Хууль тогтоомж, тогтоол удирдлагын
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт- шийдвэр гаргуулан дүнг ЗГ-ын ХЭГ-т
167.
хүргүүлнэ.
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
/ЗГ-2017-89-ийн 8.1., 8.6./
2. Хяналтаас хасуулах шийдвэр заалтын
Тоо хэмжээ: 1 удаа
жагсаалт гаргаж тогтоол шийдвэрийн
Чанар: Хяналтаас хасуулах санал
259.
ХШҮДАГ
хэрэгжилтийн тайлангийн хамт ЗГХЭГ-т
үндэслэлтэй байна.
хүргүүлнэ.
Хугацаа: 01/15-ны дотор
7.1.2 “Монгол улсын тогтвортой 1. Бодлогын баримт бичгийн I үе шатны
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” зорилтын хэрэгжилтийн явцад хяналт- Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
168. 260.
баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцад шинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
дүнг
байна.
ХШҮДАГ
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаар
Хугацаа: 09/01-ний дотор
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.1./
хэлэлцүүлж Сангийн яаманд хүргүүлнэ.
1. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт
Тоо хэмжээ: 1 удаа
баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн явцад Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
261.
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг
байна.
ХШҮДАГ
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаар
Хугацаа: 04/01-ний дотор
хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
2. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар
Тоо хэмжээ: 1 удаа
7.1.3. Салбарт хэрэгжиж буй төрөөс
баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн явцад Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд
169. 262.
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг
байна.
ХШҮДАГ
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар ЗГХЭГ-т
Хугацаа: 04/01-ний дотор
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.2./
хүргүүлнэ.
3. Төрөөс газрын тосны салбарт 2027 он
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хүртэл
баримтлах
бодлогын Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
263.
хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ,
байна.
ХШҮДАГ
үнэлгээ хийж дүнг удирдлагын зөвлөлийн
Хугацаа: 04/01-ний дотор
хурлаар ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
7.1.4 Засгийн газрын 2016-2020 оны 1.
Хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
Тоо хэмжээ: 2 удаа
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Уул төлөвлөгөөнд яамны эрхлэх асуудлаар
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
264.
170.
ХШҮДАГ
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтэд
байна.
эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг
Хугацаа: 02/01, 07/01-ний дотор
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171.

265.

266.
172.
267.

173.

268.

арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.3./
7.1.5. “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийнэ.
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.4./

7.1.6. Монгол Улсын эдийн засаг,
нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт,
арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.6./

7.1.7. Гадаадын зээл, тусламжаар
хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийнэ.
/ЗГ-2017-89-ийн 7.5.8./

269.

270.
174.

271.

272.

7.1.8.
Тухайн
жилийн
үйл
ажиллагааны үр дүнд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн
тайланг
боловсруулан
дүнг
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
/ЗГ-2017-89-ийн 9.1./

удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд,
Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын сайд, Монгол банкны
ерөнхийлөгчийн
хамтран
баталсан
“Хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
ерөнхий
төлөвлөгөө”-ний
биелэлтэд
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
дүнг
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
1. 2017 оны Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд
жилийн
эцсийн
байдлаар
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
дүнг
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлж Сангийн яаманд хүргүүлнэ
2. 2018 оны Үндсэн чиглэлийн хагас
жилийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж дүнг удирдлагын зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцүүлж Сангийн яаманд
хүргүүлнэ.
1. Зээл, буцалтгүй тусламж, хамтарсан
төслүүдийн
хэрэгжилтэд
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
дүнг
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлж Сангийн яаманд хүргүүлнэ.
1. Яамны 2017 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө /ТШЗ-ийн ҮДГ/-ний жилийн
эцсийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж дүнг сайд, удирдлагад
танилцуулна.
2. Яамны засаглалын болон эдийн засаг,
нийгмийн
хөгжлийн
үзүүлэлтийн
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийж нэгдсэн тайланд хавсаргана.
3. Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур
үзүүлэлтийн
биелэлтэд
хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн тайланд
хавсаргана.
4. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор
суурьшилтай
ажиллуулах
талаар

