
1. ТАНИЛЦУУЛГА 

1. Хамтын ажиллагаа 

2009 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Сорьцын хяналтын алба нь 

Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт харьяалагдан Стандарт, Хэмжил зүйн газрын – “Үнэт 

металлын сорьцын хяналтын газар” болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

ҮМСХГ нь иргэд, аж ахуй нэгжээс ирсэн алтыг хайлуулж, гулдмай болгох, түүнээс 

дээж авч  шинжилгээ хийж сорьц тогтоон албан ёсоор баталгаажуулах, үнэт чулууг 

шинжлэн гэрчилгээ олгох зэрэг ажил үйлчилгээг гүйцэтгэн 58 дахь жилтэйгээ золгож 

байна.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Жил бүр ҮМСХГ-аар давхардсан тоогоор 3500-аас олон тооны иргэд, аж ахуй нэгж 

үйлчлүүлж байна.  
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ҮМСХГ нь International Association of 

Assay Offices /IAAO/-ын гишүүн бөгөөд 

жил бүр зохион байгуулагддаг хуралд 

оролцон олон улсад  үнэт эдлэлийн 

сорьцтой холбоотой асуудлаар санал 

бодлоо солилцохоос гадна жил бүр тус 

байгууллагаас ирүүлдэг ур чадварын 

дээжид шинжилгээ хийж лабораторио 

үнэлүүлдэг. 2016 оноос жил бүр уг 

шинжилгээг хийж “хангалттай” үнэлгээ 

авсан. 

ҮМСХГ нь үйл ажиллагааныхаа чиглэлийн 

дагуу  

 Монгол банк болон арилжааны банкууд 

 Үнэт металл олборлож буй а.а.н, иргэд 

 Үнэт эдлэл үйлдвэрлэгчид болон 

худалдаалдаг иргэн, а.а.н 

 Гааль, татвар санхүү, хууль хяналтын 

байгууллага 

зэрэг байгууллагуудтай тэдгээрийн хүсэлтийн 

дагуу хамтран ажиллаж, үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Мөн шаардлагатай мэдээллээр хангадаг. 



2. Эрх зүйн мэдээлэл 

Стандарт, Хэмжил зүйн газрын Үнэт металлын сорьцын хяналтын газар нь үйл 

ажиллагаандаа “Ашигт малтмалын тухай”, “Эрдэнэсийн сангийн тухай”, “Захиргааны 

ерөнхий хууль”, “Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”, “Стандартчилал, техникийн 

зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” хуулийн холбогдох заалтуудыг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2010 оны 281 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Монгол улсын сорьцын хяналтын дүрэм”, “Үнэт металлын сорьц тогтоох, 

баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх журам”, заавруудыг 

үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

 Монгол улсын эрдэнэсийн сангийн тухай хууль  

 15 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх, үүрэг 

 1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эрдэнэс эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэн нь дор дурдсан үүрэг хүлээнэ: 

 1/ /Энэ заалтыг 1997 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд 

тооцсон/ 

 2/эрдэнэсийн санд худалдах үнэт металл, эрдэнийн чулуу, тэдгээрээр хийсэн 

эдлэлийг сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар сорьц 

тогтоолгон баталгаажуулсан байх;  

 Ашигт малтмалын тухай хууль  

 46 дугаар зүйл. Үнэт металл, эрдэнийн чулууг бүртгэх, худалдах 

46.1.Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь олборлосон бүх төрлийн үнэт 

металл, эрдэнийн чулууны сорьц, чанарыг сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллагаар тогтоолгож, тоо хэмжээг бүртгүүлнэ. /Энэ хэсэгт 2008 

оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/  

 46.2.Энэ хуулийн 46.1-д заасны дагуу бүртгүүлбэл зохих үнэт металл, эрдэнийн 

чулууны жагсаалт, тэдгээрийн сорьц, чанарыг тогтоох, бүртгэх журмыг Засгийн 

газар батална. 

 46.3.Үнэт металл, эрдэнийн чулууг Монголбанк худалдан авч төлбөр хийхдээ олон 

улсын зах зээлийн үнийг баримтална. 

 46.4. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь олборлосон үнэт металл, 

эрдэнийн чулууг Монголбанкаар дамжуулан экспортод гаргаж болно.  

 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль  

 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай  

 Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 281  дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Монгол улсын сорьцын хяналтын дүрэм”, 

  “Үнэт металлын сорьц тогтоох, баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох, 

тэдгээрийг бүртгэх журам”,  

 Алтан гулдмайг битүүмжлэх, дээж хадгалах журам 

 СЗХ-ны 2020 оны 150-р тогтоол /pdf/  

 ҮМСХГ-ын үйлчилгээний үнэ тариф Шадар сайдын 2020 оны 08-р тушаал /pdf/ 

болон холбогдох бусад стандарт, журам, заавруудын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг.  

3. Харилцагч танд 

/Сорьц баталгаажуулалт анимэйшн/ 

https://www.legalinfo.mn/Nemelt/2008/08-ne-89.doc
https://www.legalinfo.mn/Nemelt/2008/08-ne-89.doc


2. ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

1. Хайлах 

/Схем/ 

Энэ хэсэгт хэрэв хайлахад дугаар авдаг болохоор бол тэрийгээ тайлбарлаж схемээр 

эсвэл зургаар оруулья гэж бодож байна. /Зуны их ачааллын үед олон хүн гадаа удаан 

хугацаагаар оочирлох нь үйлчлүүлэгчдэд хүндрэлтэй учир одооноос хэрэгжүүлээд эхэлвэл 

ид ачааллын үед үйлчлүүлэгчид дугаараа аваад сурчихсан байвал хэрэгтэй байх гэж бодож 

байна. Мөн вэбсайтад одоо нэг мөр оруулчвал сайт хөгжүүлж байгаа хүмүүст ч дараа нь 

засвар хийх шаардлагагүй болно/ 

Дугаар авах хэсэг хэрэггүй гэвэл: 

ҮМСХГ-ын алт хайлах цех нь олборлогч компаниуд болон арилжаалагч иргэд, 

а.а.н-үүдийн хүсэлтээр алт, мөнгө зэрэг үнэт металлыг хайлуулж, гулдмайлдаг. 
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2. Сорьц тогтоох 

/Схем/ 

 



3. Сорьц дарах 

/Схем/ 

 



4. Эрдэнийн чулуу 

/Схем/ 

 

 



5. Хяналт шалгалт 

ҮМСХГ нь хяналт шалгалтын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. 

 Сорьцын хяналтын дүрэм, холбогдох хууль, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах.  

 Үнэт металл, эрдэнийн чулууны олборлолт, мэдээ тайланг холбогдох газруудад 

хүргүүлэх, үнэт металл олборлолтын жилийн тайланг хүлээн авч хянах. 

 Байгууллага, иргэдээс үнэт металл, эрдэнийн чулуу тэдгээрээр  хийсэн 

эдлэлийн талаар гаргасан санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч барагдуулах.  

 Гоёл чимэглэлийн  үнэт эдлэлийн  үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, сорьцын 

баталгаажуулалтанд хяналт тавих.  

 Импортоор орж ирсэн үнэт эдлэл, эрдэнийн чулууны сорьцын 

баталгаажуулалтад хяналт тавих. 

  Худалдаанд байгаа болон экспортонд гарах үнэт эдлэл, эрдэнийн чулуунд 

шинжээчийн дүгнэлт гаргаж өгөх.  

 


