
№  

Бүтээ 

лийн 

дугаар 

Эмхэтгэлийн 

нэр, 

хэвлэгдсэн он 

Зураг Товч агуулга 

1 №1/1 

Монгол орны 

нефтийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

1995 он 

 

 Уг бүтээлд манай орны нефтийн 

салбарын бодлого, нефтийн орд 

газруудын геологи-хайгуул, өрөмдлөг, 

олзворлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт, 

түгээлтийн чиглэлийн судалгаа, 

туршилтын асуудал дэвшүүлсэн 

өгүүллүүд оров. 

2 №1/2 

Монгол орны 

нефтийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

1996 он 

 

 Уг эмхэтгэлд манай орны нефтийн 

салбарын бодлого, нефтийн сав газар, 

ордын геологийн судалгаа, өрөмдлөг, 

олзворлолт, боловсруулалт хими-

технологи, нефть ба нефтийн 

бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, 

түгээлт, нефтийн аж үйлдвэрийн эдийн 

засаг, менежментийн чиглэлийн 

судалгаа, туршилтын дүн, асуудал 

дэвшүүлсэн өгүүллүүд оров. 

3 №1/3 

Монгол орны 

нефтийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

1997 он 

 

 Уг эмхэтгэлд манай орны нефтийн 

салбарын бодлого, нефтийн сав газар, 

ордын геологийн судалгаа, өрөмдлөг, 

олборлолт, боловсруулалт хими-

технологи, нефть ба нефтийн 

бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт 

түгээлт, нефтийн аж үйлдвэрийн эдийн 

засаг, менежментийн чиглэлийн 

судалгаа, туршилтын дүн, асуудал 

дэвшүүлсэн өгүүллүүд оров. 

4 №1/4 

Монгол орны 

нефтийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

1998 он 

 

 Уг эмхэтгэлд манай орны нефтийн 

салбарын бодлого, нефтийн сав газар, 

ордын геологийн судалгаа, өрөмдлөг, 

олборлолт, боловсруулалт хими-

технологи, нефть ба нефтийн 

бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, 

түгээлт, нефтийн аж үйлдвэрийн эдийн 

засаг, менежментийн чиглэлийн 

судалгаа, туршилтын дүн, асуудал 

дэвшүүлсэн өгүүллүүд оров. 

5 №1/5 

Монгол орны 

нефтийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

1999 он 

 

 Уг эмхтгэлд дэлхийн нефть хийн 

тархалт олборлолт, боловсруулалт, 

хэрэглээний байдал, нефть хийн ордууд 

болон түүний нөөцийн ангиллын талаар 

судалгаа тоймчлолын материалууд оров. 



6 №1/6 

Монгол орны 

нефтийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

2000 он  

 

 Уг эмхэтгэлд Монголын газрын тосны 

мужуудын эртний тектоник, эртний газар 

зүйн онцлог, нефть хийн гарал үүслийн 

сургааль, эх орны нефтийн гарал 

үүслийн таамаглал, Тамсагбулагийн 

нефтийн гарал үүслийн тухай 

материалууд оров.Мөн нефть хий 

агуулагч давхрагын үзүүлэлтүүд, нефть 

хийн нөөцийн талаар өгүүллүүд 

тусгагдав. Цагаан Элс, Зүүнбаянгийн 

нефтийн хими-технологийн шинж 

чанаруудын талаархи судалгааны 

материалууд оров.Нефть, нефтийн 

бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, 

шатахууны үнэ тогтоох аргачлалын 

материалууд тусгагдав. 

Нефтийн салбар дахь төрийн бодлого, 

түүний хэрэгжилт, нефть хийн хэрэглээ, 

хэтийн төлвийн талаар эдийн засаг 

менежмент болон сургалтын багц 

материалууд оров. 

Нефтийн салбарын экологи, байгаль 

хамгааллын өгүүллүүд эмхэтгэгдэв. 

7 №1/7 

Монгол орны 

нефтийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

2001 он  

 

 Уг эмхэтгэлд нефтийн бүтээгдэхүүний 

хангамжийн албаны түүх, хөгжилт, 

хэтийн төлөв, төрийн бодлого 

зохицуулалтын талаар материалууд 

оров.Нефть хийн салбарын техник, 

технологи, эдийн засаг, менежмент, 

маркетинг, хууль эрх зүй, мэдээлэл, 

боловсрол, сургалт зэрэг өргөн хүрээтэй 

асуудлаар салбарын эрдэмтэд, 

мэргэжилтнүүдийн туурвисан 

бүтээлүүдийг эмхэтгэн нийтлэв. 

