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Товчилсон үгийн жагсаалт 

 

МУ Монгол Улс 

ЗГ Засгийн газар 

АМТХ Ашигт малтмалын тухай хууль 

ҮХЯ Үйлдвэр, худалдааны яам 

ДБЯ Дэд бүтцийн яас 

ЭБЭХЯ Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 

АҮЯ Аж үйлдвэрийн яам 

УУЯ Уул уурхайн яам 

УУХҮЯ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

ЭБМЗ Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл 

УТХ Улсын төсвийн хөрөнгө 

АМНАТ Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

УИХ Улсын их хурал 

АМГТГ Ашигт малтмал, газрын тосны газар 

ГЗЕЭА Геологийн зураглал, ерөнхий эрэл үнэлгээний ажил 

БХГ Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 

ААН Аж ахуйн нэгж 

ОУЭХА Олон улсын эрчим хүчний агентлаг 
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Судалгааны зорилго 

Говийн дэд бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжил, байршлын бодлогын судалгаа 

гүйцэтгэж, тухайн аймаг сумдын хөгжлийн хөтөлбөрт зөвлөмж өгөх. 

 

Судалгааны зорилт: 

 Говийн дэд бүсийн аймаг, сумдын уул уурхай, хүнд үйдвэрийн салбарын өнөөгийн 

байдлыг судлах, 

 Үндсэн бодлогын баримт бичгүүдтэй аймаг, сумдын хөгжлийн хөтөлбөр уялдаж байгаа 

эсэхийг судалж, дүн шинжилгээ хийх, 

 Хүнд үйлдвэрүүдийн хөгжил, байршлыг судлах. 

 

Судалгааны арга, аргачлал: 

 Мэдээлэл боловсруулах, статистик дүн шинжилгээ хийх, 

 Түүврийн арга, 

 Богино болон дунд хугацааны харьцуулсан судалгааны арга. 
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Хураангуй / Executive summary/ 

 

Манай улсын аж үйлдвэр, экспортын орлого, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын ихэнхи хувийг 

уул уурхайн салбар эзэлдэг ба Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсэд буй уурхайнууд энд голлох байр 

суурьтай байдаг. Тухайлбал Өмнөговь аймаг чулуун нүүрс, зэсийн баяжмал, хагас үнэт чулууны 

экспорт, Дорноговь аймаг нүүрс, жоншны экспорт, цементийн дотоодын хэрэгцээ, Говьсүмбэр 

аймаг Төвийн бүсийн эрчим хүчний нүүрсний хэрэгцээг хангах, Дундговь аймаг төмрийн хүдрийн 

экспорт, гөлтгөний олборлолтоор хувь нэмэр оруулж байна.  

Говийн дэд бүс дэд бүтцийн хөгжил бусад бүсүүдтэй харьцуулахад харьцангуй сайн учир геологи, 

хайгуулын судалгаа түлхүү хийгдэж газар нутгийн 8.2%-ийн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, 2.6%-

ийг ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай эзэлж байна.  

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт одоо мөрдөгдөж буй УИХ-аас баталсан бодлого, хуулинд 

аймаг, сумдын хөгжлийн хөтөлбөр нийцтэй байгаа талаар үнэлж дүгнэлт өгсөн. “Төрөөс эрдэс 

баялгийн салбарт баримтлах бодлого”, “Аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”-д хамгийн 

өндөр үзүүлэлтийг Өмнөговь аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр, “Төрөөс газрын тосны салбарыг 

хөгжүүлэх бодлого”-д Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр хамгийн нийцтэй байсан. 

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт Газрын тосны бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр, Цогтцэций 

сумын нутагт таван толгойн бүлэг ордыг түшиглүүлэн кокс-химийн үйлдвэр, цахилгаан станц  барих 

нөөц, боломж байна. Үйлдвэр баригдах боломжтой байршлуудын давуу болон сул талуудыг зардалд 

суурилсан хүчин зүйлийн үнэлгээгээр гүйцэтгэхэд илүү бодитой тооцоолж болохуйц байсан. 

Говийн дэд бүсэд хүнд үйлдвэр барьж байгуулахад хамгийн тулгамдаж буй асуудал усны асуудал 

тул “Орхон-Говь”, “Хэрлэн-Говь”, “Сонгины саарал ус-Говь” зэрэг хэрэгжих боломжтой бодитой 

төслүүдийг нэнэ тэргүүнд нутгийн удирдлагын байгууллагаас санаачлан хэрэгжүүлэх эхлэлийг 

тавих нь зүйтэй гэж дүгнэж байна. 
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Executive summary 

Mongolian mining sector plays in very important role and contributes major share to the output of the 

industrial sector, exports and foreign direct investment of the country. Majority of the mines are located in 

the central and gobi region of the country. For instance, Umnugovi province contributes the important share 

to the export of coal, copper concentrate and semiprecious gemstone, Dornogovi aimag contributes to the 

local consumption of the coal, fluorspar and cement, Govisumber province provides the coal consumption 

of the central region, and Dundgovi aimag leads the contribution to the production of iron ore and gypsum.  

Due to the advancement in infrastructure development of the gobi sub-region in comparison with other 

region, geological survey and exploration activities are more active in the region. Currently, 8.2% of the 

area is granted for the Exploration license and 2.6% of the area is granted for the Exploitation license.  

Through this research, compatibility of the aimag and soum local development policies with the current 

legal framework and policies of mining and heavy industry sectors is reviewed. Local development plan of 

the Umnogovi province was the most compatible with the “State Mineral Policy”, “State Industrial Policy”, 

while the local development plan Govisumber aimag was most compatible with the “Government policy to 

develop the petroleum sector”.  

Based on the findings of the research and studies, it is concluded that Altanshiree soum of Dornogovi aimag 

is the most suitable location for the oil refinery plant, Khanbogd soum of Umnugovi aimag for copper 

concentrate processing plant, and Tsotgtsetsii soum of Umnugovi aimag for coke-chemical plant, 

respectively. The main criteria of the site selection of the plants was the cost factors and the location of the 

raw materials.  

The biggest challenge of the heavy industry development in the gobi region is the scarcity of the industrial 

water, therefore, we recommend that the “Orkhon govi”, “Kherlen govi”, “Songino grey water-Govi” 

programs should be implemented under the leadership of the local government. 
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1. УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ  

 

1.1. Геологи, хагуулын өнөөгийн байдал 

 

1.1.1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл1 

 

2018 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрийн байдлаар Ашигт малтгал, газрын тосны газар (АМГТГ)-ын 

Кадастрын хэлтэст нийт 3200 тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр бүртгэлтэй байгаагаас 1539 

хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, 1661 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл байна.  

 
Зураг 1. Тусгай зөвшөөрлийн тоо 

                               

     
Зураг 2. Ашигт малтмалын төрлөөр хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн тоо 

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 5.9%-ийг буюу 9.3 сая га талбайд 

олгосон байна. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ 7.8 сая га буюу нийт нутаг 

дэвсгэрийн 5%-ийг, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 1.5 сая га талбайг буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 

1%-ийг эзэлж байна.  

                                                      
1АМГТГ-ын цахим хуудасны мэдээлэл www.mrpam.gov.mn  

http://www.mrpam.gov.mn/
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Зураг 3. МУ-ын нийт газар нутгийн хэмжээнд хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл болон сонгон 

шалгаруулалтын байдал 

Засгийн газар (ЗГ)-ын 2018 оны 243 тоот тогтоолоор шинээр 8.5 сая га талбайд хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтын журмаар олгохоор баталсан. Өнөөгийн байдлаар 3 удаа 30 

талбайд сонгон шалгаруулалт зарлан явуулж байна.  

 

 

 

 
Зураг 4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн зарим статистик мэдээлэл 
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Зураг 5. 2019 онд үйл ажиллагаа явуулах Говьсүмбэр аймгийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 

тоо /АМГТГ-ын эх үүсвэр/ 

 

 

Зураг 6. 2019 онд үйл ажиллагаа явуулах Дорноговь аймгийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн тоо 

/АМГТГ-ын эх үүсвэр/ 
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Зураг 7. 2019 онд үйл ажиллагаа явуулах Дундговь аймгийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн тоо 

/АМГТГ-ын эх үүсвэр/ 

 

 
Зураг 8. 2019 онд үйл ажиллагаа явуулах Өмнөговь аймгийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн тоо 

/АМГТГ-ын эх үүсвэр/ 

 



- 15 - 

 

1.1.2. Геологи, хайгуулын судалгааны түвшин  

 

МУ-ын хэмжээнд геологийн судалгааны ажил 1:200000 масштабтай зураглалын ажил нийт нутаг 

дэвсгэрийн 99%-д хийгдсэн бол 1:50000 зураглалын ажил 1/3-д хийгдсэн байна. Түүнчлэн 

гидрогеологийн судалгааны ажил нийт нутаг дэвсгэрийн 84%-д хийгдсэн бол геофизикийн ажил 

38%-д хийгдсэн байна.  

 
Зураг 9. Ерөнхий эрлийн ажлын зураглал 

2017-2018 онуудад жилд улсын төсвөөс 13.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр геологийн 

судалгааны ажил хийлгэхээр төлөвлөснөөс 2017 онд 11.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн 

бол 2018 оны 9 дүгээр сарын байдлаар 6.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна. 

 

 
Зураг 10. Геологийн судалгааны ажлын түвшин /нийт нутаг дэвсгэрийн хувиар илэрхийлбэл/ 
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Зураг 11. Голлох ашигт малтмалын 2014-2018 онд шинээр бүртгэгдсэн нөөц 

         

 Ашигт малтмалын тухай хууль (АМТХ)-ийн 60 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр 

тогтоолын дагуу 2016 онд Улсын төсөвт 1.9 тэрбум, 2017 онд 8.2 тэрбум төгрөгийн тооцоо хийгдсэн. 

    

 

1.1.3. Газрын тосны эрэл, хайгуулын судалгааны түвшин2 

 

МУ-ын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуулын 33 талбай ялгаж, 27 талбайд бүтээгдэхүүн хуваах 

гэрээ (БХГ) байгуулснаас 1 талбайн гэрээ дуусгавар болж, 1 талбайн цуцлагдсан гэрээ сэргээх 

шатанд байна.  

 
Зураг 12. Газрын тос метан хийн хайгуулын байршлын зураг 

Эрлийн 19 гэрээ байгуулснаас 12 гэрээ эрлийн шатанд, 5 гэрээ БХГ-нд шилжих  шатанд, 1 гэрээ БХГ 

байгуулах шатанд байна. Эрлийн гэрээт 1 талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн талаар БХГ 

шинээр байгуулсан тул үйл ажиллагаа эхлээгүй байна.   

                                                      
2 АМГТГ-ын цахим хуудасны мэдээлэл www.mrpam.gov.mn  

http://www.mrpam.gov.mn/
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2018 оны байдлаар эрлийн ажлын үр дүнд 1 талбайд газрын тосны БХГ байгуулж, ЗГ-аар 

хэлэлцүүлэх шатанд, 2 талбайд газрын тосны талаар, 3 талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн 

талаар БХГ байгуулах ажлын хэсгүүд ажиллаж байна. Шинээр эрлийн 9 гэрээ байгуулсан.   

 

2018 оны 9-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар, БХГ-ний дагуу 22 талбайд газрын тосны хайгуулын, 3 

талбайд газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Хайгуулын ажлын үр дүнд тосон-уул, тамсаг, зүүнбаян-цагаан-элсний газрын тосны ордуудыг нээж, 

олборлолт хийж байна. Мөн хайгуулын 3 талбай /матад ХХ, галба XI, хөхнуур XVIII/-д тос илэрч, 1 

талбай нөөцийн үнэлгээ хийгдэж байна. 

 

Хүснэгт 1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүд 

 
БХГ-тэй талбай 

БХГ-г баталсан огноо,  ЗГ-

ын тогтоолын дугаар 
Гэрээлэгч компани 

1.  Матад XX 2006.07.19, №170 Петроматад Инвест лтд 

2.  Нялга XVI 2007.06.20, №148 Шаман Ресурсес лтд 

3.  Цагаан-элс XIII 
2009.05.20, №148 DWM Petroleum AG 

4.  Зүүнбаян XIV 

5.  Галба XI 2009.05.20, №147 Зон Хэн Юу Тиан ХХК 

6.  Сулинхээр XXIII 2009.07.22, №224 Шунхлай Энержи ХХК 

7.  Борзон VII 2009.07.29, №236 Импайр Газ Монголиа ХХК 

8.  Хөхнуур XVIII 2009.07.29, №238 Эн Пи Ай ХХК 

9.  Төхөм X хойд 
2009.07.29, №237 Сансарын геологи хайгуул ХХК 

10.  Цайдам XXVI 

11.  Богд IV 
2009.07.29, №235 

Сентрал азиан петролеум корпорэйшн 

лимитед 12.  Онги V 

13.  Баянтүмэн XVII 2010.12.08, №316 Магнай трейд ХХК 

14.  Дарьганга XXIV 
2011.02.09, №39 Монголиа шин ий энержи ХХК 

15.  Төхөм X урд 2012.07.25, №253 Монголын алт (МАК) ХХК 

16.  Сүхбаатар XXVII 2013.01.05, №39 Вульф петролеум ХХК 

17.  Номгон IX /газрын тос/ 
2014.02.07, №31 Өмнөд монголын газар нутгийн тос ХХК 

18.  Увс I 
2015.04.20, №162 Монголиа Гладвилл Увс Петролиум ХХК  

19.  Хэрлэнтохой XXVIII 2015.11.19, №162 Хонгконг Вэлпэк Индастриал ХХК 

20.  Хар-ус II 2015.06.15, №246 Ренова илч ХХК 

21.  Эргэл XII 2016.08.24, №53 Смарт ойл инвестмент Лтд 

22.  Арбулаг XXIX 2016.06.20, №337 Макс ойл ХХК 

23.  Номгон IX /метан хий/  2018.08.22, №265 Жи Өү Эйч ХХК 

 

1.2. Уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал3 

 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын кадастрын бүртгэлд 2016 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 

байдлаар 1560 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүртгэлтэй байна. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 

ашигт малмталын төрөл, байршлаар нь ангилан дараах зурагт үзүүлэв.  

                                                      
3 АМГТГ-ын цахим хуудасны мэдээлэл www.mrpam.gov.mn  

http://www.mrpam.gov.mn/
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Зураг 13. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл (ашигт малтмалын төрлөөр)  

 

Зура  14. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл (аймгаар) 

Түр зогсолттой байгаа үйлдвэр, уурхайн судалгаа. Аж ахуйн нэгжүүдээс тус газарт ирүүлсэн 2016 

оны уулын ажлын төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл зэрэгт боловсруулалт хийж, үйл 

ажиллагаа явуулахгүй байгаа үйлдвэр, уурхайн судалгаа гаргасан. 2016 онд нийт 123 үйлдвэр, 

уурхай үйл ажиллагаа явуулахгүйгээ мэдэгдсэн тайлбар бичиг ирүүлжээ. Эдгээрийг ашигт 

малтмалын төрлөөр нь ангилбал жоншны 34, алтны 27, төмрийн 17, гянтболдын 4 төсөл байна. 



- 19 - 

 

Нүүрсний нөөц, баялаг4. Нүүрсний геологийн таамаг нөөц: 173.3 тэрбум тонн, 300 гаруй орд 

илрэл, 15 сав газарт. Үүнээс: 37.4 тэрбум тонн нүүрсний нөөцийг геологи хайгуул, 

нарийвчилсан хайгуулын ажлаар тогтоосон. 2017 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар нүүрсний 49 уурхай 

идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас чулуун нүүрсний 29, хүрэн нүүрсний 20 уурхай 

байна. Үүнээс: 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчит 7 ААН 8 уурхайд, 

 Дотоодын болон хамтарсан 28 ААН 33 уурхайд, 

 100% Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 7 ААН 8 уурхайд нүүрс олборлож байна.  

2016 онд Монгол Улс 35,096.5 мян.тн нүүрс олборлож, 33,831.7 мян.тн-ыг борлуулснаас 25,809.3 

мян.тн нүүрс экспортод гаргажээ. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад олборлолт 146.4%, 

борлуулалт 152.9%, экспорт 178.4% болж өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 

Зураг 15. Нүүрс олборлолт, борлуулалт, экспорт 2012-2016 

 

Зураг 16. 2012-2016 онуудад хилийн боомтуудаар гарсан нүүрсний хэмжээ 

Тайлбар: Хилийн боомтуудаар 2012 онд 19,378.6 мян. тн, 2013 онд 18,188.3 мян.тн, 2014 онд 

19,512.3 мян.тн, 2015 онд 14,467.5 мян.тн, 2016 онд 25,809.3 мян.тн нүүрс экспортод гарсан байна. 

1.2.1. Уул уурхайн салбарын эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө 

 

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг уул уурхайн салбараас салган ойлгохын аргагүй 

болжээ. Экспортын чиг хандлагатай үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд уул уурхайн 

үйлдвэрлэлийг манай орны эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгон тодорхойлсон. 2009-2012 онд 

                                                      
4 АМГТГ-ын цахим хуудасны мэдээлэл www.mrpam.gov.mn  

http://www.mrpam.gov.mn/
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дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх уул уурхайн салбарын хувь хэмжээний өсөлт 3.6-8.9 

хувь, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн дэх уул уурхайн бүтээгдэхүүний өсөлт 9.7-35.4 хувь, 

экспорт дахь уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын өсөлт 61.4-73 хувь болж нэмэгджээ. Монгол 

Улсын ДНБ 2012 онд 12.3 хувиар өссөн ба үүний 8.9 пунктыг уул уурхайн салбар дангаараа эзэлж 

байв5.  

2015 онд ДНБ 23.2 их наяд төгрөг байснаас 5.8 их наяд төгрөг нь уул уурхайн бүтээгдэхүүн байсан 

юм. Монгол Улсын аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний ДНБ үйлдвэрлэл 2016 онд 9.9 их наяд 

төгрөг байсны 70% буюу 7.0 их наяд нь уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэлийн салбараас гаралтай 

байна. Харин 2017 оны урдчилсан гүйцэтгэлээр ДНБ 27.2 их наяд төгрөг байснаас 9.3 их наяд төгрөг 

нь уул уурхайн бүтээгдэхүүн байгаа буюу улсын ДНБ -ний 34% орчим хувийг уул уурхайн салбар 

дангаараа эзэлж байна.  

Статистик мэдээнээс харахад Монголын аж үйлдвэрийн 4 үндсэн салбаруудаас уул уурхай салбар 

бүтээгдэхүүн борлуулалтын эзлэх хувь нь дунджаар 64% буюу хамгийн их хувийг эзэлж байна. Уул 

уурхайн бүтээгдэхүүний хэмжээ 2017 оны байдлаар 10.5 их наяд төгрөг байсан бол бусад 3 салбарын 

хувьд нийлээд 5.99 их наяд төгрөг байжээ. Мөн уул уурхайн бүтээгдэхүүн борлуулалт 2016 онд 7.8 

их наяд төгрөг хүрсэн бол 2017 онд 10.5 их наяд төгрөг буюу өмнө оноос 25% -иар өссөн үзүүлэлт 

гарсан нь дэлхийн зах зээл дээрх уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ өссөнтэй шууд холбоотой юм. 

