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1. Эрдэнэтийн хүдрийн ил уурхайн ачих тээвэрлэх иж бїрдлийн технологи зохион 

байгуулалтыг загварчлах асуудалд 

2. Хөхдэлийн жоншны ордын хїдрийн кондици, нєєцийг шинэчлэн тогтоох асуудалд 

3. Гишүүний амны элс хайрганы ордын ашиглалтаар эвдрэх газрын нєхєн сэргээлтийн 
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механикжуулалтын харьцуулсан судалгаа 
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22. Төр ба уул уурхайн төсөл 

23. Уурхайн хаалт 

24. Стратегийн түүхий эд бодлогын зангилаас 

25. Уул уурхайн судалгааны чухал чиглэлүүд 
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27. Төр ба уул уурхайн төсөл 
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үндэслэх асуудалд 

30. Ил уурхайн дотоод овоолгын тогтворжилтын асуудалд 

31. 35 жилийн өмнөхийг нэхэн дурсах нь  
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33. Уурхайн хаалтын бодлого боловсруулах асуудалд 
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үр дүнгээс. 

35. Гүн ил уурхайн ашиглалтын зангилаа асуудлууд 
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52. Шивээ-Овоогийн нүүрсний ил уурхайн гадаад ба дотоод овоолгуудын шилжилт 

хөдөлгөөн үүссэн учир шалтгааны талаарх таамаглал 
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