8 №1/8 

Монгол орны 

нефть хийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

2002 он 

 

Уг эмхэтгэлд нефть хийн геологи-

хайгуул, өрөмдлөг-олборлолт, 

боловсруулалт, хадгалалт-тээвэрлэлт, 

эдийн засаг-менежмент-хууль эрх зүйн 

асуудлуудыг тусгасан материалууд 

оров.Монголын тунамал хурдасны 

давхарга зүй, геологийн тогтоц нефть 

хийн нөөц олборлолт ашиглалтын талаар 

болон сургалт судалгааны өргөн  

хүрээтэй асуудлаар салбарын эрдэмтэд 

мэргэжилтнүүдийн туурвисан 

бүтээлүүдийг эмхэтгэн нийтлэв.Анх удаа 

хийн түлшний эрэлт хэрэгцээ, хадгалалт-

тээвэрлэлт-түгээлтийн талаархи 

материалууд уг бүтээлд тусгагдав. 



9 №1/9 

Монгол орны 

нефть хийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

2003 он 

 

 Уг эмхэтгэлд нефть хийн геологи-

хайгуул, өрөмдлөг-олборлолт, 

боловсруулалт-бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл, хадгалалт-тээвэрлэлт-

түгээлт, эдийн засаг-менежмент-

маркетинг, экологи тогтвортой хөгжлийн 

асуудлуудыг тусгав. Онол-практикийн 

бага хуралд өмнөх оны хурлын 

шийдвэрийн дагуу хийн түлшний 

хангамж, ашиглалтын асуудлууд түлхүү 

анхаарагдаж, бүтээлийн энэ дугаарт энэ 

талаар хэд хэдэн илтгэлийг нийтлэв. 

Газрын тосны салбарын өнөөгийн 

байдал, цаашдын төлвийн талаар болон 

нефть хийн зах зээл, сургалтын 

асуудлаар зарим илтгэлүүдийг оруулж, 

мэдээллийн чанартай зарим 

материалуудыг нийтлэв. 

10 №1/10 

Монгол орны 

нефть хийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

2004 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд Төв, 

Дорнод Азийн газрын тосны тогтолцоо, 

газрын тосны зарим талбайн эх 

чулуулгийн геохимийн судалгаа, 

парафин ихтэй нефтийг болон нүүрсний 

давхрагын метаны хийг өрөмдөж 

олборлох, ашиглах асуудлууд тусгагдав.  

Газрын тосны мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

болон экологийн асуудлыг хөндсөн 

мэдээллүүд оров. Тамсагийн нефтээс 

битум, хүнд фракцыг ялгах судалгаа 

туршилтын үр дүнг харуулсан 

илтгэлүүдийг эмхэтгэлд оруулав. Мөн 

түүнчлэн, дэлхийн газрын тосны зах 

зээлийн байдал, нефтийн бүтээгдэхүүний 

дотоодын хэрэглээ, импорт, 

борлуулалтын талаархи эдийн засаг - 

менежментийн асуудлуудыг тусгав. 

11 №1/11 

Монгол орны 

нефть хийн 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

2005 он 

 

Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд Газрын 

тосны мэргэжилтнүүдийг эх орондоо 

бэлтгэж эхэлсэн түүхэн замнал, өнөөгийн 

байдал, цаашдын төлөв, Монгол орны 

газрын тосны геологи, геофизик, 

гидрогеологийн судалгааны зарим үр 

дүн, газрын тосны өрөмдлөг-олборлолт, 

хадгалалт-тээвэрлэлт, хангамжийн 

техник-технологийн асуудлуудыг 

тусгасан илтгэлүүд оров. Мөн түүнчлэн 

нефтийн бүтэц, ангилал, харьцуулалт, 

агуулга, найрлага, шинж чанарын 

судалгааны талаарх илтгэлүүдийг 

оруулав. Газрын тосны салбарын 

экологи, эдийн засаг, менежментийн 

асуудлуудаар хийгдсэн судалгааны 

ажлын дүнг тусгав. 



  №1/12 

Монгол орны 

газрын тосны 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

шийдвэрлэх 

арга замууд, 

2006 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд эх орны 

газрын тосны сав газруудын судалгааны 

түвшин, цаашид дээшлүүлэх арга зам, 

газрын тосны боловсруулалт, тэдгээрийн 

бүтээгдэхүүний сонголт, хэрэглээ, 

чанарын хяналтын талаар болон хийн 

түлшний зах зээл, хэрэглээний техник 

технологийн талаар илтгэлүүд зонхилон 

орсон болно.Газрын тосны салбарын эрх 

зүйн орчин, экологийн асуудлуудыг 

тусгасан зарим илтгэлүүдийг оруулав. 