Монгол улсын аж үйлдвэрийг уул уурхай салбаргүйгээр төсөөлөх аргагүй гэдийг дээрх статистик 

тоо баримт харуул байна. Иймд цаашид Төр засгаас уг салбарт хэрэгжүүлэх төслүүдэд онцгой 

анхаарч, зөв бодлого хөгжийг тодорхойлох чухал ач холбогдолтой юм.  

Уул уурхайн олборлолтыг Монгол улсын ДНБ-ийн хэмжээтэй харьцуулан үзэхэд 2010-2017 он буюу 

сүүлийн 7 жилд дунджаар 18%-ийг эзэлж байгаа бол сүүлийн 4 жилийн дунджаар 2%-ийн өсөлттэй 

гарсан байна. ДНБ болон Уул уурхайн олборлолтоос орж ирж буй орлоготой харьцуулсан 

харьцуулалтыг дараах зурагт үзүүлэв. 

 

                                                      
5 www.1212.mn 

http://www.1212.mn/
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Зураг 17. Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулалт 

 

Зураг 18. ДНБ болон Уул уурхайн олборлолт 
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Зураг 19. МУ-д хийгдэж буй нийт хөрөнгө оруулалт болон УУ салбарт хийгдэж буй ХО 

Статистик үр дүнгээс харахад уул уурхайн салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2009 онд 

487 тэрбум төгрөг байсан бол 2010 онд 1.7 их наяд төгрөг буюу өмнөх оноос 262% өссөн 2011 онд 

5.19 их наяд төгрөг болж өсжээ. Харин 2012 оноос энэ өсөлт буурч, 2014 онд өмнөх оноос -70% 

буурсан үзүүлэлт гарсан мөн үүнийг дагаад МУ-ын эдийн засгийн өсөлт дагаад -30%-иар буурсан 

байна. Харин 2015-2016 оноос эхлэн бага зэрэг сэргэх төлөв ажиглагдаж байна. Монгол улсад орж 

буй нийт хөрөнгө оруулалт, уул уурхайн салбарт орж буй хөрөнгө оруулалт хоёр шууд хамааралтай 

байгаа нь дээрх 8 жилийн дундаж үзүүлэлтээс тодорхой харагдаж байна6.  

 

1.3. Газрын тосны олборлолт, хэрэглээний өнөөгийн түвшин7 

 

Монгол Улсын хэмжээнд газрын тосны хэтийн төлөв бүхий хайгуулын 32 талбай 

ялгаснаас өнөөдрийн байдлаар 25 талбайд 21 гэрээлэгч БХГ байгуулан, Засгийн газраар 

батлуулан ажиллаж байна. 

                                                      
6 Уул уурхайн компаниудын төслийн эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах арга зам, 2018 
7 АМГТГ-ын цахим хуудасны мэдээлэл www.mrpam.gov.mn 

http://www.mrpam.gov.mn/
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Зураг 20. Газрын тосны гэрээлэлт хийсэн, олборлолт явуулж байгаа талбайн мэдээлэл 

Эдгээрээс Тосон-Уул-XIX, Тамсаг-XXI талбайд “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК, БХГ-97 талбайд 

“Доншен газрын тос Монгол” ХХК тус тус газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 

 

Зураг 21. Газрын тосны хайгуул, нөөц 

 

1.4. Хүнд үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн түвшин8 

 

Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хүнд үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувь, ач холбогдол, 

бусад салбарт үзүүлэх хүчин зүйлс байнга нэмэгдсээр байна. Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрчимтэй 

хөгжиж байгаа манай улсын хувьд уул уурхайн гаралтай эрдэс түүхий эдээр нэмүү өртөг шингэсэн 

                                                      
8 АМГТГ-ын цахим хуудасны мэдээлэл www.mrpam.gov.mn 

http://www.mrpam.gov.mn/
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эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд эрс өсөлт бий болгох боломжтой 

юм.  

Монгол Улсад 1998 онд Техник, технологийн хууль батлагдсанаас хойш хүнд үйлдвэрийн салбар 

төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа нэгж хэсэг болох нөхцөл бүрдсэн юм. 2014 онд аж 

үйлдвэрийн салбарын бие даасан яамтай болсон. Аж үйлдвэрийн яам байгуулагдсанаар аж үйлдвэр, 

тэр дундаа хүнд үйлдвэрийн салбарт төрөөс баримтлах бодлогыг УИХ-аар батлуулсан билээ. 

 

Зураг 22. Хүнд үйлдвэрийн салбарын хууль эрхзүйн орчин 

Хүнд үйлдвэрийн бодлогын баримт бичгүүдэд импортыг орлохуйц, экспортыг дэмжсэн үйлдвэрлэл 

хөгжүүлэхэд татварын болоод бусад төрлийн дэмжлэг төрөөс үзүүлэхээр тусгасан билээ. Үүний 

зэрэгцээ дотоодод үйлдвэрлэж байгаа зэс, төмөр, цемент зэрэг эцсийн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг импортын ижил төрлийн бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөхүйц байлгах хэрэгтэй байна. 

Манай улсын нийт үйлдвэрлэлийн дийлэнх нь уул уурхай, хөдөө аж ахуйн түүхий эдэд 

тулгуурласан, хялбар технологид суурилсан бөгөөд экспортын бүтээгдэхүүний 81.9%-ийг уул 

уурхайн бүтээгдэхүүн, үүнээс 97%-ийг технологийн багтаамжгүй болон нам технологит 

бүтээгдэхүүн эзэлж байгааг дараах зурагт үзүүлэв. 

Газрын тосны бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр. Урьдчилсан ТЭЗҮ-ээр боловсруулах 

үйлдвэрийг Чойр, Сайншанд, Бор-Өндөр, Чойбалсан зэрэг байршлууд дээр газрын тосны ордын 

байршил, дэд бүтэц, түүхий тос болон бэлэн бүтээгдэхүүний логистик, зах зээлд ойр байх зэрэг 

үзүүлэлтээр харьцуулан судалж, Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын нутагт байгуулахаар Засгийн 

газрын тогтоол гарсан. Үйлдвэрийн үндсэн технологи, хүчин чадлыг олон улсад газрын 

тос боловсруулах үйлдвэрт өргөн ашиглагдаж байгаа 5 төрлийн технологиос түүхий тосны шинж 

чанарт тохирсон байдал, тунгалаг бүтээгдэхүүний гарц, бүтээгдэхүүний стандарт зэргийг тооцоолж 

сонгохоор төлөвлөсөн. Үйлдвэрийн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 1 тэрбум ам.доллар байх 
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бөгөөд боловсруулах үйлдвэр 0.7 тэрбум ам.доллар, газрын тос дамжуулах хоолой 264.5 

сая ам.доллар, жилд 1.2 тэрбум ам.долларын борлуулалт хийх, жилийн цэвэр ашиг 160 

сая ам.доллар, хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа 8-10 жил байхаар тооцоолж байна. Тус үйлдвэр нь 

жилд 1.5 сая тонн газрын тос боловсруулж, евро-4, 5 стандартын шаардлага хангасан 560 мянган 

тонн автобензин, 670 мянган тонн дизель түлш, 107 мянган тонн шингэрүүлсэн шатдаг хий болон 

бусад дагалдах химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Дэлхийн зах зээл дээр 1 баррель түүхий тосны 

үнэ 40-60 ам.доллар байх үед үйлдвэрийн нэгж бүтээгдэхүүний үнэ 866-1244 төг/л байхаар байна. 

Нийгэм, эдийн засгийн үр ашиг.  

 Үйлдвэр ашиглалтад орсноор газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт 1.2 тэрбум ам.доллараар 

буурч, энэ хэмжээгээр гадаад худалдааны тэнцлийн ашиг нэмэгдэнэ.  

 Валютын гадагшаа урсгал 20 орчим хувиар буурч, ам.долларын ханш 18-25 хувиар буурна.  

 Улсын болон орон нутгийн төсөвт бүх төрлийн татвар хураамж хэлбэрээр жил бүр 

ойролцоогоор 150 сая ам.доллар төвлөрүүлнэ. 

 600 гаруй шууд ажлын байр шинээр бий болно. 

 Үйлдвэрийг дагаж нийт 30 төрлийн будаг, автомашины дугуй, резинен эдлэл, хуванцар, 

хими- цэвэрлэгээний материал, үнэртэн гоо сайхан, эмийн үйлдвэрүүд байгуулагдана. 

 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдэгдэхээр болсон. 

Нүүрс боловсруулах үйлдвэр. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад нүүрс шингэрүүлэх, хийжүүлэх 

үйлдвэр байгуулахаар нийт 5 төсөл техник эдийн засгийн үнэлгээ боловсруулан, хэрэгжүүлэх 

шатандаа явж байна. Эдгээр үйлдвэрийг түүхий эд, дэд бүтэц, бэлэн бүтээгдэхүүний логистик, 

зах зээл ойр байх зэрэг үзүүлэлтэд түшиглэн Дорнод аймгийн Адуунчулуу нүүрсний уурхай, Төв 

аймгийн Төгрөг нуурын нүүрсний орд, Багануурын нүүрсний уурхай зэрэгт түшиглэн Монгол 

Улсын төв болон зүүн аймгийн нутгуудад байгуулахаар сонгосон байна.  

Үйлдвэрүүдийн үндсэн технологи, хүчин чадлыг олон улсад нүүрс хийжүүлэх шингэрүүлэх, 

боловсруулах үйлдвэрт өргөн ашиглаж байгаа Фишер-Трофшийн арга, “Бергиус” технологи, SRC-

I, SRC-II зэрэг технологиос нүүрсний шинж чанарт тохирох байдал, бүтээгдэхүүний гарц, 

бүтээгдэхүүний стандарт зэргийг тооцоолон сонгохоор төлөвлөсөн. Эдгээр үйлдвэрт 1,1-2,4 тэрбум 

ам.долларын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Жилд дунджаар 2,5-6 сая тонн нүүрс боловсруулж, 

0,4-1,2 сая тонн хөдөлгүүрийн түлш, 50-100 мянган тонн шингэрүүлсэн хий, 200-300 МВт цахилгаан 

бусад дагалдах бүтээгдэхүүн боловсруулан гаргахаар төлөвлөөд байна. Хөрөнгө оруулалт эргэн 

төлөгдөх хугацааг 8-15 жил байхаар тусгажээ. 

Нийгэм, эдийн засгийн үр ашиг 

 ДНБ-ийг 15 хүртэл хувиар нэмэгдүүлж, боловсруулах аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг 2 

дахин нэмэгдүүлнэ. 

 Үйлдвэр ашиглалтад орсноор газрын тосны бүтээгдэхүүн автобензин, дизель түлш, хийн 

импорт 1-1,5 тэрбум ам.доллараар буурч, энэ хэмжээгээр гадаад худалдааны тэнцлийн ашиг 

нэмэгдэнэ. 

 Валютын гарах урсгал 15-20 орчим хувиар, ам.долларын ханш 18-25 хувиар буурна.  

 Улсын болон орон нутгийн төсөвт бүх төрлийн татвар хураамж хэлбэрээр жил бүр 

ойролцоогоор 150-300 сая ам.доллар төвлөрүүлнэ. 

 400-1000 шууд ажлын байр, 1000-1500 шууд бус ажлын байр шинээр бий болгоно. 
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Хар төмөрлөгийн үйлдвэр. “Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтот хөтөлбөр”-ийн 

зорилго нь Төрөөс эрдэс баялаг, аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогуудад 

тусгагдсан заалтуудыг хэрэгжүүлж, өндөр чанарын ган, тусгай зориулалтын хайлш 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар үндэсний экспортыг дэмжихэд оршино. Хөтөлбөр 

нь төмрийн хүдэр, ганг чанаржуулагч элементүүд (манган, хромын хүдэр), галд 

тэсвэртэй материалуудыг эрж хайх, олборлох, баяжуулах, төмрийн төрөл бүрийн бэлдэц, 

тусгай зориулалтын хайлш (төмөрт цахиур, төмөрт хром, төмөрт гянтболд, төмөрт 

молибден, төмөрт титан, төмөрт ванади), өндөр чанарын ган, металлургийн кокс үйлдвэрлэх, 

жонш, шохой, нийлэг хий, хүчилтөрөгчийн нийлүүлэлт, цахилгаан эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн усны 

хангамж, тээвэр логистик, бүтээгдэхүүний маркетинг, төрийн худалдан авалт зэрэг салбарын 

хүрээнд үйлчилнэ. Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхээр 6 зорилт дэвшүүлж, зорилт бүрийн хүрээнд 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон байна.  

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх эрх зүйн таатай орчин бүрдэж, төмөрлөг 

бүтээгдэхүүний ДНБ-д эзлэх хувь, хэмжээ өсч, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтын таатай орчин 

бий болж, худалдааны эргэлт сайжирч, экспортын зах зээл өргөжинө. Мөн стандарт, гарал үүсэл 

хангасан бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэж, өрсөлдөх чадвар өсч, гадаад, 

дотоодын хөрөнгө оруулалтыг тодорхой чиглэл, байршилд зохистой төвлөрүүлэх, эрсдэлийг 

бууруулах нөхцөл бүрдэж, олон улсын стандартын шаардлага хангасан, өндөр чанарын ган, 

тусгай зориулалтын хайлш бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч орон болох эхлэл тавигдана. Мөн 

төмөр боловсруулах, машин тоног төхөөрөмж, хийцийн үйлдвэрүүд байгуулагдаж, нэмүү 

өртөг шингэсэн өрсөлдөх чадвар бүхий бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нэмэгдэж, aжилчдын тогтвор 

суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ хэрэгжсэнээр инженер, техникийн өндөр 

мэргэжлийн ажилтнууд эх орныхоо үйлдвэрүүдэд ажиллах нөхцөл сайжирч, бүтээмж нэмэгдэнэ. 

Уул уурхай, металлургийн цогцолбор. “Уул уурхай, металлургийн цогцолбор” байгуулах төслийн 

хүрээнд “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК дараах бүтээн байгуулалтын ажлуудыг гүйцэтгээд 

байна. Үүнд: 

 Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Ерөө дэд станцын өргөтгөл, Төмөртэйн ордыг цахилгаан 

эрчим хүчээр хангах 110 кВ-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 16 МВА 

чадалтай Төмөртэйн дэд станцыг барьж байгуулан улсын комисст хүлээлгэн өгч, бүрэн 

ашиглалтад оруулав. (2012-2014 он) 

 Төмөртэйн уурхайд 750 тн/цаг хүчин чадалтай хуурай соронзон баяжуулах үйлдвэрийг 

угсарч, бүрэн ашиглалтад оруулав. (2014 он)  

 Төмөртэйн уурхайн Зүүний зүүн биет дээр ил уурхайн бэлтгэл ажлыг хангаж, уурхайд 

шаардлагатай машин механизм, техник хэрэгсэл худалдан авч, Зүүний зүүн уурхайг 2014 

онд шинээр нээн, хөрс хуулалтыг эхлүүлэв.  

 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн өөрийн 45 МВА Төмөрлөг дэд станцыг 10 МВА дэд 

станцаар өргөтгөх ажлыг хийж дуусгав. (2013-2014 он)  

 Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд орших Хандгайт өртөөн дэх жилд 2.5 сая тн төмрийн хүдрийн 

баяжмал ачиж тээвэрлэх Хандгайт терминалыг байгуулж ашиглалтад оруулав. (2014 он)  

 Жилд 1 сая тн хүдэр боловсруулж, 700 мян.тн нойтон баяжмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 

Нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэрийг хаягдлын байгууламжийн хамт ашиглалтад 

оруулж, улсын комисст хүлээлгэн өгөв. (2013-2014 он)  

 Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр дээр жилд 2 сая тн баяжмал ачих хүчин чадалтай төмөр 

замын терминал барьж ашиглалтад оруулав. (2014 он)  
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 Төмөртолгойн уурхайд 500 тн/цаг хүчин чадалтай 2 дахь хуурай соронзон баяжуулах 

үйлдвэрийг угсарч дуусган, улсын комисст хүлээлгэн өгөв. (2014 он)  

 Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумаас Дулаанханы 4 замын уулзвар хүртэлх 104.5 км хатуу 

хучилттай авто зам барих ажлыг эхлүүлж, замын далан байгуулах ажлуудыг гүйцэтгээд 

байна (2015 он)  

 2015 оны 12 дугаар сард Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд орших Төмөртэйн ордоос Хандгайт 

өртөө чиглэлийн төмөр зам, жилд 2.5-8 сая тн төмрийн хүдрийн баяжмал ачиж тээвэрлэх 

Төмөртэйн терминал, иж бүрэн өртөөний бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгаж, улсын 

комисст хүлээлгэн өөв. (2014-2015 он) 

 “Уул уурхай, металлургийн цогцолбор” байгуулах төслийн хүрээнд дээрх бүтээн 

байгуулалтын ажилд нийтдээ 300 сая орчим ам долларын хөрөнгө оруулалт хийгдээд байна. 

Өнгөт төмөрлөгийн үйлдвэрлэл. УИХ-ын 2015 оны “Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга 

хэмжээний тухай” 247 дугаар тогтоолын “Зэс хайлуулах үйлдвэр байгуулахад шаардлагатай 

санхүүжилтийг шийдвэрлэх” тухай заалт, УИХ-ын 2010 оны “Зэсийн баяжмал хайлуулах, 

боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай” 21 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2012-2016 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Зэс хайлуулах үйлдвэр” байгуулах тухай зорилт, Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2009 оны 229 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх 

хөтөлбөр”-ийн 14.17 дугаар заалт, Засгийн газрын 2009 оны 320 дугаар тогтоолын “Засгийн газраас 

эхний ээлжинд хэрэгжүүлэх томоохон төслүүдийн жагсаалт ”-ын 3 дугаар заалт зэрэгт тусгагдсан.  

Хүнд үйлдвэрийн салбарт төмөрлөг, газрын тос хий, нүүрс хими болон зарим барилгын материалын 

чиглэлийн үйлдвэрүүд хамрагдаж байна. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт хүнд 

үйлдвэрүүдийн 66% нь төмөрлөгийн, 14% нь барилгын материалын, 14% нь нүүрс химийн, 6% нь 

газрын тос хийн үйлдвэрүүд байна.   2016 онд хүнд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хүчин 

чадлын ашиглалтын байдлыг хүснэгтээр үзүүлэв. Үйлдвэрүүдийн суурилагдсан хүчин чадлын 

дундаж ашиглалт 40% байна. 

1.5. Уул уурхайн салбарын удирдлага, тулгамдаж буй асуудал 

 

Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбар нь удирдлага зохион байгуулалтын хувьд 

үе үеийн засгийн газрын үед ҮХЯ, ДБЯ, ЭБЭХЯ, УУЯ, АҮЯ, УУХҮЯ гэсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагын бүтцэд ажиллаж ирсэн.  
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Зураг 23. Уул уурхайн салбарын удирдлага, зохион бйагуулалт, онцлох хуулиуд 

Дээрх төрийн захиргааны төв байгууллагын үед нийтлэг байдлаар салбарт нөлөөлж байсан голоох 

хүчин зүйлүүдийг ангилж авч үзвэл: 

Гадаад хүчин зүйл 

 Худалдан авагчийн тоо цөөн, 

 Зах зээлийн үнэ хэлбэлзэл ихтэй,  

 Шинэ нийлүүлэгчид нэмэгдэж өрсөлдөөн улам ширүүсч буй,  

 Дэлхийн эдийн засаг хямралаас бүрэн ангижраагүй,  

 БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт саарч буй , 

 Хөрөнгө оруулалт дэлхийн хэмжээнд буурч буй. 