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: 04/01-ний дотор
ХШҮДАГ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
байна.
Хугацаа: 01/20-ны дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
байна. .
Хугацаа: 06/25-ны дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын дагуу тайланг хүргүүлсэн
байна. .
Хугацаа: 03/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын дагуу тайланг
боловсруулж хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 04/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын дагуу тайланг
боловсруулж хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 04/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Журмын дагуу тайланг
боловсруулж хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 04/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ
ХШҮДАГ
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байгууллагын
тухайн
жилийн
төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
зорилтын
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийж нэгдсэн тайланд хавсаргана.
1. Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх зардлыг
яамны төсөвт тусган батлуулсан байна.

273.

274.
175.

275.

7.1.9. ЗГХЭГ-ын даргын баталсан
ерөнхий
удирдамжийн
дагуу
Хэрэглэгчийн үнэлгээг хөндлөнгийн
байгууллагаар хийлгүүлж дүнг яамны
үйл ажиллагааны нэгдсэн тайланд
хавсарган ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
/ЗГ-2017-89-ийн 9.1.1.7./

2.
Хэрэглэгчийн
үнэлгээ
хийлгэх
байгууллагыг сонгон шалгаруулна.
3. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайланг
хүлээн
авч,
сайд,
удирдлагад
танилцуулан, яамны нэгдсэн тайланд
хавсарган, ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
1. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг
он тус бүрээр, тайлангийн төрлөөр нь
ангилан нэгдсэн файлын сан үүсгэнэ.

Чанар: Журмын дагуу тайланг
боловсруулж хүргүүлсэн байна.
Хугацаа: 04/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Зардлыг тусгаж батлуулсан байна.
Хугацаа: /-/
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Гүйцэтгэх байгууллагыг сонгосон
байна.
Хугацаа: 2018/03/01-ний дотор
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Тайланг хүлээн авсан байна.
Хугацаа: 2018/04/01-ний дотор

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

Тоо хэмжээ: Тайлан бүрээр
Чанар: Файлын нэгдсэн санд мэдээлэл
176. 276.
бүрэн орж, зарим мэдээлэл нь хүснэгт,
ХШҮДАГ
зураг хэлбэрээр байна.
Хугацаа: Тухай бүр
1.Сар
бүрийн
гүйцэтгэх
ажлын
Тоо хэмжээ: 12
төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна.
Чанар: Төлөвлөгөөг боловсруулан
Бүх газар
277.
батлуулсан байна.
хэлтсүүд
Хугацаа: Сар бүр
2. Яамны дотоод нэгжүүдийн сар бүрийн
Тоо хэмжээ: 12 удаа
7.1.11. Яамны дотоод нэгжүүдийн
ажлын
төлөвлөгөө,
төлөвлөгөөний
Чанар: Сар бүрийн төлөвлөгөөний
ХШҮДАГ,
сар бүрийн хийж гүйцэтгэх ажлын
177. 278.
биелэлтийг гаргуулан авч нэгтгэн ЗГХЭГ- биелэлтийг тогтсон хугацаанд хүргүүлсэн
Бүх газар
төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэн гаргаж,
т хүргүүлнэ.
байна.
хэлтсүүд
холбогдох газарт хүргүүлнэ.
Хугацаа: Дараа сарын 05-ны өдрийн дотор
3. Сар бүр гүйцэтгэсэн ажлын тайланг
Тоо хэмжээ: 12
нэгтгэн гаргаж ХШҮДАГ-т хүргүүлэх.
Чанар: Төлөвлөгөөг боловсруулан
Бүх газар
279.
батлуулсан байна.
хэлтсүүд
Хугацаа: Сар бүр
7.2. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөр, гэрээний хэрэгжилт болон иргэд байгууллагын мэдээлэл, өргөдөл гомдлын
мөрөөр дотоодын хяналт, шалгалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.2.1. Иргэд, байгууллага, аж ахуйн 1. Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн
Тоо хэмжээ: /-/
нэгжийн гомдлын мөрөөр дотоодын гомдлын мөрөөр дотоодын хяналт,
Чанар: Хяналт шалгалтыг зохион
178. 280.
хяналт, шалгалт хийж, үнэлэлт шалгалт
хийж,
дүгнэлт,
зөвлөмж
байгуулж, хариуг хүргүүлсэн байна.
ХШҮДАГ
дүгнэлт өгнө.
боловсруулж, удирдлагад танилцуулан
Хугацаа: Тухай бүр
/ЗГ-2012-63/10/-ийн 2.5.4.2/
хариуг иргэн, аж ахуйн нэгжид хүргүүлнэ.
7.2.2.
Шаардлагатай
гэж
үзвэл
хууль
1. Эрх зүйн акт болон бодлогын баримт
Тоо хэмжээ: /-/
179. 281.
ХШҮДАГ
тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн бичгийн хэрэгжилтийг газар дээр нь
7.1.10.
Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээний
мэдээллийн
сан
бүрдүүлнэ.
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180.