Мөн түүнчлэн салбарын боловсон хүчин 

бэлтгэх, судалгааны ажил явуулах талаар 

асуудал дэвшүүлсэн материалуудыг 

эмхэтгэв. 

13 №1/13 

Монгол орны 

газрын тосны 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

шийдвэрлэх 

арга замууд, 

2007 он 

 

  Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд эх орны 

газрын тосны сав газруудын гүний 

геологийн тогтоц, газрын тосны 

геохимийн судалгаа, боловсруулалт, 

газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт-

тээвэрлэлт, чанарын хяналтын болон 

хийн түлшний зах зээл, хэрэглээний 

техник технологи, аюулгүй ажиллагааны 

талаар илтгэлүүд зонхилон орсон 

болно.Газрын тосны салбарын эрх зүйн 

орчин, экологийн асуудлуудыг тусгасан 

зарим илтгэлүүдийг оруулав. 

Мөн түүнчлэн салбарын боловсон хүчин 

бэлтгэх, судалгааны ажил явуулах талаар 

асуудал дэвшүүлсэн болон мэдээллийн 

чанартай зарим материалуудыг эмхэтгэв.  

14 №1/14 

Монгол орны 

газрын тосны 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

шийдвэрлэх 

арга замууд, 

2008 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд эх орны 

газрын тосны сав газруудын гүний 

геологийн тогтоц, газрын тосны 

геохимийн судалгаа, боловсруулалт, 

газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт- 

тээвэрлэлт, чанарын хяналтын болон 

хийн түлшний зах зээл, хэрэглээний 

техник технологи, аюулгүй ажиллагааны 

талаар илтгэлүүд зонхилон орсон болно. 

Манай оронд ихээхэн нөөцтэй нүүрснээс 

хийн ба шингэн түлш гарган авах 

судалгаа үйлдвэрлэлийн асуудлууд 

түлхүү оров.Газрын тосны салбарын эрх 

зүйн орчин, экологийн асуудлуудыг 

тусгасан зарим илтгэлүүдийг оруулав. 

Мөн түүнчлэн салбарын боловсон хүчин 

бэлтгэх, судалгааны ажил явуулах талаар 

асуудал дэвшүүлсэн болон мэдээллийн 

чанартай зарим материалуудыг эмхэтгэв. 



15 №1/15 

Монгол орны 

газрын тосны 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

шийдвэрлэх 

арга замууд, 

2009 он 

 

Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны нөөц, олборлолт, хэрэглээ, 

хайгуул-олборлолтын үйл ажиллагааны 

талаар материалууд оров. Газрын тосны 

судалгаа, боловсруулалт, газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хадгалалт-тээвэрлэлт, 

чанарын хяналтын болон хийн түлшний 

зах зээл, хэрэглээний техник технологи, 

аюулгүй ажиллагаа, экологийн талаар 

илтгэлүүд зонхилон орсон болно.Газрын 

тосны салбарын эдийн засаг-менежмент, 

сургалт-мэдээлэлийн холбогдолтой 

материалууд тусгагдав.  

16 №1/16 

Монгол орны 

газрын тосны 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

шийдвэрлэх 

арга замууд,  

2010 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны нөөц,  олборлолт, хэрэглээ,  

хайгуул-олборлолтын үйл ажиллагааны 

талаар материалууд оров.  Газрын тосны 

судалгаа,  боловсруулалт,  газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хадгалалт-тээвэрлэлт, 

чанарын хяналтын болон хийн түлшний 

зах зээл,  хэрэглээний техник технологи,  

аюулгүй ажиллагаа,  экологийн талаар 

илтгэлүүд зонхилон орсон болно. Газрын 

тосны салбарын эдийн засаг-менежмент,  

сургалт-мэдээлэлийн холбогдолтой 

материалууд тусгагдав.  

17 №1/17 
Газрын тос-

2011 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны нөөц, олборлолт, хэрэглээ, 

хайгуул-олборлолтын үйл ажиллагааны 

талаар материалууд оров. Газрын тосны 

судалгаа, боловсруулалт, газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хадгалалт-тээвэрлэлт, 

чанарын хяналтын болон хийн түлшний 

зах зээл, хэрэглээний техник технологи, 

аюулгүй ажиллагаа, экологийн талаар 

илтгэлүүд зонхилон орсон болно. Газрын 

тосны салбарын эдийн засаг-менежмент, 

сургалт-мэдээллийн холбогдолтой 

материалууд тусгагдав. Энэхүү бүтээл нь 

эх орны газрын тосны салбарын 70 

жилийн ойд зориулсан тусгай дугаар 

болно. 