Дотоод хүчин зүйл 

 ААН-үүдийн санхүүгийн чадавхи бүрэн бэхжиж амжаагүй,  

 Санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлэхэд хүндрэлтэй (банк, хөрөнгийн бирж), 

 Эцсийн хэрэглэгчтэй шууд харилцаа үүсгэхэд хүндрэлтэй, дундын шат дамжлага ихтэй,  

 Дотоодын ААН-үүд хоорондоо үнээр өрсөлдөн бие биенийхээ ашгийг багасгадаг, 

 Татвар хураамжийн нэр төрөл олон, 

 Хилийн боомт дээрх хүнд суртал, шат дамжлага их, 

 Тээвэр, ажиллах хүчний зөвшөөрөл авахад хугацаа их алддаг, 

 Бүтээгдэхүүний ангилал, жишиг үнийн тогтолцоо учир дутагдалтай, 

 Зарим хуулийн хэрэгжилт анхны зорилгодоо хүрэлгүй салбарт тодорхойгүй байдлыг бий 

болгосон. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа бүрэн зогсоход нөлөөлсөн, 

 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн олголт зогссон, 

 Боловсруулалтын түвшин доор, 

 Бүтээгдэхүүн үнэд хүрдэггүй, 

 Тээврийн зардал өндөр,  
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 Төр засгийн байгууллагатай хамтарч ажиллахад хүндрэлтэй, асуудлыг шийдэхдээ удаан гэх 

мэт. 

1.6. Уул уурхайн салбарын гадаад нөхцөл, байдал 

 

Манай улсын экспортын орлогыг бүрдүүлдэг эрдсийн гаралтай түүхий эдийн олон улсын зах зээл 

дээрх үнэ, сөргөөр нөлөөлөх гадаад нөхцөл байдал нь 2012-2016 онуудад түүхий эдийн 

нийлүүлэлтийн илүүдэл, эрэлтийн өсөлт буурсан хүчин зүйлүүд нь ихэнх түүхий эдийн үнэ 

буурахад хүргэсэн ба энэхүү хандлага ойрын 1-3 жилд ч үргэлжлэхээр төлөвтэй байна. Томоохон 

хөрөнгө оруулалтын банкууд, судлаачид түүхий эдийн үнэ 2016-2017 онд бууралттай хэвээр байна 

гэж үзэж байна.  

Дэлхийн эрдсийн түүхий эдийн зах зээл дээрх өөрчлөлтүүдийг тодорхойлогч гол хүчин зүйлүүд нь 

АНУ-ын эдийн засаг, долларын ханшны үзүүлэлтүүд, БНХАУ-ын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд түүн 

дотроо үйлдвэрлэлийн эдийн засгаас хэрэглээний болон үйлчилгээний эдийн засагруу шилжих 

шилжилт, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 

бодлогоос хамаарч байна. 

Эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн төлөв байдлыг судалдаг олон улсын судалгааны 

байгууллагууд, хөрөнгө оруулагч тоомохон банкуудын судалгааны тайлан, статистик дүн 

шижилгээ, түүнчлэн үндэстэн дамжсан томоохон корпорациудын олборлолт, боловсруулалтын 

төлөв зэрэг статистик мэдээллүүдэд тулгуурлан энэхүү нөхцөл байдлын шинжилгээг гүйцэтгэлээ.  

Дэлхийн эрдсийн түүхий эдийн эрэлт, нийлүүлэлт, ялангуяа манай улсын томоохон импортлогч 

БНХАУ-ын уул уурхайн салбарт авч хэрэгжүүлэх бодлогыг сайтар ажиглаж, түүнд дүн шинжилгээ 

хийснээр манай улсын экспортын орлогыг бодитоор тооцоолох, цаашид эрдэс, баялгийн салбарт 

баримтлах бодлогоо тодорхойлоход ач холбогдолтой юм. 

1.6.1. Дэлхийн түүхий эдийн зах зээлийн өнөөгийн байдал 

 

Дэлхийн эрдсийн түүхий эдийн зах зээл 2012-2016 онуудад түүхий эдийн нийлүүлэлтийн илүүдэл, 

эрэлтийн өсөлт буурсан хүчин зүйлүүд нь ихэнх түүхий эдийн үнэ буурахад хүргэсэн ба томоохон 

хөрөнгө оруулалтын банкнууд, эрдсийн зах зээлийн судлаачид түүхий эдийн үнэ ойрын 1-3 жилд 

төдийлөн өсөхгүй байна гэж үзэж байна. Манай улсын экспортын орлогыг бүрдүүлэгч нүүрс, зэс, 

төмрийн хүдэр, жоншны гадада зах зээл дээрх үнэ буурсан нь эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр 

нөлөөлсөн гадаад хүчин зүйл болсон.  
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Зураг 24. Манай улсын экспорт, импортын хэмжээ, тэнцэл9 

1.6.2. Нүүрсний зах зээл 

 

Нүүрсний эрэлт. Нүүрсний эрэлтийн талаас, нүүрсний олборлолт болон импортоор дэлхийд 

тэргүүлж буй Хятад улс тус түүхий эдийн зах зээл болон үнийн хөдөлгөөнд голлох үүрэг 

гүйцэтгэсэн хэвээр байх төлөвтэй байгаа ба сүүлийн үед баримталж буй бодлогууд болон хууль зүйн 

өөрчлөлтүүд нь эрчим хүчний нүүрсний хэрэглээ болон импортыг бууруулахад чиглэгдэж байна.  

Нүүрсний хэрэглээг бууруулах арга хэмжээнүүд, эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг 

тасралтгүй сайжруулж буй арга хэмжээнүүд, эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэл болон 

үйлдвэрлэлийн салбарын гарцын өсөлт удааширсан, мөн чулуужсан түлш хэрэглэдэггүй эрчим 

хүчний үйлдвэрлэл хурдан өсч буйтай холбоотойгоор Хятад улсын нүүрсний хэрэглээ абсолют 

хэмжээгээрээ 2000 оноос хойш анх удаа буурч, 2014 оны байдлаар нүүрсний хэрэглээ 1.2%-р 

багассаныг нүүрсний салбарын статистик харуулж байна10.   

Байгаль орчны доройтлыг бууруулахад түлхүү анхаарсан бодлого, дотоодын нүүрсний 

уурхайнуудаа хамгаалах зорилгоор авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд Хятад улсын нүүрсний 

импортын эрэлт буурахад үндсэн нөхцөл болсон. Хятадын Үндэсний хөгжил ба шинэтгэлийн 

хорооноос эрчим хүч үйлдвэрлэгч компаниудын нүүрсний импортыг 25 сая.тн-оор бууруулах 

шийдвэр гаргасан байна. Мөн дотоодын нүүрсний үнэ сүүлийн 7 жилийн хамгийн доод түвшинд 

хүрч байгаагаас үүдэн импортын хэмжээг бууруулж, 2014 оноос эхлэн импортын тарифыг 6% 

хүртэл өсгөсөн байна11. Үүнд Австрали болон Орос хамгийн ихээр өртөж байгаа ба Индонези улс 

энэхүү татвараас чөлөөлөгдсөн. Мөн Хятад улс нүүрсний экспортын татварыг 2015 оны 1-р сарын 

1-нээс 10 хувиас 3% болгон бууруулна хэмээн Сангийн яамны мэдээнд дурджээ12.  

 

                                                      
9 Монголбанк www.mongolbank.mn  
10 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/ - Website of National Bureau of Statistics of China 
11 www.bloomberg.com 
12 http://en.sxcoal.com/  
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Зураг 25. БНХАУ-ын эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал13 

Хятадын нарны эрчим хүчний үйлдвэрлэл 2010 оноос хойш хамгийн хурдан өсөлттэй байгаа ба 

зөвхөн 2012-2013 оны хооронд нарны энергээс эрчим хүч үйлдвэрлэх хүчин чадал 140%-р өссөн 

байна. Салхины эрчим хүч тус хугацаанд мөн 40%-аар өссөн ба 2020 он хүртэл 18%-р өснө гэж 

таамаглаж байна. Мөн хугацаанд цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл 14%, усны эрчим хүч 5%-аар 

өссөн ба 2020 он хүртэл өсөлтийн энэхүү хурд хадгалагдана гэж үзэж байгаа юм14.  

Хятадын эрчим хүчний салбараас гаднах нүүрсний хэрэглээ мөн буурах төлөвтэй байна. Тус улсын 

эдийн засгийн тэнцвэржилт болон эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал нь металлургийн нүүрс 

хэрэглэдэг ган болон цементийн үйлдвэрлэл буурахад хүргэж байна. Хятад улсын дотоодын гангийн 

хэрэглээ буурч, төмрийн хүдрийн эрэлт буурахын хажуугаар 2014 онд металлургийн нүүрсний 

импорт өмнөх оны мөн үеийнхээс 39%-р буурсан үзүүлэлттэй байна. Дээрх бүх үйл явдал болон 

мэдээллүүдээс харахад, Хятадын нүүрсний хэрэглээний огцом өсөлтийн үе төгсгөл ирж байна гэж 

дүгнэхээр байна. Нөгөө талаас Энэтхэг улс нүүрсний ордуудын зөвшөөрлийг буцаан татсанаас болж 

тус улс эрчим хүчний хэрэгцээгээ хангахад бэрхшээлтэй болж байгаа ба Дэлхийн хамгийн том нүүрс 

олборлогч компаниудын нэг болох Гленкорын олон улсын зах зээл судлаачдын үзэж байгаагаар тун 

удахгүй Энэтхэг улс дэлхийн хамгийн их нүүрс импортлогч орон болж, Хятадын байрыг эзэлнэ.  

 

                                                      
13 Блүүмберг 
14 Ross Garnaut, University of Melbourne, http://theconversation.com/ross-garnaut-china-to-reach-peak-coal-for-

electricity-by-2015-30868  

 

http://theconversation.com/profiles/ross-garnaut-237
http://theconversation.com/ross-garnaut-china-to-reach-peak-coal-for-electricity-by-2015-30868
http://theconversation.com/ross-garnaut-china-to-reach-peak-coal-for-electricity-by-2015-30868
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Зураг 26. Энэтхэг улсын нүүрсний хэрэглээ ба үйлдвэрлэл15 

Тус компанийн үзэж байгаагаар Энэтхэг улсын нүүрсний импорт 170 сая.тн-оос 2015 онд 180 сая.тн 

хүртэл өсч, 2020 он гэхэд 300 сая.тн болно гэж тооцоолжээ. Гленкорын энэхүү тооцоолол нь Энэтхэг 

улсын нүүрсний галлагаатай эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал одоо байгаа 145 Гигаваттаас 

2020 он гэхэд 214 Гигаватт хүрч өсгөх төлөвлөгөөнд үндэслэгдсэнээр тус улсын нүүрсний эрэлт 345 

сая.тн-оор өснө гэжээ16.  

Эрчим хүчний салбарын ирээдүйн төлөвийг тодорхойлдог томоохон судлаачид тухайлбал Олон 

улсын эрчим хүчний агентлагийн (ОУЭХА) таамаглаж байгаагаар эрчим хүчний үйлдвэрлэл, 

гангийн үйлдвэрлэл гэх мэт салбарт ойрын хэдэн арван жил нүүрс голлох үүргийг гүйцэтгэсэн 

хэвээр байна. Олон улсын эрчим хүчний агентлагийн “Шинэ бодлогын хувилбар” буюу бүх засгийн 

газрын төлөвлөөд байгаа сэргээгдэх эрчим хүчний болон цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрүүүд 

төлөвлөсний дагуу баригдана гэж тооцоолоод үзсэн ч 2035 он гэхэд нүүрсний хэрэглээ 17%-р өсч, 

дэлхий нийтийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жинд багахан л өөрчлөлт гарна гэж 

тооцжээ17.  

 

Зураг 27. Дэлхийн нүүрсний хэрэглээний хандлага болон төсөөлөл18  

                                                      
15 АНУ-ын Эрчим хүчний мэдээллийн алба 
16 http://www.dnaindia.com/money/report-india-may-pass-china-as-biggest-coal-importer-2024052 
17 www.iea.org 

 
18 Олон улсын эрчим хүчний агентлаг 

http://www.dnaindia.com/money/report-india-may-pass-china-as-biggest-coal-importer-2024052
http://www.iea.org/
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ОУЭХА-ийн таамагласнаар, дэлхийн нүүрсний хэрэглээний өсөлтийн ихэнхийг Хятад, Энэтхэг 

болон Азийн хөгжиж буй орнуудын эрэлт хангах юм. Тухайлбал, зөвхөн Зүүн Өмнөд Азийн хувьд 

нүүрсний хэрэглээ 2035 он хүртэл дунджаар 4.8% хурдтайгаар өсөх ажээ.   

Нүүрсний нийлүүлэлт. Ихэнх шинжээчдийн үзэж байгаагаар ойрын жилүүдэд нүүрсний зах 

зээлийн үзүүлэлт сул, нийлүүлэлтийн илүүдэлтэй байх бөгөөд зарим уурхайн хувьд үйлдвэрлэлийн 

хэмжээгээ бууруулсан ч энэхүү нийлүүлэлтийн илүүдлийг ойрын хугацаанд зогсоож чадахааргүй 

байна. Вүүд Макензий компаний хийсэн судалгаагаар Хятад улсын нүүрсний импорт буурч байгаа 

хандлагад хамгийн их өртөх нийлүүлэгч улсуудад Монгол, Австрали, Хойд Солонгос, Орос болон 

Вьетнам улсууд орохоор байна19.  

Хүснэгт 2. Хятадад нүүрс импортлогч гол улсууд20 
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Тайлбар 

 
 

 Өндөр 

  
 Дунд зэрэг 

 Багаас дунд 

 Бага 

Австрали-

металлурги 
42 176 24   

Ашгийн хувь эрчим хүчний нүүрснээс 

өндөр тул татварын нөлөө бага 

Австрали-эрчим хүч 47 198 24   
Нөлөөлөл нь бусад зах зээл рүүү 

нийлүүлэх боломжоос шалтгаална 

Канад-металлурги 10 30 34   
Нөлөөлөл нь бусад зах зээл рүүү 

нийлүүлэх боломжоос шалтгаална 

Индонези-эрчим 

хүч 
128 423 30   

АСЕАН-Хятадын Чөлөөт худалдааны 

гэрээгээр татвараас чөлөөлөгдөнө 

Монгол-

металлурги, эрчим 

хүч 

13 13 100   
Зөвхөн Хятад руу экспортолдог ба өөр 

зах зээлд нийлүүлдэггүй 

Хойд Солонгос-

эрчим хүч 
11 11 100   

Зөвхөн Хятад руу экспортолдог ба өөр 

зах зээлд нийлүүлдэггүй 

Орос-металлурги 9 23 38   
Нөлөөлөл нь бусад зах зээл рүүү 

нийлүүлэх боломжоос шалтгаална 

Орос-эрчим хүч 14 100 14   
Нөлөөлөл нь бусад зах зээл рүүү 

нийлүүлэх боломжоос шалтгаална 

Өмнөд Африк-

эрчим хүч 
6 75 7   Хятадаас бага хамааралтай 

АНУ-металлурги 9 48 19   
Ашгийн хувь Австралийнхаас бага 

учир татварын нөлөө арай илүү байна 

Вьетнам-эрчим хүч 13 13 100   
АСЕАН-Хятадын Чөлөөт худалдааны 

гэрээгээр татвараас чөлөөлөгдөнө 

 

Экспортын хэмжээ болон нийт экспортод эзэлж буй хувь хэмжээгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг 

Индонези улс нүүрсний зах зээл, Азийн зах зээлд нийлүүлэгчийн хувьд бус нутгийн зах зээлд мөн 

                                                      
19 http://www.woodmac.com/ 
20 Вүүд Макензий 

http://www.woodmac.com/
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чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Индонези улс нь сүүлийн хэдэн жил эрчим хүчний нүүрсний экспортоороо 

дэлхийд тэргүүлж байгаа бөгөөд нийт олборлосон эрчим хүчний нүүрснийхээ 75%-г экспортолж 

байна. 2011 оноос экспортолж буй нийт нүүрснийхээ хэмжээгээр Австрали улсыг ардаа орхиж 

дэлхийд тэргүүлэх болсон21.  

 

Зураг 28. Индонези улсын нүүрс олборлолт ба хэрэглээний хандлага22 

Хятадын нүүрсний эрэлтийн бууралтын сөрөг нөлөөнд Австрали улсын нүүрсний салбар мөн өртөж, 

гангийн үйлдвэрлэлд ашиглагддаг нүүрсний 3 том уурхай хаагдсаны нэг нь Сүмитомо корпораци 

болон Вэйл компаниудын хамтран эзэмшдэг Исаак Плейнсийн нүүрсний уурхай юм. Ойролцоогоор 

гангийн үйлдвэрлэлд ашигладаг нүүрс олборлодог Австралийн 13 уурхай алдагдалтайгаар ажиллаж, 

хаагдах эрсдэлтэй тулгараад байхад бусад ихэнх том нууүрсний уурхайнууд, тухайлбал БиЭйчПи-

ийн Мицүбиши корпорацитай хамтран эзэмшдэг уурхай ашигтай ажиллаж байна23.  

Нүүрсний үнийн уналтаас шалтгаалж, нүүрсний уурхайнууд хаагдах явц түргэсч байгаа ч шинээр 

нүүрс олборлох төслүүд ч зэрэгцэн явагдаж байна. Австралийн металлургийн нүүрсний олборлолт 

энэ оны 6 сар хүртэлх өсөлт жилийн 16% болж, 184 сая.тн-д хүрсэн ба 2019 он хүртэл арай бага 

хурдаар буюу жил тутам 1.2%-р өсөх таамаглалыг Австралийн Засгийн газрын Эрдэс баялаг, эрчим 

хүчний эдийн засгийн товчооноос гаргасан байна24.   

Нүүрсний зах зээлийн төлөв. Мүүдис Инвесторс Сервисийн таамаглаж байгаагаар ойрын жилүүдэд 

Азийн нүүрсний салбар таагүй төлөвтэй байх бөгөөд энэ нь нүүрсний үнэ унаснаас болж тус 

салбарынхны хувьд ашигтай ажиллахад хүндрэлтэй байх нөхцөл байдлаас улбаатай гэжээ. Мөн 

салбарын хэмжээнд өргөн хүрээтэй явагдаж буй зардал бууруулах санаачилгын ачаар ашгийн 

бууралтыг сааруулж чадах хэдий ч энэ нь үнэ буурснаас болж буурч буй ашгийн хэмжээг нөхөж 

чадахгүй ажээ. Мүүдигийн таамаглаж байгаагаар Ньюкастлын эрчим хүчний нүүрсний үнэ тонн 

тутамд 65-75ам.доллар байх бөгөөд коксжих нүүрсний үнэ тонн тутамд 120-130 ам.доллар байна25.  

