
УУЛ УУРХАЙ,

ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ
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ЗАСГИЙН ГАЗАР
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Монгол Улсын тогтвортой хөгжил, эдийн

засгийн өсөлтийг хангах зорилгоор УИХ-аас

2014 онд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн

салбарт төрөөс баримтлах бодлогын баримт

бичгийг баталсан.

Засгийн газраас хөрөнгө оруулалтын таатай

орчин бүрдүүлэх, бизнесийн өрсөлдөх

чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор эрх зүйн

орчныг сайжруулахаар ажиллаж байна.
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Салбарын бодлого, хууль, эрх зүйн орчин, шинэчлэл

Газрын хэвлийн тухай хууль

Ашигт малтмалын тухай хууль

Цөмийн энергийн тухай хууль

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль

Газрын тосны тухай хууль

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын

хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал

хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль
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3,078 хүчинтэй тусгай зөвшөөрөл байна.

4.5% нийт нутаг 

дэвсгэрийн
1.0% нийт нутаг 

дэвсгэрийн

Ашигт малтмал Хэмжих нэгж
Нөөц баялаг,

2017

Зэс сая тн 57

Нүүрс тэрбум тн 37.2

Төмрийн хүдэр тэрбум тн 1.2

Алт тн 2.5

Цайр сая тн 1.7

Хайлуур жонш сая тн 48.3

Уран мян.тн 197

Газрын тос сая тн 332.6

Геологийн ажлууд: Баталгаат нөөц, баялаг:

1:200 000Геологийн зураглал

1:200 000Агаарын соронзон зураглал

1:200 000Хүндийн хүчний зураглал

1:50 000Геологийн зураглал

Гидрогеологийн зураглал

100%

60%

22%

40%

84%

2018 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар

Хайгуул

1,405

Ашиглалт

1,673

Цаашдын зорилт: Геологийн судалгааг эрчимжүүлж, 2020 он гэхэд 1:50 000 

зураглалын ажлыг нутаг дэвсгэрийн 45 хувьд хүргэх.

Монгол орны Зүүн болон Төвийн бүс харьцангуй сайн судлагдсан бөгөөд цаашид

ХАНГАЙН БОЛОН БАРУУН БҮСЭД ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ

ЭРЧИМЖҮҮЛСНЭЭР ТОМООХОН ОРДУУДЫГ ИЛРҮҮЛЭХ боломжтой.

U
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Уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал



Засгийн газрын 2017 оны 92 дугаар

тогтоолоор “Монгол газрын тос

боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК-ийг

байгуулав.

Нарийнсухайт, Тавантолгой, Шивээ-

Овоо, Багануур, Цагаансуварга,

Бүрэнхаан, Эрдэнэтийн-Овооны

зэс-молибдений ордуудын талбайн

хил, заагийг тодорхой болгов.

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК гадаад,

дотоодын хөрөнгийн биржид

хувьцаагаа гаргахаар ажиллаж

байна.

(тэрбум төгрөг)

2018

2019

Стратегийн 

орд

IPO

“Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК: Стратегийн ордуудын хил, зааг:

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК:Геологи, хайгуул:

Монголбанканд тушаасан алтны хэмжээ:

Алт цэвэршүүлэх үйлдвэр:

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн харьяанд “АЛТ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ” үйлдвэр

байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх төрийн өмчит “Эрдэнэс алт ресурс”

ХХК-ийг байгуулсан.

(тэрбум төгрөг)
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УУХҮ-ийн салбарт баримталсан бодлого, шийдвэрлэсэн асуудал, үр дүн, 2018



Одоо хүчинтэй байгаа:

7.1 сая га хайгуул (1,405)

1.6 сая га ашиглалт (1,673)

Нийт нутаг

дэвсгэрийн

5.5%

(3,078)

2018 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар

Сонгон шалгаруулах журмаар ашигт малтмалын хайгуулын ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ “Талбайн

солбилцлыг тогтоох тухай” Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг батлуулсан.