18 №1/18 

Монгол орны 

газрын тосны 

салбарын 

тулгамдсан 

асуудлууд, 

шийдвэрлэх 

арга замууд, 

2012 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны нөөц, олборлолт, хэрэглээ, 

хайгуул-олборлолтын үйл ажиллагааны 

талаар материалууд оров. Газрын тосны 

судалгаа, боловсруулалт, газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хадгалалт-тээвэрлэлт, 

чанарын хяналтын болон хийн түлшний 

зах зээл, хэрэглээний техник технологи, 

аюулгүй ажиллагаа, экологийн талаар 

илтгэлүүд зонхилон орсон болно. Газрын 

тосны салбарын эрүүл мэнд, экологи, 

аюулгүй ажиллагаа, эдийн засаг-

менежмент, сургалт-сурталчилгаа-

мэдээллийн холбогдолтой материалууд 

тусгагдав. 

19 №1/19 
Газрын тос-

2013 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

шингэн тосны хайгуул-судалгаа, нөөц- 

олборлолт, боловсруулалт,  экспорт-

импорт-борлуулалтын талаар 

материалууд оров. Газрын тосны 

боловсруулалт, нүүрс, шатдаг занараас 

шингэн хийн түлш гарган авах, Газрын 

тосны боловсруулах үйлдвэр 

байгуулахтай холбогдсон асуудлууд 

түлхүү тусгагдав. Мөн түүнчлэн газрын 

тосны бүтээгдэхүүний зах зээл, 

хадгалалт-тээвэрлэлт-хангамж, чанарын 

хяналтын болон хэрэглээний техник-

технологи, аюулгүй ажиллагаа, 

экологийн талаар илтгэлүүд орсон болно. 

Газрын тосны салбарын эрүүл мэнд, 

экологи, аюулгүй ажиллагаа, эдийн 

засаг-менежмент, сургалт-сурталчилгаа-

мэдээллийн холбогдолтой материалууд ч 

тусгагдав. 

20 №1/20 
Газрын тос-

2014 он 

 

Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд эх орны 

газрын шингэн тосны судалгааны шинэ 

үе, хөгжлийн цаашдын хандлагын тухай, 

хайгуул-судалгаа, өрөмдлөг-олборлолт, 

боловсруулалт-бүтээгдэхүүний чанар, 

эдийн засаг-менежмент, экологи-байгаль 

хамгааллын материалууд оров.  Газрын 

тосны уламжлалт бус эх үүсвэрүүд, 

тухайлбал, шатдаг занар түүнээс газрын 

тосны бүээгдэхүүн гарган авах боломж 

ирээдүй, газрын тосны бүтээгдэхүүний 

чанар сайжруулагч, нэмэлт хольцын 

талаар материалууд тусгагдав. Мөн 

түүнчлэн газрын тосны салбарын эрх 

зүй, сургалт-сурталчилгаа-мэдээллийн 

холбогдолтой материалууд ч тусгагдав. 



21 
№05/167                        

№1/21 

Газрын тос-

2015 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны сургалт-судалгаа, хайгуул-

өрөмдлөг, нөөц-олборлолт, 

боловсруулалт, экспорт-импорт-

борлуулалтын талаар материалууд оров. 

Газрын тосны боловсруулалт, нүүрс, 

шатдаг занараас шингэн хийн түлш 

гарган авах, Газрын тосны боловсруулах 

үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон 

асуудлууд түлхүү тусгагдав. Мөн 

түүнчлэн газрын тосны бүтээгдэхүүний 

зах зээл, хадгалалт-тээвэрлэлт-хангамж, 

чанарын хяналтын болон хэрэглээний 

техник-технологи, аюулгүй ажиллагаа, 

экологийн талаар илтгэлүүд орсон болно. 

Газрын тосны салбарын эрүүл мэнд, 

экологи, аюулгүй ажиллагаа, эдийн засаг 

- менежмент, сургалт-сурталчилгаа-

мэдээллийн холбогдолтой материалууд ч 

тусгагдав. 

22 
№9/192               

№1/22 

Газрын тос-

2016 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны геологи-геофизик, хайгуул-

өрөмдлөг, нөөц-олборлолт, 

боловсруулалт,  экспорт-импорт-

борлуулалтын талаар материалууд оров. 