Австралийн Эрдэс баялаг ба эрчим хүчний эдийн засгийн товчооны үзэж байгаагаар 2016 оноос 

Хятад улсын үл хөдлөх хөрөнгийн салбар сэргэж, өндөр зардалтай уурхайнууд хаагдсаны дүнд урт 

хугацаанд тогтсон байсан нийлүүлэлтийн илүүдэл аяандаа шимэгдэх болно. Металлургийн 

                                                      
21 www.iea.org 
22 АНУ-ын Эрчим хүчний мэдээллийн алба 
23 www.bloomberg.com 
24http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-

quarterly.aspx - Office of the Chief Economist, Australian Government 
25 https://www.moodys.com/ 

http://www.iea.org/
http://www.bloomberg.com/
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx
https://www.moodys.com/
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нүүрсний гэрээлэх үнэ нь 2019 он гэхэд тонн тутамд 130 ам.доллар, эрчим хүчний нүүрс 86 

ам.долларт хүрнэ гэж тооцоолжээ26. Вүүд Макензийн урьдчилан таамаглаж байгаагаар ойрын 

ирээдүйд Хятадын дотоодын эрчим хүчний нүүрсний үнэ, ялангуяа Шинжаан, Өвөр Монгол дахь 

уурхайн аман дээрх үнэ доогуур түвшинд байх төлөвтэй байна. Энэ нь нүүрсийг боловсруулах гол 

төслүүд нь орон нутгийнхаа хэрэгцээнээс хол илүү нүүрс олборлодог Хятадын хойд болон баруун 

бүсүүдэд төвлөрч байгаатай холбоотой юм27. Нүүрс боловсруулах төслүүд нь нүүрсний аман дээрх 

үйлдвэрүүд бөгөөд ингэснээр тээврийн зардлыг хэмнэх боломжтой болно.  

Дүгнэлт. Ихэнх судлаачдын дүгнэж байгаагаар Хятадын бохирдол багатай эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн бодлого, эрчим хүчний салбараас бусад нүүрс ашиглагддаг үйлдвэрлэлүүдийн нүүрсний 

хэрэглээ буурсан зэрэг шалтгаанаас болж ойрын жилүүдэд нүүрсний эрэлт буурах төлөвтэй байна. 

Харин зарим шинжээчид дэлхий нийтийн нүүрсний эрэлтийн талаар илүү эерэг таамагтай байгаа ба 

Энэтхэг болон бусад Зүүн Азийн орнуудын нүүрсний эрэлт Хятад улсын буурч буй эрэлтийг нөхөх 

болно гэж үзэж байна. Ямар ч тохиолдолд ойрын ирээдүйд дэлхийн нүүрсний зах зээлд Зүүн Ази 

болон Номхон далайн бүс төв байх болно. Австрали болон Индонези улсууд мөн тус бүс нутгийн 

хамгийн том экспортлогч хэвээр үлдэх ажээ.  

 

1.6.3. Зэсийн зах зээл 

 

Шинжээчдийн үзэж байгаагаар нийлүүлэлт нэмэгдэж, Хятадын эрэлт саарч байгаа нь зэсийн үнийг 

доош нь татах хүчин зүйлүүд болно. Прайс Вотерхаус энд Кооперс (ПвК) жил бүрийн зэсийн 

судалгааны тайландаа зэсийн үнийн өнөөгийн түвшин нь эрэлт-нийлүүлэлтийн тэнцвэртэй бус 

байдлаас шалтгаалсан бөгөөд цаашид энэ нөхцөл байдал улам муудна гэж дурджээ28. Зэсийн зах 

зээл нь нийлүүлэлтийн илүүдэл, эрэлтийн саарал, АНУ-ын долларын ханшны чангарал гэх мэт 

нөхцөл байдалтай тулгарсаар байх болно.  

Зэсийн эрэлт. 2013 онд Хятадын эрэлтийн өсөлт дэлхийн хэмжээний өсөлтийн 92%-г эзэлж байсан 

бол 2014 онд 53% болж буурсан ба 2014-2018 онуудад төдийлөн өсөөгүй. 

 

Нийлүүлэлт болон зэсийн олборлолт. Перуд хэрэгжих шинэ уурхайн болон хүчин чадал 

нэмэгдүүлэх төсөл, түүнчлэн Замби, Чили, Мексик болон Конгийн Ардчилсан БНУ-ын зэс 

олборлолтын өсөлт нь дэлхий нийтийн өсөлтийн 56%-г хангаж байна. Мөн өмнө нь зэс 

олборлодоггүй байсан Афганистан, Эквадор, Фижи, Грек, Израиль, Панам, Судан гэх мэт улсуудад 

шинээр зэсийн уурхайн төсөл хэрэгжиж эхэлж байна.  

Оюу Толгой ХХК нийт 819 100 тн, Эрдэнэт үйлдвэр 590 100 тн тус тус зэсийн баяжмал экспортолж 

байга нь дэлхийн нийт зэс олборлолтын 2.4% хувь, Хятадын зэсийн баяжмалын импортын 10 гаруй 

хувийг эзлэх боломжтой гэсэн үг юм.  

Дүгнэлт. Зэсийн зах зээлд нийлүүлэлт нэмэгдэж, эрэлтийн өсөлт удаашрахын хажуугаар АНУ-ын 

доллар чангарч байгаа зэрэг хүчин зүйлүүдээс ирэх дарамтыг даван туулах хэрэгтэй болно. Нөгөө 

талаар АНУ болон Европын Холбоо зэрэг өндөр хөгжилтэй улсуудад тээврийн хэрэгсэл болон зэс 

                                                      
26http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-

quarterly.aspx - Office of the Chief Economist, Australian Government 
27 http://www.woodmac.com/ 
28 www.pwc.com 

http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx
http://www.woodmac.com/
http://www.pwc.com/
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ашигладаг хэрэглээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл өссөнөөр тус улсуудын зэсийн эрэлт дэлхийн нийт 

зэсийн эрэлт өсөхөд гол нөлөө үзүүлэх болно. Судлаачид, шинжээчдийн үзэж байгаагаар Хятадын 

үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл зэсийн зах зээл дээр асуудал үүсгэсэн хэвээр байх болно. Гэхдээ эрчим 

хүчний салбарын томоохон төслүүд, авто тээврийн хэрэгслийн эрэлт өсч байгаа зэрэг үйл явдлууд 

зэсийн эрэлтийг дэмжих хүчин зүйл болно.  

1.6.4. Төмрийн хүдрийн зах зээл 

 

Дэлхийн төмрийн хүдрийн нийлүүлэлт огцом нэмэгдэж, Хятад улсын эрэлт тогтворжсоноос, 2012 

оноос төмрийн хүдрийн үнэ 50%-р буурахад хүргэжээ. 2014 оны эхний 8 сарын байдлаар Хятад 

улсын гангийн хэрэглээ 0.3%- р буурч 500 сая.тн-д хүрсэн нь 2000 оноос хойш Хятадын гангийн 

эрэлт буурсан анх удаагийн тохиолдолл болж байгаа бөгөөд гол шалтгаан нь гангийн үйлдвэрлэлийг 

далайцтай өргөжих шалтгаан болж байсан хөрөнгө оруулалтад түшиглэсэн өсөлтөөс хэрэглээний 

өсөлтөд чиглэсэн бодлогын өөрчлөлт байв.  

Вүүд Макензий 2020 он гэхэд Хятадын нийт төмрийн хүдрийн эрэлтийн 85% нь импортын эх 

үүсвэрээс хангагдана гэж үзжээ. Мөн Австралийн төмрийн хүдрийн олборлолтын гол зах зээл Хятад 

улс болох тул тус улсын дотоодын нийлүүлэлт шахагдах болно гэжээ29.  

 

Зураг 29. Хятадын төмрийн хүдрийн хэрэглээ 

Энэтхэгийн импортын өсөлт нь дэлхийн төмрийн хүдрийн илүүдлийн зарим хэсгийг шингээж, 

төмрийн хүдрийн хамгийн том худалдан авагч Хятадын эрэлт саарснаас шалтгаалан унаад байсан 

үнэ тогтворжиход дэмжлэг болсон байна. Гэхдээ шинжээчдийн үзэж байгаагаар Энэтхэг улс өөрөө 

маш их хэмжээний төмрийн хүдрийн нөөцтэй учраас тус улсын импортын өсөлт нь Хятадын 

эрэлтийн бууралтыг дангаараа нөхөж чадахгүй бөгөөд 2009 оноос хойш хамгийн доод хэмжээндээ 

унаад байгаа үнийг ч сэргээж чадахаар хэмжээнд байж чадахгүй гэж үзэж байна.  

                                                      
29 http://www.woodmac.com/ 

http://www.woodmac.com/
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Зураг 30. Төмрийн хүдрийн эрэлт ба нийлүүлэлт30 

Зах зээл дэх илүүдэл нийлүүлэлтийн улмаас уг түүхий эдийн үнэ сүүлийн 5 жилийн хамгийн доод 

түвшинд хүрсэн бөгөөд төмрийн хүдрийн хамгийн том экспортлогч Австрали улсын уурхайнууд 

энэхүү үйл явдалд хамгийн их өртөж, олон уурхайнууд хаагдаж, хөрөнгө оруулагчид тус улсаас 

гарч, Австралийн долларын ханш унахад хүргэжээ. Гэсэн хэдий ч Австрали болон Бразилийн бага 

өртөгтэй уурхайнууд нийт төмрийн хүдрийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна. Төмрийн 

хүдрийн том олборлогч нар, тухайлбал Вэйл, Рио Тинто, БиЭйчПи Биллитон, 2011 оноос хойш 

олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд нийт 120 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийж, 

үйлдвэрлэлийн хэмжээгээ асар ихээр нэмэгдүүлсэн. Урт хугацаанд тэдний үйлдвэрлэлийн хэмжээ 

нэмэгдсээр байх болно. Жей Пи Морганы мэдэгдэж байгаагаар ирэх 5 жилийн хугацаанд Рио, Вэйл, 

БиЭйчПи, Фортеск Металс Групп, Ханкок Проспектинг Рой Хилл Холдингсийн үйлдвэрлэлийн 

хүчин чадал 341 сая.тн-оор нэмэгдэнэ. Дэлхийн хамгийн том төмрийн хүдэр олборлогч Вэйл 

компани 2013 онд 306 сая.тн байсан хүчин чадлаа 2018 он гэхэд 453 сая.тн-д хүргэхээр төлөвлөжээ. 

Үйлдвэрлэлээрээ хоёрдугаарт жагсдаг Рио Тинто мөн урт хугацаандаа эрэлт тогтвортой байна гэж 

үзэж байгаа ба “Бид Хятад улсын нэг хүнд ногдох гангийн хэрэглээ 2030 он хүртэл өснө гэж 

тооцоолж байна. Рио Тинто Хятад улсын түүхий гангийн эрэлт 2030 он гэхэд 1 тэрбум тонн орчимд 

хүрнэ гэж тооцоолж байсан байр суурь хэвээр байгаа” гэж Рио Тинтогийн Төмрийн хүдрийн Азийн 

салбарын ерөнхийлөгч Алан Смит мэдэгджээ. Эдгээр асар том төмрийн хүдэр олборлогчдын 

дэвшүүлж байгаа таамгуудыг баталж,  Хятадын Үндэсний хөгжил ба шинэтгэлийн хорооноос 43 дэд 

бүтцийн төсөл хэрэгжүүлэхээр баталсан ба үүнд 234.6 тэрбум юаний хөрөнгө оруулалт бүхий 8 том 

хэмжээний төсөл багтаж байгаа юм31.  

Дүгнэлт. 2014 онд бусад түүхий эдийн зах зээлд тохиолдсонтой адилаар гангийн болон төмрийн 

хүдрийн зах зээл нь нийлүүлэлтийн илүүдэл болон эрэлт саарсан. Хятадын гангийн хэрэглээ 

сүүлийн 14 жилийн хугацаанд анх удаа буурч, төмрийн хүдрийн үнэ 5 жилийнхээ доод түвшин 

хүртэл унасан байна. Үнэ унаснаас болж үйлдвэрлэгчдийн зах зээлээс шахан гаргаж, уул уурхайн 

компаниудыг ажлын байраа танаж, зардлаа хэмнэхээс аргагүйд хүргэсэн. Гэсэн хэдий ч төмрийн 

хүдрийн том олборлогчдын хувьд үйлдвэрлэлийн өртөг доогуур байдаг учраас 2015-2016 онуудад 

                                                      
30 Вүүд Макензий 
31 www.riotinto.com 

http://www.riotinto.com/
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олборлолтын хэмжээгээ бууруулаагүй. Шанхай метал маркетийн мэдээлснээр Хятад улсын гангийн 

үйлдвэрлэл төмрийн хүдрийн импортоос хамааралтай хэвээр байна.  

1.6.5. Алтны зах зээл 

 

Алтны үнэ 2014 оныг эрчтэй эхэлж, нэг өдрийн дотор 18%-р өсч унци тутамд 1391 ам.долларт хүрч 

байсан нь АНУ-ын эдийн засгийн үзүүлэлт тааруу гарч, Европын бүст гарсан геополитикийн зөрчил 

хурцадсантай холбоотой байлаа. Гэхдээ Холбооны сангаас хөрөнгө худалдан авахаа хязгаарлах 

бодлогын хугацааг сунгаж, хөрөнгийн үнэ сэргэж эхлэнгүүд энэхүү сэргэлт нь богино хугацааных 

байсан нь харагдсан байна. Хятад улсын биет алтны эрэлт саарсан нь үнэ буурах нэмэлт нэг 

шалтгаан болжээ32.   

Биет алтны эрэлт 16%-р буурч 4174 тоннд хүрэхээр байгаа ба энэ нь гоёл чимэглэл болон хөрөнгө 

оруулалтын эрэлт буурсантай холбоотой. Гоёл чимэглэлийн зориулалтын алтны үйлдвэрлэл 6.7%-р 

буурч 2210 тоннд хүрэхээр байгаа нь ихэнх гол зах зээлийн хэрэглэгчдийн дунд үнэ буурах хүлээлт 

үүссэнээс шалтгаалж байна. Үйлдвэрлэлийн зориулалттай алтны үйлдвэрлэл мөн 3.3%-р буурах 

буурсан нь зардлын хэмнэлт болон орлуулах бүтээгдэхүүн ашиглаж байгаагаас шалтгаалсан байна. 

Алтан гулдмай болон зоосны худалдан авалт 1775 тонноос 1156 тонн болж, 35%-р буурч байгаа нь 

мөн Азийн томоохон хэрэглэгчдийн хөрөнгө оруулах сонирхол буурсантай холбоотой33.  

2014 онд алтны үнэ 2011 оноос хойш бараг гуравны нэг хувиар унаж унци бүр нь 1200 ам.доллар 

болсон ба энэ нь АНУ-ын эдийн засгийн эрүүл өсөлтөөс шалтгаалан, ам.долларын ханш чангарсан, 

АНУ-ын сангийн бодлогоор ирээдүйд хүү өснө гэсэн хүлээлттэй холбоотой байлаа. Хэдийгээр 

сүүлийн хоёр жил алтны үнэ тийм ч сайн үзүүлэлттэй байгаагүй ч, нийтлэг хэрэглэгддэг валютуудаа 

баталгаажуулахын тулд Төв банкнууд гадаад валютын нөөцөндөө хадгалсаар байх болно. Европын 

эдийн засгийн сэргэлт тийм ч тогтвортой биш байгаа бөгөөд хэрвээ эргэж буурахад хүрвэл хөрөнгө 

оруулагчдын эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалт болох алт худалдан авах сонирхол сэргэнэ. Алтны 

үнийн сүүлийн үеийн буурч буй хандлагын улмаас Өмнөд Африкийн алтны уурхайнууд үйл 

ажиллагааны зардлыг бууруулах, хөрөнгө оруулагчдын ажил хаялтын эрсдлээс хамгаалахын тулд 

тус салбарын хэмжээнд компаниуд нэгдэх, худалдан авах олон тооны гэрээнүүд тус хугацаанд 

хийгдсэн.  

Алтны үнийг тодорхойлдог гол хүчин зүйлүүд тус металлын үнэ өсөх хандлагын эсрэг зүгт 

чиглэгдэж байна. Тухайлбал: АНУ-ын эдийн засаг хүчирхэгжиж, хүүгийн түвшин өсч байгаа нь 

хөрөнгө оруулагчдын алтанд хөрөнгө оруулах сонирхлыг бууруулж байна. АНУ-ын доллар 

чангарах тусам бусад мөнгөн тэмдэгт эзэмшиж буй хөрөнгө оруулагчдын хувьд алт үнэтэй тусдаг 

бөгөөд ингэснээр алтны үнэ болоод эрэлтийг бууруулах хүчин зүйл болдог. Хятад, Япон, Европын 

Холбооны эдийн засгийн өсөлт удааширч байгаа нь мөн алтны эрэлтийг бууруулж байгаа ба газрын 

тосны үнийн уналт нь мөн инфляцийн эсрэг нөлөө үзүүлж байгаагийн улмаас алтны үнийг 

бууруулах дарамт үүсгэж байж болзошгүй юм.  

 

 

                                                      
32 www.gold.org – World Gold Council 
33 www.gold.org – World Gold Council 

http://www.gold.org/
http://www.gold.org/
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2. УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО БА ХУУЛИЙН УЯЛДАА 

 

2.1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт одоо мөрдөгдөж байгаа бодлого, хууль, эрх зүй 

 

Манай улсын уул уурхайн салбарт 30 орчим хууль, 40 гаруй журам, дүрэм, заавар үйлчилж байна. 

Салбарын хамгийн анхны эрх зүйн акт нь 1913 онд Олон зүйлийн уурхайг нээн шийтгэх дүрэм 

байсан бол хамгийн сүүлийнх нь 2015 онд УИХ-аас нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Ашигт малтмалын 

тухай хууль юм. АМТХ-ийг 2006 онд шинэчлэн баталснаас хойш өнөөг хүртэл 18 удаа нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулсан байна. Тус хуульд 2008 онд 1, 2009 онд 3, 2010 онд 2, 2011 онд 2, 2012 онд 1, 

2013 онд 1, 2014 онд 4, 2015 онд 4 удаа тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулжээ. Одоо 2019 оны 1-р сарын 

алтны АМНАТ-тэй холбоотойгоор мөн нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар УИХ-д өргөн бариад байна. 