282.

хэрэгжилт, харъяа байгууллагын үйл
ажиллагааг газар дээр нь шалгаж,
тайлан, мэдээллийг нь хэлэлцэн,
тэдгээрийн мөрөөр холбогдох арга
хэмжээг авна.
/ЗГ-2017-89-ийн 7.3, 8.7, 9.5, 11.3.3./
7.2.3. Шилэн дансны тухай хуулийн
хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж
ажиллана.
/Шилэн дансны тухай хуулийн 8.2.,
Төсвийн тухай хуулийн 69.1/
7.2.4. Хууль тогтоомжийн тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
хангаж
салбарын
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийнэ.

шалгаж, тайлан, мэдээллийг нь хэлэлцэж
дүгнэлт,
зөвлөмж
боловсруулж,
удирдлагуудад танилцуулна.

Чанар: Цаашид авах арга хэмжээний
талаар санал, зөвлөмж боловсруулж,
удирдлагыг эрсдэлийн удирдлагаар
хангасан байна.
Хугацаа: Тухай бүр

1. Шилэн дансны тухай хуулийн
хэрэгжилтэд өдөр тутмын хяналт тавина.

Тоо хэмжээ: Сар бүр
Чанар: Шаардлагатай мэдээллийг
байршуулж хэвшүүлнэ.
Хугацаа: Тухай бүр

ХШҮДАГ

1. Салбарын гол хуулиудын хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт,
зөвлөмж
боловсруулан
удирдлагад
танилцуулна.