Мөн түүнчлэн нүүрсний давхаргын 

метан хийг гарган авах, дамжуулах 

хоолойн тээвэрлэлтийн асуудлууд 

тусгагдав. Энд газрын тосны 

бүтээгдэхүүний зах зээл, хадгалалт-

тээвэрлэлт-хангамж, чанарын хяналтын 

болон хэрэглээний техник-технологи, 

аюулгүй ажиллагаа, экологийн талаар 

илтгэлүүд орсон болно. Газрын тосны 

салбарын эрүүл мэнд, экологи, аюулгүй 

ажиллагаа, эдийн засаг-менежмент, 

сургалт-сурталчилгаа-мэдээллийн 

холбогдолтой материалууд ч тусгагдав. 

 23 
 №14/219                     

№1/23 

 Газрын тос-

2017 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны геологи-геофизик, хайгуул-

өрөмдлөг, нөөц-олборлолт, 

боловсруулалт,  экспорт-импорт-

борлуулалтын талаар материалууд оров. 

Мөн түүнчлэн нүүрсний давхаргын 

метан хийг гарган авах, дамжуулах 

хоолойн тээвэрлэлтийн асуудлууд 

тусгагдав. Энд газрын тосны 

бүтээгдэхүүний зах зээл, хадгалалт-

тээвэрлэлт-хангамж, чанарын хяналтын 

болон хэрэглээний техник-технологи, 

аюулгүй ажиллагаа, экологийн талаар 

илтгэлүүд орсон болно. Газрын тосны 

салбарын эрүүл мэнд, экологи, аюулгүй 

ажиллагаа, эдийн засаг-менежмент, 

сургалт-сурталчилгаа-мэдээллийн 

холбогдолтой материалууд ч тусгагдав. 



 24 
 №9/236                   

№1/24 

 Газрын тос-

2018 он 

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны геологи-геофизик, хайгуул-

өрөмдлөг, нөөц-олборлолт, 

боловсруулалт,  экспорт-импорт-

борлуулалтын талаар материалууд оров. 

Мөн түүнчлэн нүүрсний давхаргын 

метан хийг гарган авах, дамжуулах 

хоолойн тээвэрлэлтийн асуудлууд 

тусгагдав. Энд газрын тосны 

бүтээгдэхүүний зах зээл, хадгалалт-

тээвэрлэлт-хангамж, чанарын хяналтын 

болон хэрэглээний техник-технологи, 

аюулгүй ажиллагаа, экологийн талаар 

илтгэлүүд орсон болно. Газрын тосны 

салбарын эрүүл мэнд, экологи, аюулгүй 

ажиллагаа, эдийн засаг-менежмент, 

сургалт-сурталчилгаа-мэдээллийн 

холбогдолтой материалууд ч тусгагдав. 

 25 
 №30/258                      

№1/25 

 Газрын тос-

2019 он  

 

 Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын 

тосны геологи-геофизик, хайгуул-

өрөмдлөг, нөөц-олборлолт, 

боловсруулалт,  экспорт-импорт-

борлуулалтын талаар материалууд оров. 

Мөн түүнчлэн нүүрсний давхаргын 

метан хийг гарган авах, дамжуулах 

хоолойн тээвэрлэлтийн асуудлууд 

тусгагдав. Энд газрын тосны 

бүтээгдэхүүний зах зээл, хадгалалт-

тээвэрлэлт-хангамж, чанарын хяналтын 

болон хэрэглээний техник-технологи, 

аюулгүй ажиллагаа, экологийн талаар 

илтгэлүүд орсон болно. Газрын тосны 

салбарын эрүүл мэнд, экологи, аюулгүй 

ажиллагаа, эдийн засаг-менежмент, 

сургалт-сурталчилгаа-мэдээллийн 

холбогдолтой материалууд ч тусгагдав. 

 26 
 №5/276                      

№/26 

Газрын тос-

2020 он 

 

Бүтээлийн энэхүү эмхэтгэлд газрын тос, 

хийн геологи, хайгуул, өрөмдлөг, 

олборлолт, боловсруулалт, хадгалалт, 

тээвэрлэлт, хангамж, эдийн засаг, 

менежмент, экологи, байгаль хамгааллын 

талаар эрдэмтэд, судлаачдын эрдэм 

шинжилгээний бүтээлүүд оров.  



 27  №1/27 
Газрын тос-

2021 он 
   

 