Өнгөрсөн хугацаанд олон удаагийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь салбарын хууль эрх зүйн орчин 

тогтвортой биш байна гэж шууд дүгнэж болно. Манай улсын уул уурхайн салбарт дараах гол 

хуулиуд хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Үүнд34:  

1. Ашигт малтмалын тухай хууль (2006.07.08) 

2. Газрын хэвлийн тухай хууль (1988.11.29) 

3. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 

газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль (2009.07.16) 

4. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 

газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 

(2009.07.16) 

5. Байгаль орчны багц хуулиуд (1995, 2012) 

6. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль (2001.02.01) 

7. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль (2013.01.31) 

8. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994.11.15) 

9. Газрын тухай хууль (2002.06.07) 

10. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай (2005.07.01) 

11. Газрын тосны тухай (2014.07.01) 

12. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль (2013.10.03) 

13. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль (2014.01.09) 

14. Татварын ерөнхий хууль (2008.05.20) 

15. Цөмийн энергийн тухай хууль (2009.07.16)  

16. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай (2006.05.25) 

17. Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай (2009.12.17) 

18. Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай (2015.07.09) 

19. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай (2015.07.09) 

20. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай (2008.05.20) 

21. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай  (2010.11.25) гэх мэт. 

Улсын Их Хурал (УИХ)-ын 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор “Төрөөс 

эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого” 35 /2014-2025 он/, 2009 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

45 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн 

                                                      
34 АМГТГ, https://www.mrpam.gov.mn/article/16/  
35 АМГТГ, 2017, Монгол улсын геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбар, АМГТГ-ын 2016 

оны үйл ажиллагааны тайлан, 2017-2020 оны төсөөлөл, хүрэх үр дүн 

 

https://www.mrpam.gov.mn/article/16/
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талаар баримтлах бодлого”, 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 65 дугаар тогтоолоор “Төрөөс 

газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлогыг тус тус баталсан. Тус салбарт дараах 

УИХ-ын тогтоолууд хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Үүнд36: 

Уул уурхайн салбарын үндсэн бодлогын бичиг баримт: 

1. Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар 

баримтлах бодлого /2009.06.25 УИХ-ын тогтоол №45/ 

2. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 2014-2025 /2014.01.16 УИХ-ын тогтоол 

№18/ 

3. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого /2015.06.19 УИХ-ын тогтоол №62/ 

4. Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого 2018-2027 /2018.06.06 

УИХ-ын тогтоол №169/ 

Уул уурхайн салбартай хамааралтай бодлогын бичиг баримт: 

1. Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого (Заалт 2.5.6, 4.2) /1997.12.26 УИХ-ын тогтоол 

№106/ 

2. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого /2010.06.24 УИХ-ын тогтоол №32/ 

3. Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого (Заалт 1.3) 

/2010.06.24 УИХ-ын тогтоол №34/ 

4. Ногоон хөгжлийн бодлого (Заалт 3.1.8-11, 3.5.3) /2014.06.13 УИХ-ын тогтоол №43/ 

5. Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого (Заалт 6.1.9) /2015.11.26 УИХ-ын 

тогтоол №104/ 

6. Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого (Заалт 3.2.2, 4.2.7) /2016.05.16 УИХ-

ын тогтоол №261/ 

7. Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлого (Заалт 2.3.2.5) /2018.10.24 УИХ-ын тогтоол 

№321/ 

8. Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл /2003.12.11 УИХ-ын 

тогтоол №54/ 

9. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай /2012.01.05 УИХ-

ын тогтоол №01/ 

 

2.2. Говийн дэд бүсийн аймгуудын засаг даргын хөтөлбөр 

 

Говийн дэд бүсийн аймгуудын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс харахад Өмнөговь, 

Дорноговь нь хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээ Уул уурхайн салбарыг түшиглэнэ гэсэн бол Дундговь 

аймаг Хөнгөн үйлдвэрийн цогцолбор байгуулна, Говьсүмбэр аймаг Хүнс хөдөө аж ахуй, жижиг 

дунд үйлдвэрлэл, уул уурхайд түшиглэсэн үйлдвэрлэлийг дэмжин орон нутгийн онцлогт тохирсон 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, эдийн засгийн өсөлтийг хангана гэсэн байна.  

2.2.1. Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

*Эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн бодлого 

1. Шивээговь суманд уул уурхайн үйлдвэрлэл, Сүмбэр суманд уул уурхайн боловсруулах болон 

барилгын материалын үйлдвэр хөгжүүлнэ.  

                                                      
36 АМГТГ, https://www.mrpam.gov.mn/article/17/  

https://www.mrpam.gov.mn/article/17/
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2. Ашигт малтмалын томоохон ордуудыг түшиглэн уул уурхайн олборлох, боловсруулах 

үйлдвэрүүдийг байгуулж ажиллуулах  

3. Түүхий эдийн эдийн нөөцөд тулгуурлан барилгын материалын үйлдвэр байгуулах 

4. Уул уурхайн салбарт өндөр технологийн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх  

*Боловсруулах аж үйлдвэрийг хөгжлийн бодлого  

Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он): 

1. Аж үйлдвэрийг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлæ, эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэн 

аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулах; 

2.  Нүүрс-химийн үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах;  

3. Нүүрс болон биомассын түүхий эдээс хийн түлш (ДМЕ) гарган авах үйлдвэр байгуулах; 

4. Хөрс сайжруулах Бионүүрс (Char coal)-ний үйлдвэр байгуулах;  

5. Барилгын материалын керамик гулдмайн өндөр технологийн үйлдвэр байгуулах;  

6. Нүүрснээс малын өвчин анагаах керолин, кокс химийн болон бусад бүтээгдэхүүн гарган авч 

дотоодын зах зээлд нийлүүлэх, улмаар экспортлох;  

7. Дундговийн Баянжаргалан, Говь-Угтаал сумын нутагт байгаа төмрийн хүдрийг түшиглэн, 

төмөрлөгийн болон нүүрс жоншны боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах. 

8. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд геологийн бүрэн хайгуул, судалгаа явуулах, техник-

технологийн шинэчлэл хийх;  

9.  Эрдсийн түүхий эдийн нөөцийг ашиглан зам, барилгын материал, барилгын шил, дулаалгын 

материал, бал чулуу, эрдэс будаг, ханын материалын үйлдвэр байгуулах. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

10. Нүүрс карбонжуулах (хагас кокс, миниметаллург) үйлдвэрлэл хөгжүүлэх;  

11. Кокс химийн (нүүрс баяжуулах, нүүрс хийжүүлэн шингэрүүлэх, азот, аммиак, азотын хүчил, 

азотын бордоо) үйлдвэрлэл хөгжүүлэх;  

12. Барилгын материал (цемент, тоосго, хавтанцар)-ын үйлдвэр байгуулах;  

13.Төмөр боловсруулах (төмөр хайлуулах, ган хийц-арматурын) үйлдвэр байгуулах;  

14. Зэс боловсруулах (хар зэс, катодын зэс, моторын утас, фосфоритын бордоо) үйлдвэр байгуулах; 

15. Циолитын (орон нутгийн түүхий эдэд түшиглэсэн нано техногийн үйлдвэр, эрчим хүчний 

хэмнэлттэй халаалт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, циолитын уурхай) үйлдвэр 

байгуулах;  

* Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийí хөгжлийн бодлого 

Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он): 

Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийн салбарын ДНБийг энэ 

үе шатанд жилд дунджаар 42.1 хувиар өсгөж, экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг 

тавина. 
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1.  Ашигт малтмалын ордуудыг ашиглалтад оруулахад шаардлагатай дэд бүтэц бүрдүүлэх;  

2. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг төслийн хүчин чадалд хүргэх олон улсын төсөл бэлтгэж, 

гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах;  

3. Уул уурхайн болон техникийн мэргэжилтэнг орон нутагт бэлтгэх боломжийг судлан хэрэгжүүлэх.  

4. Чойр Нялгын сав газар дахь нүүрс, битумын орд газруудыг ашиглаж эхлэх 

Стратегийн зорилт 2. Уул уурхайн салбарт байгаль орчныг хамгаалах, экологийн тэнцвэрт 

байдлыг хадгалах бодлого баримтлана. 

5. Уул, уурхайн ашиглалтад өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийг сайжруулах;  

6. Уурхайн олборлолтын технологид нэгдсэн стандарт мөрдүүлэх;  

7. Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, ашигт малтмалыг 

далд аргаар олборлох, газрын гүнд боловсруулалт хийхийг дэмжих;  

 8. Уур амьсгалын өөрчлөлт, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гадаргын 

болон газрын доорх усны экосистем доройтох, бэлчээр хомсдох зэрэг сөрөг нөлөөллийг багасгах. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ийг энэ 

үе шатанд жилд дунджаар 19.3 хувиар өсгөнө.  

9. Эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг иж бүрэн ашиглах, хаягдалгүй, байгаль орчинд халгүй, өндөр 

технологи нэвтрүүлэх;  

10. Эрдэс түүхий эдийн олборлолтыг хүчин чадлын нь хэмжээнд байлгаж, боловсруулалтын 

түвшинг ахиулж, эцсийн бүтээгдэхүүний гаргалтыг нэмэгдүүлэх;   

11. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн цогцолборыг дагасан жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

хөгжүүлэх;  

12. Уул уурхайн болон барилгын үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

2.2.2. Дорноговь аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр  

Эдийн засаг, санхүүгийн чиглэлээр 

 Тэргүүлэх зорилт 1.1. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжин аймгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг 

хангах бодлого баримтална. 

 1. Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн байгаль орчинд 

ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 

 2. Зүүнбаянд Нефть боловсруулах үйлдвэр барих асуудлыг төр засгийн анхааралд байлгаж 

шийдвэрлүүлнэ. 

 3. Иххэт сумын “Хашаат худаг”-ийн нүүрсний уурхайг олборлох, Алтанширээ сумын 

“Эрдэнэцогт”-ын хүрэн нүүрсний уурхайг ашиглалтанд оруулахыг дэмжинэ. 
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 4. Сэргээгдэх эрчим хүчний технологи ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх гадаад, 

дотоодын хөрөнгө оруулагчид, хувийн хэвшлийг дэмжинэ. 

 5. Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлан, 

бүтээн байгуулалт, тохижилт, бусад төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

 6. Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхийг дэмжиж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААНБ-

тай жил бүр уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулан уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 

нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана. 

 

2.2.3. Дундговь аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

 

3.2.1 Дундговь аймаг нь байгалийн баялаг, мал аж ахуйн түүхий эдийн нөөц, уул уурхайн их 

бүтээн байгуулалтын алтан дундаж дээр байрлах онцлог байрлал,  дэд бүтцийг төгс  

бүрдүүлсэн зэрэг давуу тал дээрээ тулгуурлан сайтар төлөвлөсөн хөнгөн үйлдвэрийн 

цогцолборыг байгуулах  боломжтой.  

Улаанбаатар хот болон Өмнөговийн уул уурхайн их бүтээн байгуулалтын алтан дундаж дээр 

байрладаг онцлогтой.  

 

2.2.4. Өмнөговь аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

3.3.1 Эдийн засаг-хөрөнгө оруулалтын бодлого  

* Шинэ технологи, ашигтай үйлдвэрлэл 

1. Уул уурхайн компани болон томоохон төсөл хэрэгжүүлэгж буй аж ахуйн нэгжүүдэд ханган 

нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 50-иас дээш хувийг орон нутгийн иргэд, хоршоо, 

нөхөрлөл, компаниудаар гүйцэтгүүлнэ.  

* Хариуцлагатай уул уурхай хөгжсөн дэд бүтэц 

1. Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл, хөтөлбөрийг дэмжиж хамтран ажиллана. 

2. Бичил уурхайн олборлох, боловсруулах үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу дэмжин, нэгдсэн 

зохион байгуулалтад оруулна.  

3. Уул уурхай, ашигт малтмалын мэдээлэл сурталчилгааны танхим байгуулна.  

4. Уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтын 

ажиллагааны гэрээ багуулан, орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, нийт ажлын 

байрны 50-иас доошгүй хувийг орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлэхийг зорино.  

5. Барилгын материалын илрэл, орд газруудад хайгуул нөөцийн судалгаа хийж, үйлдвэр 

байгуулах боломжийг судлана.  

6. Уул уурхайн нөлөөллөөс үүсч буй тоосжилтийг бууруулах, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах 

ажиллагааг эрчимжүүлнэ. 
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2.4. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хууль, эрх зүй, бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилт, уялдаа 

 

2.4.1. Уул уурхайн бодлогын үзэл баримтлалын хэрэгжилт 

 

Тогтвортой хөгжлийн судалгааны төвийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн тайланд Монгол улсын уул 

уурхайн хууль тогтоомж, бодлого болон уул уурхайн бодлогын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх 

чадавхийг судлан дүгнэсэн байна. Тус ажлын хэсэг уул уурхайн хууль тогтоомж, бодлогын үзэл 

баримтлалд дор дурдсан гол давуу талыг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд37:  

1. Монгол улсын уул уурхайн салбарт, хувийн болон төрийн байгууллагын аль алинд нь 

мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн олон тооны боловсон хүчин ажиллаж байна.  

2. Уул уурхайн компани болон нутгийн захиргааны хооронд байгуулагдах загвар гэрээний 

нөхцлүүдийг саяхан баталсан нь уул уурхайн үр өгөөжийг аймаг (орон нутаг), сумын 

(дүүрэг) түвшинд хүртээмжтэй байлгахыг хөхүүлэн дэмжсэн явдал болжээ.  

3. Аймаг, сумын түвшинд олон талыг хамарсан зөвлөлүүд байгуулагдах явдал улам нийтлэг 

болж байгаа нь ашигт малтмалын салбартай холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдвэрлэх 

механизмыг бүрдүүлж байна хэмээн талууд үзэж, нааштай хүлээж авч байна.  

4. Татвар, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөс бүрэлддэг орлогын талаарх өндөр 

түвшний мэдээллийг нээлттэй, ил тод байдлаар тайлагнадаг. Монгол улс “Олборлох 

үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг” 10 жил хэрэгжүүлж, арвин туршлага 

хуримтлуулжээ.  

Тайланд гол сул талуудыг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:  

1. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бий болдог их хэмжээний, өндөр эрсдэлтэй хог 

хаягдлын удирдлага (үүнд усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл багтах ч үүгээр хязгаарлагдахгүй) 

байдаггүй.  

2. Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг төлөвлөх, зохицуулах тодорхой тогтолцоо (үүнд 

уурхайн хаалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүгийн баталгаа багтах ч үүгээр 

хязгаарлагдахгүй) байдаггүй.  

3. Засгийн газрын тухайд бол татварын нэгдсэн тайланд аудит хийх, ашиг шилжүүлэлт, ашиг 

хүртэгч эзэмшигчтэй холбогдсон болон бусад асуудлыг шийдвэрлэх чадавхийг нь 

сайжруулах шаардлагатай байна.  

4. Ямар ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд гэж ангилах талаар 

тодорхой шалгуур байдаггүй.  

5. Уул уурхайн үйл ажиллагаа явагддаг аймаг, сумын төсвийн санхүүжилт, орлогын 

хуваарилалт, ашиглалтын тодорхой, ил тод байдал үгүйлэгдэж байна.  

2.4.2. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын хэрэгжилт 

 

Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын үндэслэл нь: 

 “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого нь хувийн хэвшилд түшиглэсэн, ил тод, 

хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, ойрын болон дунд хугацаанд эдийн засгийн 

                                                      
37 Уул уурхайн бодлогын үзэл баримтлалын үнэлгээ: Монгол улс, 2017 
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тэнцвэртэй олон тулгуурт бүтцийг бий болгож, үндэсний язгуур эрх ашгийг хангахад 

чиглэнэ”,  

 “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын зорилго нь хөрөнгө оруулалтын 

тогтвортой орчныг бүрдүүлж, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, 

технологи, инновацийг дэмжих замаар ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, 

боловсруулалтын чанарыг дээшлүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 

олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэхэд оршино”,  

 “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг бусад салбарын бодлоготой харилцан 

уялдуулан хөгжүүлнэ”,  

 “Энэхүү бодлогын баримт бичиг нь төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах зарчим, 

хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлж, удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгоход чиглэх 

бөгөөд тэдгээр нь эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомж, дунд, урт хугацааны хөтөлбөр, 

дэд хөтөлбөр, төсөлд тусгагдан хэрэгжинэ” гэж тус тус тодорхойлон 2025 он хүртэл 

хэрэгжүүлэхээр баталсан. 

Тус хөтөлбөрийг явцын тайланг 2020 онд, бодлогын үр дүнг 2025 онд тус тус нэгтгэн дүгнэхээр 

төлөвлөсөн байна. Тус хөтөлбөрийг УУХҮЯ, АМГТГ-ын цахим хуудсанд гарсан тайлан, мэдээлэл, 

олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр илэрхийлэгдсэн албан ёсны мэдээлэлд үндэслэн дараах 

онооны системээр үнэлэв. 

1 – сайн хэрэгжсэн 

0.8 - хэрэгжиж байгаа 

0.6 - дунд зэрэг  

0.4 – бага зэрэг 

0.2 – хэрэгжихэд хүндрэлтэй 

0 - тодорхойгүй 

 

Хүснэгт 3. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүнгийн 

үнэлгээ 

№ Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн: Үнэлгээ 

1 
геологийн судалгаа, хайгуулын ажлыг төрийн бодлогын дагуу гүйцэтгэж, улсын эрдэс баялгийн 

нөөцийг өсгөж, уул уурхайн салбарын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн суурийг бүрдүүлэх; 
 

2 

эрдэс баялгийн нөөцийг иж бүрэн зохистой түвшинд олборлож, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 

багатай технологи ашиглаж, боловсруулалтын түвшинг ахиулснаар нэмүү өртөг шингэсэн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ, нэр төрөл нэмэгдэх; 

 

3 

олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаанд нэгдсэн стандартыг мөрдүүлж, үйлдвэрлэлийн бүх 

дамжлага, шатанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг бүрдүүлснээр 

үйлдвэрлэлийн осол буурах; 

 

4 
уул уурхайн төслийг дагаад дэд бүтцийн хөгжлийн /замын сүлжээ, цахилгаан станц, хот, суурин 

газар/ төлөв тодорхой болж, урт хугацааны төлөвлөлт хийх боломжтой болох; 
 

5 томоохон хэмжээний үйлдвэрлэлийн төвүүд бий болсноор хүн амын хэт төвлөрөл саарах;  

6 
эрдэс баялгийн болон дэд бүтцийн салбарын мэргэжлийн хүний нөөц бэлтгэгдэж, үндэсний 

мэргэжилтэй ажиллагсдын тоо, ажлын байр нэмэгдэж, ажилгүйдэл буурах; 
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№ Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн: Үнэлгээ 

7 

байгаль орчныг хамгаалах, уурхайг хаах, нөхөн сэргээх, урт хугацааны мониторинг хийх үйл 

ажиллагаа нь хууль тогтоомж, олон улсын стандартын дагуу цэгцтэй, дэс дараалалтай, 

хариуцлагатай болох;  

 

8 

экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, эрүүл, эко-хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор гол, 

мөрний урсац бүрэлдэх эх, ай сав, ойн бүс, тариалангийн талбай, шимт бэлчээр, говийн баянбүрд, 

нуур, цөөрмийн орчимд олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагааг хязгаарлаж, иргэдийн эрүүл 

хүнс хэрэглэж, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

 

9 

эрдэс баялгийн салбарын бүх шатны үйл ажиллагаа нь хууль, журмын дагуу явагдаж олон нийтэд 

нээлттэй, ил тод байж, шинээр хууль тогтоомж, журам боловсруулах, томоохон хэмжээний төсөл 

хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн саналыг хүлээн авч, шийдвэр гаргахад тусгаж байх эрх зүйн орчин 

бүрдсэн байх; 

 

10 
өнөөгийн эрдэс баялгийн салбарт бизнесийн таатай орчин бүрдэн, эрдэс баялгийн бирж дээр 

эрдсийн бүтээгдэхүүний арилжаа нээлттэй, олон улсын жишгийн дагуу явагдах орчин бүрдэх. 
 