Сонгон шалгаруулах журмаар:

нийт 8.5 САЯ 

ГЕКТАР 

ТАЛБАЙ 

хамаарна
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Хайгуул, судалгааны ажлын боломж 2018 онд 
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БАРУУН БҮС:

БАЯН-ӨЛГИЙ, ГОВЬ-АЛТАЙ, ЗАВХАН, УВС, ХОВД

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал (УИХ, 2001, № 57)

ХАНГАЙН БҮС:

АРХАНГАЙ, ӨВӨРХАНГАЙ, БАЯНХОНГОР, 

БУЛГАН, ОРХОН, ХӨВСГӨЛ

ЗҮҮН БҮС:

ДОРНОД, СҮХБААТАР, ХЭНТИЙ

Геологийн 

хайгуул, 

судалгаа, уул 

уурхайн 

үйлдвэрлэл, 

боловсруулах 

үйлдвэрийг 

дэмжиж 

ажиллана.



Уул уурхайн салбарын төсвийн орлогод эзлэх хувь

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт

Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

ГАДААДЫН ШУУД

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ДОТООДЫН НИЙТ 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ЭКСПОРТ

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН

САЛБАР

2018 онд 2.1 их наяд ₮

(28.6%-ийн өсөлт)

2017 онд 1.6 их наяд ₮,

2016 онд 747.4 тэрбум ₮

₮

Жоншны хүдэр, баяжмал,

555.2 мян.тн буюу $189.9M, 2.7%

Төмрийн хүдэр, баяжмал,

7.4 сая тн буюу $342.2M, 4.8%

Зэсийн хүдэр, баяжмал, 

1.4 сая тн буюу $2.0B, 28.1%

Хар тугалганы хүдэр, баяжмал,

23.2 мян.тн буюу $57.4M, 0.8%

Цайрын хүдэр, баяжмал, 

123.9 мян.тн буюу $197.8M, 2.8%

Молибдены хүдэр, баяжмал,

6.0 мян.тн буюу $49.9M, 0.7%

Нүүрс,

35.8 сая тн буюу $2.8B, 38.9%

Газрын тосны бүтээгдэхүүн,

825.3 мян.тн буюу $392.0M, 5.5%

Алт, 3.4 тн буюу $144.5M, 2.0%

Уул уурхайгаас Орон нутгийн хөгжлийн санд

2019 он

2018 он
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Уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал, 2018, 2019



 Геологийн салбарт “Геомэдээллийн сан” болон “Газрын ховор элемент” хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах,

ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх, газрын хэвлийн

судалгаа, ашиглалтын үйл ажиллагааны зохицуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлд ажиллана.

 Уул уурхайн салбарт Эрдэс баялгийн салбарын багц хуулийн төсөл болон Ашигт малтмалын тухай хуулийн

нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулах, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлохтой

холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно.

 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын хүрээнд “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай

хууль”-ийн төслийг боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна.

 Хүнд үйлдвэрийн эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр “Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын

тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулах, хүнд аж

үйлдвэрийн “Хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг Засгийн газраар батлуулахаар ажиллаж байна.

 Тавантолгойн ордын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааны тодорхой хувийг олон улсад нээлттэй арилжаалах, тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.
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Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар



 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг өргөдлөөр олгох асуудлыг дахин сэргээх;

 Орон нутагт тулгардаг хүндрэлтэй асуудлуудыг нэгдсэн бодлогоор шийдвэрлэх, нэгдмэл ойлголтод хүрэх,

орон нутагт салбарын асуудал хариуцсан нэгжийг байгуулах;

 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлд ажиллах;

 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэд сургалт, судалгаа шинжилгээний байгууллага байгуулах;

 Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг гүн боловсруулах, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх асуудлыг

бодлогоор дэмжих;

 Томоохон төслүүдийг иж бүрнээр нь хэрэгжүүлж үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх;

 Салбарт шаардлагатай цахилгаан эрчим хүч, авто зам, төмөр зам, усан хангамжийн дэд бүтцийг

бүрдүүлэх;

9

Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр 

976-(51)-263023

976-(11)-318169

info@mmhi.gov.mn

www.mmhi.gov.mn

mailto:info@mmhi.gov.mn
http://www.mmhi.gov.mn/