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Цаашид авах арга хэмжээний
талаар санал, зөвлөмж боловсруулж,
181. 283.
ХШҮДАГ
удирдлагыг эрсдэлийн удирдлагаар
хангасан байна.
Хугацаа: Тухай бүр
7.3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний яам, байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайлан, төсвийн хөрөнгө, орлого, зарлага, төсөл, арга
хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
7.3.1. Төсвийн шууд захирагч нарын 1. Төсвийн шууд захирагч /УУХҮЯ-ны
Тоо хэмжээ: 2 удаа
Үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд ТНБД/-ын 2018 оны Үр дүнгийн гэрээний
Чанар: Ажил үйлчилгээг бүрэн хамарсан
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
биелэлтэд салбар, нэгж бүрээр хяналтбайна.
284.
ХШҮДАГ
шинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
дүгнэлт
Хугацаа: 06/25, 12/25-ны дотор
зөвлөмж
боловсруулж
Сайдад
танилцуулна.
182.
1. Төсвийн шууд захирагч /АМГТГ-ын
Тоо хэмжээ: 2 удаа
дарга/-ын 2018 оны Үр дүнгийн гэрээний
Чанар: Ажил үйлчилгээг бүрэн хамарсан
биелэлтэд салбар, нэгж бүрээр хяналтбайна.
285.
ХШҮДАГ
шинжилгээ, үнэлгээ хийж
дүгнэлт,
Хугацаа: 06/25, 12/25-ны дотор
зөвлөмж
боловсруулж
Сайдад
танилцуулна.
1.
Сайд,
ТНБД-ын
тушаалаар
7.3.2. Ажлын хэсгийн биелэлтэд
Тоо хэмжээ: 4 удаа
байгуулагдсан Ажлын хэсгүүдийн ажлын
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
Чанар: Ажлын хэсэг бүрийг хамарсан
явц, хүрсэн үр дүнгийн тайланг ТЗУГ-аас
183. 286.
/УУХҮС-2017-А/122--ын 9.11/
байна.
ХШҮДАГ
улирал бүр авч үнэлгээ хийж дүгнэлт,
Хугацаа: Дараагийн улирлын эхний сарын
зөвлөмж боловсруулж Сайд, ТНБД-д
10-ны дотор
танилцуулна.
7.3.3. Сайдаас аймаг, нийслэлийн 1. Гэрээний биелэлтийг жилийн эцсийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
Засаг даргатай нартай байгуулсан байдлаар хүлээн авч, хяналт-шинжилгээ, Чанар: Аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай
184. 287.
хамтран
ажиллах
гэрээний үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж
байгуулсан бүх гэрээг хамарсан байна.
ХШҮДАГ
биелэлтэд
хяналт-шинжилгээ, боловсруулан яамны нэгдсэн тайланд
Хугацаа: 04/01-ний дотор
үнэлгээ хийнэ.
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185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

хавсарган удирдлагуудад танилцуулж
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
1. төлөвлөгөөнд яамны эрхлэх асуудлаар
тусгагдсан зорилтот ажлуудын биелэлтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг
уирдлагад танилцуулна.

7.3.4.
Эдийн
засгийг
сэргээх
Тоо хэмжээ: 2 удаа
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
Чанар: Дүгнэлт зөвлөмжийг удирдлагад
288.
нарийвчилсан
төлөвлөгөөний
танилцуулсан байна.
ХШҮДАГ
биелэлтэд
хяналт-шинжилгээ,
Хугацаа: Тухай бүр
үнэлгээ хийнэ.
7.4. Улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ, үнэлэлт дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
1. Сайдын багцад хамаарах байгууллага,
Тоо хэмжээ: 1 удаа
төсөл
арга
хэмжээ,
холбогдох
7.4.1. Дотоод аудитын төлөвлөгөөг
Чанар: Төлөвлөгөөг батлуулсан байна.
289.
байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт
ХШҮДАГ
батлуулна.
Хугацаа: 1-р улиралд
хийх
дотоод
аудитын
төлөвлөгөөг
боловсруулж батлуулна.
1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй
Тоо хэмжээ: 1 удаа
геологи
хайгуулын
төслүүдийн
Чанар: Төслүүдийг бүрэн хамруулсан
290.
санхүүжилт, гүйцэтгэлд төсөл тус бүрээр
байна.
ХШҮДАГ
7.4.2.
Салбарт
хэрэгжиж
буй
дотоод
аудит
хийж
дүнг
яамны
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан
төслүүдийн гүйцэтгэлд санхүүгийн
удирдлагад танилцуулна.
хугацаанд
дотоод аудит хийнэ.
2. Гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжийн
Тоо хэмжээ: 1 удаа
хөрөнгөөр санхүүжиж буй төслүүдийн
Чанар: Төслүүдийг бүрэн хамруулсан
291.
хэрэгжилтийн явц, үр дүнд дотоод аудит
байна.
ХШҮДАГ
хийж
дүнг
яамны
удирдлагад
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан
танилцуулна.
хугацаанд
1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын
Тоо хэмжээ: 1 удаа
7.4.3. Салбарт хэрэгжүүлэх улсын төлөвлөгөөний биелэлтэд төсөл арга
Чанар: Арга хэмжээ бүрийг хамарсан
төсвийн
хөрөнгө
оруулалтын хэмжээ бүрээр дотоод аудит хийж
292.
байна.
ХШҮДАГ
төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж дүнг
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчид
хугацаанд
танилцуулна.
7.4.4.
Төсвийн
ерөнхийлөн 1. Худалдан авах үйл ажиллагааны
Тоо хэмжээ: 1 удаа
захирагчийн худалдан авах үйл төлөвлөгөөний биелэлтэд арга хэмжээ
Чанар: Арга хэмжээ бүрийг хамарсан
293.
ажиллагааны
төлөвлөгөөний бүрээр дотоод аудит хийж, дүгнэлт, санал
байна.
ХШҮДАГ
биелэлтэд
хяналт-шинжилгээ, зөвлөмж боловсруулж дүнг төсвийн
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан
үнэлгээ хийнэ.
ерөнхийлөн захирагчид танилцуулна.
хугацаанд
7.4.5.
Төсвийн
ерөнхийлөн 1. Холбогдох материалыг цуглуулах,
Тоо хэмжээ: 1 удаа
захирагчийн багцын төсвийн орлого, нягтлах, газар дээр шалгаж аудитын
Чанар: ТЕЗ-ийг эрсдэлийн удирдлагаар
294.
зарлагын тооцоолол, санхүүжилтийн дүгнэлт, санал зөвлөмжийг боловсруулж
хангасан байна.
ХШҮДАГ
гүйлгээ, төсвийн тайлан тэнцэлд төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчид
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан
санхүүгийн дотоод аудит хийнэ.
танилцуулна.
хугацаанд
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192.