 Хэрэгжилт, % 38% 

 

2.4.3. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт 

 

Бодлогын үндэслэл нь: 

 Аж үйлдвэрийн салбар нь төр, шинжлэх ухаан, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд 

түшиглэсэн, дэвшилтэт техник, технологи, өндөр бүтээмж, өрсөлдөх чадвар бүхий 

экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх, эдийн засгийн 

аюулгүй байдлыг хангах Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл мөн. 

 Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого нь хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, уул 

уурхайн олборлох үйлдвэрлэлээс мэдлэг, нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

бий болгож, аж үйлдвэрийн бүтцийг төрөлжүүлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар эдийн 

засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахад чиглэсэн цогц зорилтыг тодорхойлоход чиглэнэ. 

 Уул уурхайн олборлох, баяжуулах үйлдвэрлэлээс бусад үйлдвэрийн салбарууд аж 

үйлдвэрийн бодлогод хамаарна. 

 Энэхүү бодлого нь Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах үндсэн баримт бичиг байх 

бөгөөд бусад салбарын бодлоготой харилцан уялдсан байна. 

Тус хөтөлбөрийг УУХҮЯ-ны цахим хуудсанд гарсан тайлан, мэдээлэл, олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр илэрхийлэгдсэн албан ёсны мэдээлэлп үндэслэн дараах онооны системээр үнэлэв. 

 1 – сайн хэрэгжсэн 

 0.8 - хэрэгжиж байгаа 

 0.6 - дунд зэрэг  

 0.4 – бага зэрэг 

 0.2 – хэрэгжихэд хүндрэлтэй 

 0 - тодорхойгүй 
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Хүснэгт 4. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүнгийн 

үнэлгээ 

№ Аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн: Үнэлгээ 

1 
Хүн амын амьжиргааны түвшин сайжирч, үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа 

нэмэгдэнэ. 
 

2 Үндэсний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр дотоодын хэрэгцээгээ хангасан 

экспортлогч орон болж, олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ. 
 

3 Боловсруулах болон үйлчилгээний салбарын бүтээгдэхүүний дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ 2014 оны түвшнээс 2 дахин нэмэгдсэн байна. 
 

4 Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулагдаж, үйлдвэрийн кластер, логистикийн 

сүлжээ хөгжинө. 
 

5 Судалгаа хөгжлийн боловсруулалтын ажлын үр дүнг эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулж үндэсний баялгийг нэмэгдүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. 
 

6 Аж үйлдвэрийн салбарт дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бий 

болж, экспортын зах зээл өргөжинө. 
 

7 
Үндэсний түүх, соёлын онцлогийг агуулсан, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний үйлдвэрлэл хөгжсөнөөр эдийн засагт тус салбарын эзлэх байр суурь 

нэмэгдэж, соёлын нөлөө олон улсад бэхэжсэн байна. 

 

 Хэрэгжилт, % 8.6% 

 

2.4.4. Говийн дэд бүсийн аймаг, сумдын бодлогын баримт бичгийн уялдаа 

 

Говийн дэд бүсийн 4-н аймаг, сумдуудын засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

тусгагдсан уул уурхай, геологи, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбартай холбоотой заалтуудыг одоо 

хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа үндсэн баримт бичигтэй харилцан нийцэж уялдаж байгаа эсэхийг 

шинжилсэн.  

Судалгааны үр дүнг бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам болон хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх аргчлал дээр үндэслэн гаргав. Эдгээр аймаг, сумдуудын засаг 

даргын хөтөлбөрийн хувьд зорилгуудын агуулга нийцэж уялдаж байгаа боловч хэрэгжүүлэх ажил, 

зорилтууд болж салахдаа нэлээд зөрүүтэй байна.  

 

 
Зураг 31. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогод аймгийн үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн нийцэл, уялдаа 
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Зураг 32. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогод аймгийн үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн нийцэл, уялдаа 

 

 
Зураг 33. Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлогод аймгийн үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн нийцэл, уялдаа 

Сумдуудын засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр Монгол улсын уул уурхай, геологи, 

хүнд үйлдвэрийн салбарын бодлогын үндсэн баримт бичигтэй уялдсан байдал 

 
Зураг 34. Төрөөс уул уурхайн салбарын бодлогын баримт, бичигт Говьсүмбэр аймгийн сумдуудын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийцэл, уялдаа /3-3/ 
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Зураг 35. Төрөөс уул уурхайн салбарын бодлогын баримт, бичигт Дорноговь аймгийн сумдуудын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийцэл, уялдаа /14-12/ 

 

 
Зураг 36. Төрөөс уул уурхайн салбарын бодлогын баримт, бичигт Дундговь аймгийн сумдуудын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн нийцэл, уялдаа /15-12/ 

 

 
Зураг 37. Төрөөс уул уурхайн салбарын бодлогын баримт, бичигт Өмнөговь аймгийн сумдуудын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийцэл, уялдаа /15-14/ 
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3. ГОВИЙН ДЭД БҮСЭД ХӨГЖИХ БОЛОМЖТОЙ ХҮНД ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ХӨГЖИЛ, 

БАЙРШИЛ 

 

3.1. Үйлдвэрийн байршил сонгох арга зүй38 

 

Засгийн газраас Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт Газрын тосны бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэр, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Зэсийн баяжмал боловсруулах 

үйлдвэр, Цогтцэций сумын нутагт таван толгойн бүлэг ордыг түшиглүүлэн кокс-химийн үйлдвэр 

барихаар төлөвлөж байна. 

Шинээр үйлдвэр барихын тулд байршил сонгох асуудал маш чухлаар тавигддаг. Учир нь удаан 

хугацаандаа санхүү, ажиллах хүч, бүтээгдэхүүний түгээлт гэх мэт үйл ажиллагаатай холбогдолтой 

олон хүчин зүйлүүд тухайн байршлаас шалтгаалж байдаг.  

Байршил бүрийн нөхцөл байдал нь тооцож болохуйц (тухайлбал: тээврийн зардал, үйлдвэрлэлийн 

зардал, цалингийн зардал гэх мэт) болон хийсвэр (найдвартай байдал, аюулгүй байдал, чанар гэх 

мэт) шинж чанартай байна. Иймээс байршлуудын давуу болон сул талуудыг зардалд суурилсан 

хүчин зүйлийн үнэлгээгээр гүйцэтгэхэд илүү бодитой тооцоолж болохуйц байдаг. Харин хийсвэр 

хүчин зүйлүүдийн хувьд зардлын үнэлгээтэй адил тодорхой гарах боломжгүй ч бизнесийн 

байршлыг тодорхойлох, зарим тохиолдолд шийдвэрлэх хүчин зүйл ч болох тал бий.  

Үйлдвэр болон бизнесийн байршлыг тодорхойлох хүчин зүйлсийг олон янзаар ангилдаг. Хамгийн 

нийтлэг байдлаар хянах боломжтой ба хянах боломжгүй гэж ангилж үздэг.  

Хянах боломжтой хүчин зүйлст дараах хүчин зүйлс: 

 Зах зээлд ойр байрших 

 Түүхий эдийн байршил 

 Тээвэрлэлт 

 Дэд бүтцийн боломж 

 Ажиллах хүчин болон цалин 

 Капитал зардал гэх мэт 

 

Хянах боломжгүй хүчин зүйлс: 

 Засгийн газрын бодлого 

 Уур амьсгалын нөхцөл 

 Дэмжих болон дамжлагын үйлдвэрлэл 

 Олон нийтийн хандлага, дэмжлэг 

 Орон нутаг дахь дэд бүтцийн нөхцөл гэх мэт хүчин зүйлс багтдаг.  

 

Үйлдвэрийн тохиромжтой байршил сонгох загварууд байдаг ба нийтлэг ашиглагддаг загваруудад: 

1. Хүчин зүйлийн ач холбогдлоор эрэмбэлэх арга 

2. Хүчин зүйлийн жигнэх арга 

3. Зайн тооцооллын арга 

4. Хүндийн төвийн арга 

5. Хугарлын цэгийн арга гэх мэт.  

 

                                                      
38 Dr. May Kassir. Principles of Industrial Eng. / 2014-2015 / Chapter 6. Faciliy location  
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Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн байршлыг 

үнэлэхдээ хүчин зүйлийг жигнэх аргыг ашигласан болно.  

 

Хүчин зүйлийн жигнэх аргын үндсэн алхмууд. Хүчийн зүйлийн жигнэх аргыг ашиглахдаа дараах 

үндсэн алхмуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

1. Шаардлагатай болон чухал хүчин зүйлсийг тодорхойлхох, 

2. Өндөр ач холбогдолтой хүчин зүйлд өндөр оноо тавих зарчмаар хүчин зүйл бүрт оноо 

өгөх, 

3. Байршил бүрийн хувьд тухайн нэг хүчин зүйлсийн үнэлгээ өгөх,  

4. Хүчин зүйл бүрийн оноог байршил болгоны үнэлгээгээр үржүүлэх, 

5. Дээр тооцоолсон онооны нийлбэрийн аль өндөр гарсан байршлыг хамгийн тохиромжтой 

байршил гэж үзнэ.  

 

Говийн дэд бүсэд барьж байгуулах боломжтой үйлдвэрийн тохиромжтой байршлыг үнэлэхэд 

ашигласан аргачлалыг доор тайлбарлав39.  

1. Үйлдвэрүүдийн байршлыг тодорхойлоход шаардлагатай буюу чухал хүчин зүйлсийг 

жагсаалтыг гаргахдаа олон улсын хэмжээнд хийсэн судалгаанууд болон үйлдвэрийн 

байршил тодорхойлоход ашигласан нийтлэг хүчин зүйлүүдийг судалсны үндсэн дээр 

тодорхойлсон болно. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хувьд 9 бүлгийн 37 хүчин зүйл, 

зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн хувьд 10 бүлгийн 39 хүчин зүйлсийг 

тодорхойлсныг дараах хүснэгтэд харуулав.  

2. Хүчин зүйл бүрт ач холбогдлынх нь зэрэглэлээр 0-1 хооронд үнэлгээ өгсөн. 

3. Байршил бүрийн хувьд тухайн хүчин зүйл бүрийн хувьд 0-1 хооронд оноо өгсөн. Хэрвээ 

тухайн хүчин зүйлийн хувьд хамгийн их давуу талтай бол дээд тал нь 1 оноо, хэрвээ аливаа 

давуу талт байдал байхгүй бол хамгийн бага буюу 0 оноо өгөв.  

4. Хүчин зүйл бүрийн оноог байршил болгоны үнэлгээгээр үржүүлнэ.  

 

Хүснэгт 5. Үйлдвэрийн байршлын сонголтод нөлөөлөх хүчин зүйлс 

  Хүчин зүйлс 

  Бүлэг 1. Зам тээвэр  Бүлэг 6. Үйлдвэрийн байршил 

1 Автозам 21 Газар эзэмших зардал 

2 Төмөр зам 22 Үйлдвэр өргөтгөх боломжтой эсэх 

3 Тээврийн компанитай эсэх 23 Бусад аж үйлдвэртэй ойрхон байршсан эсэх 

4 Түүхий эдийн тээврийн зардал   Бүлэг 7. Дэд бүтэц 

5 Эцсийн бүтээгдэхүүний тээврийн зардал 24 Усан хангамж 

  
Бүлэг 2. Хөрөнгө оруулалтын/ Капитал 

зардал 
25 Усны төлбөр 

6 Үйлдвэр барих зардал 26 
Аж үйлдвэрийн хаягдал боловсруулах 

боломжтой эсэх 

7 Дагалдах байгууламж 27 Цахилгаан, эрчим хүчний хангамж 

  Бүлэг 3. Ажиллах хүч 28 Цахилгааны зардал 

8 ИТА   Бүлэг 8. Орон нутаг 

9 Мэргэжилтэй ажиллагсад 29 Орон нутгийн засаг захиргааны дэмжлэг 

10 Хүн амын нягтшил/хүн амын тоо 30 Татварын хөнгөлөлт 

                                                      
39 Masood A. Badri, Dimensions of Industrial Location Factors: Review and Exploration, Journal of Business and 

Public Affairs, 2007, Vol 1, issue 2 
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  Хүчин зүйлс 

11 
Ажиллах хүчний дундаж боловсролын 

түвшин 
31 Их сургууль, МСҮТ  

12 Амжиргааны өртөг (байрны зардал) 32 Орон нутгийн иргэдийн дэмжлэг 

  Бүлэг 4. Түүхий эд 33 Зочид буудал, үйлчилгээний байгууллагууд 

13 Түүхий эдийн хүрэлцээ 34 
Ирээдүйд өргөжих талаарх орон нутгийн 

санал 

14 Түүхий эдтэй ойролцоо байршсан эсэх   Бүлэг 9. Байгаль орчин 

15 Нийлүүлэгчдийн байршил 35 Агаарын температур 

16 Тээвэрлэлтийн зардал 36 Чийгшил 

  Бүлэг 5. Зах зээл 37 Агаарын бохирдол 

17 Хэрэглэгчийн зах зээлтэй ойр байдал   

18 Үйлдвэрлэгч зах зээлтэй ойр байдал   

19 Зах зээл өргөжих магадлал   

20 
Зах зээлд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 

тээвэрлэлтийн зардал 
  

 

3.2. Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн байршил, сонголт 

 

Монгол Улсын Засгийн газар жилд 1.5 сая тонн боловсруулах хүчин чадал бүхий газрын тос 

боловсруулах үйлдвэрийн төслийг БНЭУ-ын Экзим банкны хөнгөлөлттэй “Зээлийн шугам”-аар 

санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэр нь Монгол улсын 

түүхий тосны нөөцийг ашиглан Евро 5, МNS стандартын шаардлагыг хангахуйц шингэрүүлсэн 

шатдаг хий болон тээврийн хэрэгслийн шатахуун үйлдвэрлэнэ.  

Монгол улсад хэрэгжих газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төсөл нь дараах үндсэн зорилтуудыг 

хангахад чиглэгдсэн. Үүнд: 

а) Дотооддоо олборлосон газрын тосоор шатахуун үйлдвэрлэнэ. Монгол улсад 1998 оноос 

эхлэн газрын тос олборлож эхэлсэн байдаг. 2015 оны байдлаар нийт 35.5 сая баррель газрын 

тос олборлосон бөгөөд өөрийн улсад үйлдвэр байхгүй учир 33.5 сая баррелийг БНХАУ-ын 

боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлсэн байдаг. Монгол улс дотооддоо үйлдвэр байгуулснаар 

түүхий эдээс нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээс гадна нүүрс-устөрөгчийн 

нөөцийг ашиглах хөгжлийн шинэ боломжтой болох юм. 

б) Нефтийн бүтээгдэхүүний импортыг бууруулах, эсвэл зогсоосноор гадаад валютын 

нөөцөө хэмнэх боломжтой. Монгол улс жилд 1 тэрбум орчим ам.долларын өртөг бүхий 

нефтийн бүтээгдэхүүн импортолж дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг. Зөвхөн 2016 оны 12-р 

сарыг авч үзэхэд 219 сая ам.долларын дизель түлш, 172 сая ам.долларын бензин 

импортолсон байна. Өөрийн газрын тос боловсруулах үйлдвэрт шатахуун үйлдвэрлэснээр 

Монголын эдийн засгийн хувьд импортын хэмжээ буурч, гадаад валютын гадагш урсгалыг 

багасгах бололцоотой болно. 

в) Орон нутагт газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлснээр эрчим хүчний аюулгүй 

байдлыг баталгаажуулна. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах нь Монгол 

улсын үндэсний эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой. 



- 53 - 

 

Үе үеийн УИХ, ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөрт газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн асуудалд ямар нэг 

хэмжээгээр тусгагдагч хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүйгээс хэрэгжих 

боломжгүй байлаа. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн санхүүжилт тодорхой хэмжээгээр 

шийдэгдсэн учир тус үйлдвэрийг хаана барьж байгуулах, цаашид хэрхэн хөгжүүлэх, үр ашигтайгаар 

урт удаан хугацаанд төслийн өгөөжийг хүртэх асуудал манай ЗГ-т тулгарч байна. Иймээс байршлын 

хувьд дэд бүтэц сайн хөгжсөн Дархан-Уул аймагт, хэрэглэгчдэд илүү ойр байрших Дорноговь 

аймгуудыг авч үзэн хүчин зүйлийн жигнэх үнэлгээний аргаар харьцуулан үнэлж дараах хүснэгтэнд 

үзүүлэв.  

Хүснэгт 6. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хүчин зүйлийн жигнэх үнэлгээний үр дүн 

Хүчин зүйлүүд 

Хүчин 

зүйлүүдийн  

ач 

холбогдлын 

оноо 

Байршлуудын оноо 
Байршлуудын хүчин 

зүйлийн оноо 

Дархан-

Уул 
Дорноговь 

Дархан-

Уул 
Дорноговь 

Бүлэг 1. Зам тээвэр 4.8 3.8 4.4 3.6 4.2 

Бүлэг 2. Хөрөнгө оруулалтын/ 

Капитал зардал 2 1.5 1.5 1.5 1.5 

Бүлэг 3. Ажиллах хүч 3.3 2.6 2.6 1.68 1.7 

Бүлэг 4. Түүхий эд 4 2 3 2 3 

Бүлэг 5. Зах зээл 4 2.6 3.2 2.6 3.2 

Бүлэг 6. Үйлдвэрийн байршил 1.2 2.6 3 0.96 1.2 

Бүлэг 7. Дэд бүтэц 3 4.8 4 2.96 2.48 

Бүлэг 8. Орон нутаг 4 5.6 5.6 3.86 3.86 

Бүлэг 9. Байгаль орчин 1.8 2.2 2.5 1.32 1.5 

Нийт 28.1     20.48 22.64 

Хувь    73% 81% 
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Зураг 38. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хүчин зүйлийн жигнэх үнэлгээний үр дүн 

Үйлдвэрлэлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг уул-геологи, техник, технологи, эдийн засаг, зохион 

байгуулалтын хүчин зүйлүүд гэж 4 бүлэгт авч үзсэн.  

Уул-геологийн хүчин зүйлд: 

 ордын тогтоц ба нөөц, 

 газрын нөөц, 

 хий мандал, 

 газарзүйн байдал, 

 хүхрийн тархалт, 

 олборлолтын бохирдол, 

 балансын нөөц, 

 үйлдвэрлэлийн нөөц, 

 уурхайн хүчин чадал,  

 олборлох арга, 

 гидрогеологийн нөхцөл, 

 орд ашиглах хугацаа. 

Техник, технологийн хүчин зүйлд: 

 түүхий газрын тосны чанар, техникийн үзүүлэлт, 

 химийн урвалжууд, 

 холбогч материал. 

Эдийн засгийн хүчин зүйлд: 

 хөрөнгө оруулалт, 

 зээлийн хүү,  
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Бүлэг 5. Зах зээл
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Бүлэг 8. Орон нутаг
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 тогтмол төлбөр,  

 борлуулалтын зардал, 

 гаалийн татвар, 

 төмөр замын тариф, 

 борлуулалтын хорогдол, 

 онцгой байдлын зардал, 

 өөрийн өртөг, 

 энергийн зардал, 

 усны зардал, 

 химийн бодисын зардал, 

 түүхий эдийн зардал, 

 ган бөмбөлөгийн зардал, 

 сэлбэгийн зардал, 

 тээврийн зардал, 

 засварын зардал,  

 капиталын үйлчилгээ, 

 үйлдвэрлэлийн удирдлага, нийтийн үйлчилгээний зардал, 

 нийгмийн хамгааллын шимтгэл, 

 хөдөлмөрийн хөлс, 

 элэгдэл хорогдлын шимтгэл, 

 ус ашигласны төлбөр, 

 өрөмдлөг тэсэлгээний зардал, 

 ачилтын зардал, 

 замын ажлын зардал, 

 газар эдэлбэрийн төлбөр, 

 ус шүүрүүлэлтийн зардал,  

 түлшний зардал, 

 цахилгааны зардал, 

 борлуулалтын орлого, 

 орлогын татвар, 

 АМНАТ,  

 ажиллагсдын тоо, 

 тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, 

 нөөц ашигласны татвар, 

 үнийн гэнэтийн өсөлтийн татвар. 

Зохион байгуулалтын хүчин зүйлд:  

 мэргэшсэн ажиллах хүч,  

 инженер хангамж, 

 дэд бүтэц, 

 дулаан, 

 автоматжуулалт, 

 үйлдвэрийн ус цэвэрлэгээ, 

 хадгалалт, 
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 нэмэлт хайгуулын ажил,  

 хаягдал хадгалах байгууламж, 

 цахилгаан эрчим хүч, 

 тоног төхөөрөмж гэх мэт. 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг дээрх хүчин зүйлүүдэд бүлэгчлэн авч 

үзэж үйлдвэрийн үндсэн бүтээгдэхүүнийг дараах хүснэгтэнд үзүүлэв. 

Хүснэгт 7. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрлэлийн орц, гарц 

Үйлдвэрлэлийн орц 

Үйлдвэрлэл буюу 

технологи 

Гарц 

 Түүхий газрын тосны гарал үүсэл, 

ордын тогтоц 

 Нөөц 

 Газарзүйн байрлал 

 Гидрогеологи, усны хэрэглээ 

 Боловсруулагдах шинж чанар 

 Химийн урвалж болон бусад материал 

 Эрчим хүч, дулааны эх үүсвэр 

 Зам болон бусад дэд бүтцийн 

байгууламж 

 Мэргэшсэн ажиллах хүч, инженер 

 Хот, суурин хангамж 

 Үйлдвэлэлийн технологийн сонголт 

 Бодлого, хууль, тогтоомжийн 

тогтвортой байдал 

 Эдийн засгийн хүчин зүйлүүд 

 Бензен 

 Дизелийн түлш 

 завсрын бүтээгдэхүүн 

 

 

3.2. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн байршил, сонголт 

 

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн хувьд 10 бүлгийн 39 хүчин зүйлээр үнэлснээс Орхон 

аймагт барих нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд барьснаас илүү давуу талтай болох нь дараах 

тооцооллоос харагдаж байна.  

Хүснэгт 8. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн байршлуудын хүчин зүйлийн үнэлгээний үр 

дүн 

Хүчин зүйлүүд 

Хүчин 

зүйлүүдийн  

ач холбогдлын 

оноо 

Байршлуудын оноо 
Байршлуудын хүчин 

зүйлийн оноо 

Өмнөговь Эрдэнэт Өмнөговь Эрдэнэт 

Бүлэг 1. Зам тээвэр 4.8 3.1 4.3 2.9 4.1 

Бүлэг 2. Хөрөнгө оруулалтын/ 

Капитал зардал 2 1.6 1.8 1.6 1.8 

Бүлэг 3. Ажиллах хүч 3.3 2 2.8 1.28 1.66 

Бүлэг 4. Түүхий эд 4 3.6 2.8 3.6 2.8 

Бүлэг 5. Зах зээл 2.1 2.1 2.2 1.61 1.63 

Бүлэг 6. Үйлдвэрийн байршил 1.6 2.6 3 1.2 1.6 

Бүлэг 7. Дэд бүтэц 3.2 2.2 3.6 1.44 2.84 
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Хүчин зүйлүүд 

Хүчин 

зүйлүүдийн  

ач холбогдлын 

оноо 

Байршлуудын оноо 
Байршлуудын хүчин 

зүйлийн оноо 

Өмнөговь Эрдэнэт Өмнөговь Эрдэнэт 

Бүлэг 8. Орон нутаг 4 5.1 5.5 3.53 3.77 

Бүлэг 9. ОУ зах зээл 3 2.4 2.4 2.4 2.4 

Бүлэг 10. Байгаль орчин 1.8 2.8 2 1.68 1.2 

Нийт 29.8     21.24 23.8 

Хувь    71% 80% 

 

 

Зураг 39. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн байршлуудын хүчин зүйлийн үнэлгээний үр дүн 

Зэс боловсруулах үйлдвэрлэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг уул-геологи, техник, технологи, эдийн 

засаг, зохион байгуулалтын хүчин зүйлүүд гэж 4 бүлэгт авч үзсэн.  

Уул-геологийн хүчин зүйлд: 

 ордын хүдрийн нөөц, 

 газрын нөөц, 

 хий мандал, 

 физик газарзүйн нөхцөл, 

 ордын гарал үүсэл, 

 олборлолтын бохирдол, 

 балансын нөөц, 

 үйлдвэрлэлийн нөөц, 

 уурхайн хүчин чадал,  
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 олборлох арга, 

 гидрогеологийн нөхцөл, 

 орд ашиглах хугацаа, 

 ордын хүдэржилт, хэлбэр, 

 хүдрийн текстур ба структур, 

 хүдрийн технологийн шинжүүд, 

 голлох ашигт бүрдүүлэгчийн агуулга тэдгээрийн эрдсүүд дэх хуваарилалт, 

 ордын металл бус эрдсийн шинж чанар, 

 овоолго дахь зэсийн нөөц, агуулга. 

Техник, технологийн хүчин зүйлд: 

 элементийн химийн найрлага, идэвхи, 

 анхдагч хүдэр дэх зэсийн эрдсүүдийн агуулга, 

 эрдсийн гадаргын шинж, 

 эрдсийн криссталжилт, структур, оронт торны бүтэц, 

 эрдсийн мөхлөгийн гранулометрин бүрдэл, 

 анхдагч хүдрийн чийглэг, 

 эрдсийн исэлдэц, уусац, 

 элементүүдийн цөмийн тогтворжилт, 

 элементүүдийн холбоо, 

 хүдрийн шламжилт, бутрац, нунтаграц, 

 хүдрийн урвалж шингээц, 

 хүдрийн эрдсүүдийн сулралын зэрэг, 

 хүдрийн цавжилт, хэсэгжилт, шүлтгүйжилт, шаваржилт, 

 хүдэр дэх хорт хольцын агуулга, 

 хүдрийн эрдсийн стехнометрийн найрлага, 

 эрдсийн агрегатын морфологийн төрөл, 

 технологид хэрэглэгдэх химийн урвалжууд, 

 металлын ангижралт, 

 үлээх /хөргөх/ хий, 

 хайлах технологи, 

 цэвэршүүлэх технологи /баяжмал, хий, тоос/. 

Эдийн засгийн хүчин зүйлд: 

 хөрөнгө оруулалт, 

 зээлийн хүү, 

 тогтмол төлбөр, 

 борлуулалтын зардал, 

 гаалийн татвар, 

 төмөр замын тариф, 

 борлуулалтын хорогдол, 

 онцгой байдлын зардал, 

 өөрийн өртөг, 

 эрчим хүчний зардал, 
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 цахилгааны зардал, 

 усны зардал, 

 химийн бодисын зардал, 

 түүхий эдийн зардал, 

 ган бөмбөлгийн зардал, 

 сэлбэгийн зардал, 

 тээврийн зардал, 

 засварын зардал, 

 капиталын үйлчилгээ, 

 үйлдвэрлэлийн удирдлага, нийтийн үйлчилгээний зардал, 

 нийгмийн хамгааллын шимтгэл, 

 хөдөлмөрийн хөлс, 

 элэгдэл хорогдлын шимтгэл, 

 ус ашигласны төлбөр, 

 өрөмдлөг тэсэлгээний зардал, 

 ачилтын зардал, 

 замын ажлын зардал, 

 газар эдэлбэрийн төлбөр, 

 ус шүүрүүлэлтийн зардал,  

 түлшний зардал, 

 цахилгааны зардал, 

 борлуулалтын орлого, 

 орлогын татвар, 

 АМНАТ, 

 Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, 

 ажиллагсдын тоо, 

 үнийн гэнэтийн өсөлтийн татвар. 

Зохион байгуулалтын хүчин зүйлд: 

 мэргэшсэн ажиллах хүч, 

 инженер хангамж, 

 дэд бүтэц, 

 дулаан, 

 автоматжуулалт, 

 үйлдвэрийн /технологийн/ ус цэвэрлэгээ, 

 баяжмал, хүдэр хадгалалт, 

 хайгуулын ажил, 

 хаягдал хадгалах байгууламж, 

 цахилгаан эрчим хүч, 

 тоног төхөөрөмж, 

 ус, 

 уусмалын удирдлага, 

 тээвэрлэлт. 
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Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг дээрх хүчин зүйлүүдэд бүлэгчлэн 

авч үзэж үйлдвэрийн үндсэн бүтээгдэхүүнийг дараах хүснэгтэнд үзүлэв. 

Хүснэгт 9. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрлэлийн орц, гарц 

Үйлдвэрлэлийн орц 

Үйлдвэрлэл 

буюу 

технологи 

Гарц 

 Ордын тогтоц, хүдрийн шинж чанар 

 Нөөц, бусад дагалдах элементүүдийн 

агуулга 

 Газарзүйн байрлал 

 Гидрогеологи, усны хэрэглээ 

 Баяжигдах /боловсруулагдах/ шинж чанар 

 Химийн урвалж болон бусад материал 

 Эрчим хүч, дулааны эх үүсвэр 

 Зам болон бусад дэд бүтцийн байгууламж 

 Мэргэшсэн ажиллах хүч, инженер 

 Хот, суурин хангамж 

 Үйлдвэрлэлийн технологийн сонголт 

 Бодлого, хууль, тогтоомжийн тогтвортой 

байдал 

 Эдийн засгийн хүчин зүйлүүд 

 Зэсийн баяжмал 

 Катодын зэс хавтан 

 Зэс утас 

 Хүхрийн хүчил, хүхэрлэг хий 

 алт мөнгөний хайлш  

 Фосфорын хүчил 

 Молибдены болон бусад эрдсийн 

баяжмал 

 Цагаан нунтаг /метал бус ашигт 

малтмал/ 

 Хиймэл нуур 

 Мэргэшсэн эксперт 

 Эвдэрсэн газар 

 шилэн хөвөн  

 даннатрит фосфат 

 фосфорын сульфид  

 фосфин  

 шингэн шил  

 цахиурын карбид /карборунд/ 

 цахиурфторт кали 

 цахиурфторт натри  

 техникийн цахиур  

 шаазан  

 гоо сайхны болон худалдааны тальк  

 гипс  

 криолит  

 шаар /хэрэглэсэн/ 

 цэвэршүүлсэн зэс 

 анодын зэс 

 хар зэс 

 

3.3. Нүүрс баяжуулах, гүн боловсруулах кокс химийн үйлдвэр 

 

Таван толгойн ордын нүүрсийг нэмүү өртөг шингээн баяжуулах, гүн боловсруулж эдийн засгийн 

эргэлтэнд оруулах нь эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой.  

Нүүрс баяжуулах, гүн боловсруулах үйлдвэрлэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг уул-геологи, техник, 

технологи, эдийн засаг, зохион байгуулалтын хүчин зүйлүүд гэж 4 бүлэгт авч үзсэн.  

Уул-геологийн хүчин зүйлд: 

 нүүрсний тогтоц ба нөөц, 

 газрын нөөц, 

 хий мандал, 

 газарзүйн байдал, 
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 пиритийн агуулга/хүхрийн тархалт, 

 олборлолтын бохирдол,  

 балансын нөөц, 

 үйлдвэрлэлийн нөөц, 

 уурхайн хүчин чадал,  

 олборлох арга, 

 гидрогеологийн нөхцөл, 

 орд ашиглах хугацаа. 

Техник, технологийн хүчин зүйлд: 

 түүхий нүүрс, 

 анхдагч нүүрсний техникийн үзүүлэлт, 

 чанарын дундажлалт, 

 бөсөх чанар/чөлөөт хөөлтийн индекс, 

 петрографийн шинж чанар, 

 баяжигдах чанар, 

 фракцийн шинжилгээний үр дүн, 

 ширхэглэлийн шинжилгээний үр дүн, 

 нунтаграцын зэрэг, 

 зуухны хийц, 

 нүүрсний чанар/марк, 

 нүүрс нэвт хатаасан байдал, 

 нүүрсний шиктийн чанарын тогтвортой байдал, 

 коксжуулалтын хугацаа, 

 коксжих нүүрсний нөөц, 

 дундаж үнслэг, 

 Рогийн индекс, 

 хөргөх систем, 

 бул чулууны агуулга, 

 химийн урвалжууд, 

 нунтаг нүүрсний хэмжээ, 

 холбогч материал, 

 нүүрсний ширхэглэл, 

 илчлэг, 

 шахагч төхөөрөмж, 

 үнсний агуулга, 

 хүхрийн агуулга, 

 чийглэг. 

Эдийн засгийн хүчин зүйлд: 

 хөрөнгө оруулалт, 

 зээлийн хүү, 

 тогтмол төлбөр, 

 борлуулалтын зардал, 
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 гаалийн татвар, 

 төмөр замын тариф, 

 борлуулалтын хорогдол, 

 онцгой байдлын зардал, 

 өөрийн өртөг, 

 эрчим хүчний зардал, 

 цахилгааны зардал, 

 усны зардал, 

 химийн бодисын зардал, 

 түүхий эдийн зардал, 

 ган бөмбөлөгийн зардал, 

 сэлбэгийн зардал, 

 тээврийн зардал, 

 засварын зардал, 

 капиталын үйлчилгээ, 

 үйлдвэрлэлийн удирдлага, нийтийн үйлчилгээний зардал, 

 нийгмийн хамгааллын шимтгэл, 

 хөдөлмөрийн хөлс, 

 элэгдэл хорогдлын шимтгэл, 

 ус ашигласны төлбөр, 

 өрөмдлөг тэсэлгээний зардал, 

 ачилтын зардал, 

 замын ажлын зардал, 

 газар эдэлбэрийн төлбөр, 

 ус шүүрүүлэлтийн зардал,  

 түлшний зардал, 

 цахилгааны зардал, 

 борлуулалтын орлого, 

 орлогын татвар, 

 АМНАТ, 

 ажиллагсдын тоо, 

 тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, 

 нөөц ашигласны татвар, 

 үнийн гэнэтийн өсөлтийн татвар. 

Зохион байгуулалтын хүчин зүйлд: 

 мэргэшсэн ажиллах хүч,  

 инженер хангамж, 

 дэд бүтэц, 

 дулаан, 

 автоматжуулалт, 

 ус, 

 үйлдвэрийн ус цэвэрлэгээ,  

 нүүрс хадгалалт, 
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 хайгуулын ажил, 

 хаягдал хадгалах байгууламж, 

 цахилгаан эрчим хүч, 

 тоног төхөөрөмж 

Нүүрс баяжуулах, гүн боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг дээрх хүчин зүйлүүдэд 

бүлэгчлэн авч үзэж үйлдвэрийн үндсэн бүтээгдэхүүнийг дараах хүснэгтэнд үзүлэв. 

Хүснэгт 10. Нүүрс баяжуулах, гүн боловсруулах үйлдвэрлэлийн орц, гарц 

Үйлдвэрлэлийн орц 

Ү
й

л
д

в
эр

л
эл

 б
у

ю
у

 т
ех

н
о

л
о

ги
 

   Гарц, /бүтээгдэхүүн/ 

 Нүүрсний гарал үүсэл, ордын тогтоц 

 Нөөц 

 Газарзүйн байрлал 

 Гидрогеологи, усны хэрэглээ 

 Баяжигдах /боловсруулагдах/ шинж 

чанар 

 Химийн урвалж болон бусад 

материал 

 Эрчим хүч, дулааны эх үүсвэр 

 Зам болон бусад дэд бүтцийн 

байгууламж 

 Мэргэшсэн ажиллах хүч, инженер 

 Хот, суурин хангамж 

 Үйлдвэлэлийн технологийн сонголт 

 Бодлого, хууль, тогтоомжийн 

тогтвортой байдал 

 Эдийн засгийн хүчин зүйлүүд 

К
о

к
с
 

К
о

к
с-

х
и

м
и

й
н

 ү
й

л
д

в
эр

 

1 хагас кокс 

2 хий  

3 давирхай  

4 завсрын бүтээгдэхүүн 

5 эрчим хүчний нүүрс 

 

6 Мэргэшсэн эксперт 

7 аммиак 

8 Кокс /1% H2O/ 

9 Коксын хий (Q=4000Ккал/м3) 

10 Сульфатаммоний 

11 Бензол /99.8-99.9%/ 

12 Толуол /99%/ 

13 Ксилол 

14 Уусгагч / I 160C-175C II 172C-190C/ 

15 Фракц дундын бүтээгдэхүүн 

16 Шингэрүүлсэн үлдэгдэл 

17 Фенол 

18 Крезол 

19 Ксиленол 

20 Нэвчүүлгийн тос 

21 Фталиевын ангидрид 

22 Замын хар /Битум/ 

23 Антраценовын тос 

24 Пековын кокс /хуурай/ 

25 Пиридиний суурь 

26 брикет /нунтаг нүүрс/ 

27 цеолит  
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ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

 

1. Улсын Их Хурал: 

 Уул уурхайн салбарыг бүхэлд нь цогцоор нь харсан салбарт чиглэсэн Алсын хараа, 

стратегийг тодорхойлж, зорилгодоо хүрэхэд шаардагдах зардал, үр ашгийн тооцооллыг 

хийсэн байх. ЗГ-аас бүх оролцогч талуудын оролцоотойгоор байгалийн нөөцийг хүн бүрт 

хүртээмжтэй, тогтвортой хөгжлийг хангахуйцаар ашиглах бодлого, алсын хараа, стратегиа 

тодорхойлох ёстой. Уг стратегиар нөөцийг хэрхэн эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг 

тооцох.  

 Байгалийн баялгийг хэн эзэмших ёстойг тодорхой болгох. Улс орны байгалийн баялгийг 

удирдан зохицуулахын тулд нэн түрүүнд байгалийн баялгийг хэн, хэрхэн эзэмших ёстойг 

хуулиар маш тодорхой зааж, түүнийгээ хэрэгжүүлэх ёстой. Байгалийн баялаг эзэмших эрх 

нь бусад газар эзэмших, ашиглах гэх мэт эрхтэй хэрхэн уялдахыг мөн тодорхой заах ёстой. 