193.

194.

295.

296.

297.

7.4.6. Төрийн албаны тухай хууль,
Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох
тогтоол
шийдвэрийн
хэрэгжилт,
байгууллагын хүний нөөц, боловсон
хүчний чиглэлээр батлагдсан тушаал
шийдвэр, бусад дүрэм, журмын
хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийнэ.

1. УУХҮЯ, АМГТГ-т төрийн алба, хүний
нөөцийн чиглэлээр батлагдсан хууль
тогтоомж,
тушаал
шийдвэрийн
хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийж
дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж дүнг
удирдлагын зөвлөлд танилцуулна.

7.4.7. Хэрэгжүүлэгч агентлагийн үйл
ажиллагаанд хяналт тавих.

1. Агентлагийн санхүү аж ахуйн үйл
ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын
мөрөөр
авах
арга
хэмжээний
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэд
тавьж
ажиллана.
1. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний
төрийн болон төрийн өмч давамгайлсан
хуулийн этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд
хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийж
дүгнэлт,
зөвлөмж
гарган
яамны
удирдлагад танилцуулна.

7.4.8. Сайдын эрхлэх асуудлын
хүрээний төрийн болон төрийн өмч
давамгайлсан хуулийн этгээдүүдийн
үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа
хууль тогтоомж, бодлого, стратеги,
хөтөлбөр,
төслийн
хэрэгжилтэд
хяналт шалгалт, дотоод аудит тухай
бүр хийнэ.

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ

Тоо хэмжээ: 1 удаа
Чанар: Удирдлагыг эрсдэлийн
удирдлагаар хангасан байна.
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан
хугацаанд

ХШҮДАГ

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан
байна.
Хугацаа: Аудитын төлөвлөгөөнд заасан
хугацаанд

ХШҮДАГ

Тоо хэмжээ: /-/
Чанар: Удирдлагыг эрсдэлийн
удирдлагаар хангасан байна.
Хугацаа: Тухай бүр

ХШҮДАГ

Г.НАНДИНЖАРГАЛ
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