 Уул уурхайн салбарын хууль эрхзүй болон бодлогыг сайжруулах. Дээрх урт хугацааны 

стратегийг хэрэгжих боломж бүхий хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх ёстой бөгөөд нөгөө 

талаас уул уурхайн салбарын эрхзүй нь олон улсын стандарт, гэрээнд нийцсэн, уялдаа 

холбоотой байх ёстойг анхаарах нь зүйтэй.  

 Хариуцлагатай уул уурхайн хөрөнгө оруулалтыг татахуйц Хөрөнгө оруулалтын стратеги 

боловсруулах. Хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогыг хэрхэн тодорхойлсноос хамааран 

хариуцлагатай уул уурхайн салбарт орж ирэх ГШХО-ыг боомилох уу эсвэл татах уу гэдэг 

нь шууд хамаарна. ЗГ-ын зүгээс хөрөнгө оруулалтын бодлогоо олон улсын хөрөнгө 

оруулалтын хууль эрхзүй болон тогтвортой хөгжлийн хандлагад аль болох нийцүүлж, 

сайжруулж байх ёстой. 

 Эрдсийн баялаг, бүтээгдэхүүний худалдааны эрх зүйтэй болгох. Эрдэс баялгийн салбар дахь 

үйл ажиллагааны өнөөгийн хамрах хүрээ нь геологийн эрэл хайгуул, олборлолт, 

баяжуулалтын үйлдвэрлэлээр хязгаарлагдаж байгаа бөгөөд цаашид баримтлах төрийн 

бодлого нь боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэгдэх тохиолдолд 

ашигт малтмалын боловсруулаагүй болон баяжуулсан түүхий эд, боловсруулалт хийгдсэн 

эцсийн бүтээгдэхүүнийг экспортлох үйл ажиллагааны хүрээн дэх төлөөлөлтийн харилцаа, 

худалдах, худалдан авах, арилжаа, зуучлал, тээвэрлэлт, хадгалалтын гэрээ, хэлцлийг 

зохицуулсан “Худалдааны хууль”-ийг боловсруулан батлах явдал нэн чухал юм. 

 Институт хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах. Уул уурхайн салбарын нэг онцлог нь 

үндэсний, бүсийн, орон нутгийн засаг захиргаануудын бүх шат тухайн салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд болон бизнест шууд нөлөө үзүүлдэг. Тухайн салбарыг 

хариуцан ажиллаж буй төр захиргааны байгууллагуудын хариуцах асуудлууд хоорондоо 

давхцахгүй байхаар зохицуулах ёстой ба байгаль орчин, нийгэм, хүний эрхийн хууль 

эрхзүйг чанд сахиулж байх нь зүйтэй. 

 Салбарын татварын орлогын тодорхой хувийг өөрт нь зарцуулдаг хууль эрх зүйн механизм 

бүрдүүлэх. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн 

орлогын албан татварын тодорхой хувийг геологи, хайгуулын ажил, уул уурхайн экспортын 

дэд бүтцийг хөгжүүлэх, их, дээд сургуулийн сургалт, судалгааны чадавхийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор багшлах хүний нөөцийг дэмжих, лаборатори байгуулах, дадлагын баазыг 

өргөжүүлэхэд зарцуулдаг олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлж үндэсний инженер 

техникийн ажилчдын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүх хууль эрх зүйн орчныг бий болгох. 

 Мэдээллийг нээлттэй болгох, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх. ЗГ-аас байгалийн 

баялгийн ашиглалт, түүний удирдлага зохион байгуулалт, үзүүлж буй нөлөөллийн талаарх 
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мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй байлгаж шийдвэр гаргах явцад олон нийтийг оролцуулдаг 

механизмыг нэмэгдүүлэх, орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ бйагуулахыг шаарддаг ч энэ 

нь тодорхой загвар болон шалгуурт үндэслэж, ажлын байр, байгаль орчинд үзүүлэх үр 

нөлөө, газрын эрх, орон нутгийн уламжлалт хөдөө аж ахуйтай уялдуулах талаар зохицуулалт 

дутагдаж байна. 

 Бизнесийн орчинг тогтворжуулах: 

• Улс төр, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлд хууль тогтоомжуудыг 

шинэчлэх,  

• Боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөхүүлэн дэмжсэн урамшууллын систем, худалдааны 

таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх.  

 Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хамгаалах: 

• Хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах урт хугацааны бодлого, стратеги боловсруулж 

сонгуулийн мөчлөгөөр өөрчлөгддөггүй байх, 

• Олон улсын жишгийн дагуу тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, хураахдаа зөвхөн шүүхийн 

шийдвэрийг үндэслэдэг байх. 

 Хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх: 

• Улсын төсвөөр гүйцэтгэх геологи, хайгуулын ажлын зардлыг нэмэгдүүлж хөрөнгө 

оруулагчдын сонирхлын төрүүлэх илэрцүүдийн мэдээллийг нээлттэй болгох, 

• Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татахуйцаар байгалийн баялгийг хэн эзэмших 

эсэхийг дахин нягтлах. 

 Төрийн өмчит компаниудын засаглалыг сайжруулах: 

• Компанийн эзэмшлийн тодорхой хувийг олон улсын болон дотоодын зах зээлд олон 

нийтэд нээлттэйгээр арилжаалах, 

• Компаниудын ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын сонгон шалгаруулалтыг олон улсад 

нээлттэй явуулж шилдэг менежерүүдийг урьж ажиллуулах. 

2. Говийн дэд бүс: 

Говийн дэд бүсийн аймаг, сум бүр хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхой болгон эрэмбэлэх, 

салбаруудын үйл ажиллагаа өөр хоорондоо саад болдоггүй, уялдаа сайтай хөгжих боломжийг хангах 

чиглэлээр дунд хугацааны бодлогоо тодорхойлж сайжруулах. Хэрэв тэргүүлэх чиглэл нь уул 

уурхай, хүнд үйлдвэр гэж тодорхойлсон аймаг, сумдын хөгжлийн хөтөлбөрт дараах зөвлөмжийг 

хүргэж байна. Үүнд:  

 Хангайн бүсийн голоос урсацын тохируулга хийх замаар говийн бүсийн унд, ахуй, 

үйлдвэрлэлийн усыг хангах ажлыг аймаг, нутгийн удирдлагын байгууллага санаачлан нэн 

тэргүүнд хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай,  

 Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх, хөхүүлэн дэмжих, урамшуулах, тэдгээрийн үйл 

ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд үнэн бодит мэдээллээр тогтмол системтэйгээр зохион 

байгуулах ажлыг хэрэгжүүлэх, 

 Говийн дэд бүсийн аймаг, сумдын хөгжлийн хөтөлбөрт уул уурхайн үйл ажиллагаанаас 

эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээнэ гэж маш ерөнхий заасан байна. Тиймээс эвдрэлийн 

шалтгааныг тодорхойлох /гар аргаар ашигт малтмал олборлогч иргэдийн үйл ажиллагаанаас 

үүдэн эвдэрсэн/, эвдрэлийн цар хүрээг хэмжих, нөхөн сэргээх аргачлал, санхүүжилтийг 

мэргэжлийн байгаль орчны аудитын байгууллагаар үнэлүүлэх, гүйцэтгүүлэх нь зүйтэй,  

 Нөхөн сэргээлт хийдэггүй аж ахуйн нэгжүүдийг бүртгэх, олон нийтэд ил болгох, дахин 

зөвшөөрөл олгохгүй байх ажлыг зохион байгуулдаг байх, 

 Хариуцлагатай бичил уурхайг орон нутагт хөгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах,  

 Уурхайн нөхөн сэргээлт хийхдээ тухайн аймаг, сумдын мэргэжлийн байгууллага, 

мэргэжилтэн болон иргэдийг оролцуулах, 
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 Цацраг идэвхит ашигт малтмалыг хайх, олборлох, туршилтын үйлдвэрлэл явуулах, шар 

нунтаг экспортлох Засгийн газрын чиглэлийн дагуу аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгаж 

өгөх, 

 Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын төрийн захиргааны төв байгууллагыг бодит 

үнэн зөв мэдээллээр хангах, нягт хамтарч ажиллах, 

 Олборлох салбарын үйл ажиллагааг тухайн орон нутгийн хөгжил, иргэдийн амьжиргаанд 

хүртээмжтэй болгохын тулд, ил тод байдлыг сайжруулах, нутгийн удирдлагын 

байгууллагыг бэхжүүлэх, төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, орон нутгийн шийдвэр 

гаргалтад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, авлигатай тэмцэх, уул уурхайн байгаль орчин 

болон нийгмийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж 

хэрэгжүүлэх. 

Говьсүмбэр аймаг: 

 Аймаг, сумдын хөгжлийн хөтөлбөрт уул уурхай хүнд үйлдвэрийн талаар баримтлах чиглэл 

бусад аймгуудтай харьцуулахад харьцангуй сайн туссан давуу талтай боловч хүнд болон 

дагалдах үйлдвэр хөгжүүлэх чиглэлийг нэмж тусгах зүйтэй.  

 Шивээ-Овоогийн хүрэн нүүрсний уурхайг түшиглэн Өмнийн бүсийн түгээх сүлжээний 

эрчим хүчний дутагдалыг нөхөх хэмжээний цаашлаад эрчим хүч экспортлох талаар аймаг, 

сум нь санаачлага гарган хөрөнгө оруулагчдыг дэмжин ажиллах нь зүйтэй.  

 Дэд бүтэц маш сайн хөгжсөн давуу талаа ашиглан Шивээ-Овоогийн хүрэн нүүрсийг хатаах, 

баяжуулах, хагас коксжуулах, шингэрүүлэх, хийжүүлэх зэргээр нэмүү өртөг шингээн 

боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах нөхцөлийг бодлогоор дэмжих. Тухайлбал хий, 

хүчиллэг хий, нефть, давирхай, хүчиллэг ус, брикет, этилен, бензол, аммиак, фенол, 

нафталин зэрэг химийн аж үйлдвэрийн түүхий эдийг үйлдвэрлэх хөгжүүлэх боломжийг 

дэмжиж ажиллах. 

 Засгийн газраас хувийн хэвшилтэй хамтран Монгол орны өмнөд бүсийн төмрийн хүдрийг 

баяжуулах, ган бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр гангийн үйлдвэрлэлийн цогцолбор, 

кокс-химийн үйлдвэр хөгжүүлэх төслийг бодлогоор дэмжин, орон нутгийн иргэдийг 

үйлдвэржилтийн талаар зөв мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллах. 

 Говьсүмбэрийн МСҮТ-ийг түшиглэн дээрх үйлдвэрүүдэд шаардлагатай мэргэжилтэй 

ажилчидыг бэлтгэх чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр агуулгыг шинэчлэх, багшлах хүний 

нөөцийг бэхжүүлэхэд нутгийн удирдлагын байгууллага санаачлан ажиллах. 

Дорноговь аймаг: 

 Аймгийн хувьд тэргүүлэх чиглэл нь уул уурхай, хүнд үйлдэр, аялал жуулчлал, логистикийн 

төв байх эсэхээ маш ойлгомжтой тодорхойлох шаардлагатай. Эсвэл дээрх тэргүүлэх 

чиглэлүүдийг зэрэгцүүлэн авч үзэж хөгжүүлнэ гэвэл хэтийн ирээдүй бүхий эрдэсжилтийн 

бүс, аялал жуулчлалын бүсүүдийг тодорхой ялгаж өгөх зүйтэй. Тухайлбал аймаг орон нутаг 

аялал жуучлал хөгжүүлэх боломжтой эртний олдвор, соёлын биет болон биет бус өвүүдийн 

байршлыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах замаар хайгуул, ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийг олгохгүй байх. Эсвэл орон нутгийн иргэдийн саналыг хэлэлцүүлж авах, 

 Аймаг, сумын хувьд ач холбогдол бүхий ордод геологи, хайгуулын ажил гүйцэтгэх, 

цаашлаад олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө аймаг, сумын түвшинд 

нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээг мэргэжлийн хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлдэг 

байх, 

 Геологийн илэрц бүхий нөөц өсөх боломжит газруудыг ялган уул уурхайн олборлолтын үйл 

ажиллагаанаас өөр чиглэлээр газрыг эзэмшүүлэхгүй байх,  

 Дорноговь аймагт нүүрс, жонш, төмрийн илэрцүүд байгаа ба эдгээр ордуудын зарим нь 

дахин хайгуул хийж полиметаллын нөөц батлуулах хандлага ажиглагдаж байна. Орон 
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нутгийн удирдлага аж ахуйн нэгжүүдэд шаардлага тавьж хайгуулын ажлыг нарийвчлан 

дахин хийлгэх, 

 Газрын ховор элементийн геологийн иж бүрэн хайгуул, судалгааны ажил гүйцэтгэж нөөцийг 

тодорхой болгон боловсруулах үйлдвэрийг төвлөрүүлэх чиглэлээр татвар, орон нутгийн 

төлбөр, хураамжаар зохицуулах боломжийг эрэлхийлэх. Жишээ нь: газрын ховор 

элементийг боловсруулах олон үйлдвэр бариулахгүйгээр нэг үйлдвэрт бусад аж ахуйн 

нэгжүүдийн хүдрийн боловсруулах нь байгаль орчин, эдийн засгийн олон давуу талтай 

байдаг. 

 Нэг орд дээр хэд хэдэн тусгай зөвшөөрөл бүхий ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхэлж буй аж 

ахуйн нэгжүүдийг уурхайн байгууламжийн үе шатнаас нь эхлэн нэгдэж ажиллахыг хуулийн 

хүрээнд зөвлөх. Тухайлбал: гадаад тээврийн зам, дэд бүтцийн бусад байгууламж гэх мэт. 

 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын аймаг, сумын хэмжээнд үзүүлэх эерэг болон сөрөг 

нөлөөг урт хугацаанд урьдчилан гаргах,  

 Уул уурхайн салбарын орлого, татварын мэдээллийг сумын түвшинд гаргадаг болох, ил тод 

болгох,   

 Уул уурхайн салбараас улсын болон орон нутгийн төсвөөр дамжин тухайн орон нутагт 

хуваарилагдаж буй хэмжээг тооцож иргэдэд нээлттэй мэдээлдэг байх,  

 Газрын тосны бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийг түшиглэн дагалдах үйлдвэрүүдийг 

хөгжүүлэх чиглэлээр санаачлагатай ажиллаж гадна, дотны хөрөнгө оруулагчилтай хамтран 

ажиллах чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулан ажиллах.  

 Тус үйлдвэрт шаардлагатай мэргэжилтэй ажилчидыг бэлтгэх сургалтын төвийг хөхүүлэн 

дэмжиж одооноос эхлэн бэлтгэх эхлэх. 

Дундговь аймаг: 

 Геологийн эрэл, хайгуулын ажлыг дэмжих чиглэлээр бодлого боловсруулан ажиллах,  

 Төрийн захиргааны төв байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авч хайгуулын ажил эхлүүлсэн 

компанийн үйл ажиллагааг хориглохгүйгээр аль болох судалгааг нь бүрэн гүйцэт хийлгэх, 

ингэснээр тухайн хайгуул хийсэн газрыг нарийвчлан судлах, эс судлах асуудлыг нэг мөр 

цэгцлэх,  

 Аймаг, сумдын ЗДТГ цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах нутгийн иргэдээс уул уурхайн 

мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтныг бодлогоор бэлтгэж нутгийн удирдлагын 

аппаратад ажиллуулах, 

 Төмрийн хүдрийн олборлолтыг дэмжих ба боловсруулах үйлдвэрийг Говьсүмбэрт аймагт 

баригдах ган бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэхийг бодлогоор дэмжиж 

ажиллах. 

Өмнөговь аймаг: 

 Аймгийн хувьд тэргүүлэх чиглэл нь уул уурхай, хүнд үйлдэр, аялал жуулчлал гэж 

тодорхойлсон бөгөөд аялал жуулчлалын бүсийн хүрээг маш яаралтай тодорхойлох 

шаардлагатай. Тухайлбал аймаг орон нутаг аялал жуучлал хөгжүүлэх боломжтой эртний 

олдвор, ховордсон биологийн олон янз байдал, соёлын биет болон биет бус өвүүдийн 

байршлыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах замаар хайгуул, ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийг олгохгүй байх. Эсвэл орон нутгийн иргэний нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэх, 

 “Орхон-Говь”, “Хэрлэн-Говь”, “Сонгины саарал ус-Говь” зэрэг хэрэгжих боломжтой 

бодитой төслүүдээс улс төрийн лобби болон, орон нутгийн эсэргүүцэл багатай төслийг нэн 

тэргүүнд орон нутгийн нөөц бололцоогоо ашиглан эхлүүлэх /жишээ нь: Таван толгой ХК-

ийн орон нутагт оногдох ноогдол ашгаар санхүүжүүлэн эхлүүлэх боломжтой/, 

 Говийн дэд бүсийн аймаг, сумдуудын хөгжлийн хөтөлбөрт “Байгаль орчны нөхөн сэргээлт 

хийх” гэсэн заалт нийтлэг орсон байна. Эвдэрсэн газруудыг мэргэжлийн байгууллагуудаар 
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үнэлүүлэх, эвдэрсэн газрын байршил, нэрийг тодорхой болгох, урд нь ямар аж ахуйн нэгж 

эсвэл хувь хүн ашиглаж байсныг ил тод болгож хариуцлага тооцуулах, 

 Ашигт малтмалыг олборлон баяжуулж буй аргаас нь хамааруулж нийгэм, эдийн засагт 

үзүүлэх нөлөөллийг мэргэжлийн түвшинд гаргах, 

 Аймаг, сумдын ЗДТГ-аас хариуцлагатай уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааг дэмжиж 

орон нутгийн иргэдийг бодит, зөв мэдээллээр тогтмол хангаж байх, 

 Импортыг орлох бүтээгдэхүүн олборлож буй аж ахуйн нэгжүүдийг аль болох 

боловсруулалтын түвшинг ахиулах чиглэлээр нь дэмжиж ажиллах, 

 Томоохон нөөц бүхий орд газруудыг түшиглэн хүнд үйлдвэр хөгжүүлэх бүс нутгаа 

төлөвлөж тодорхой болгох шаардлагатай. Тухайлбал:  

• Таван толгойн ордын эрчим хүчний нүүрсийг хэрэглэх цахилгаан станц барьж 

Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээний дутагдлыг нөхөж, улмаар Оюу толгой 

болон бусад томоохон үйлдвэрийн эрчим хүчийг дотоодоос хангах ажлыг нэн 

тэргүүнд эхлүүлэх, 

• Таван толгойн нүүрсийг баяжуулах, боловсруулах, шингэрүүлэх, кокс-химийн 

үйлдвэрийг барьж байгуулах, манай улсад химийн аж үйлдвэр хөгжих үндсийг 

эхлүүлэхэд бүхий л хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татах ажлыг бодитой хийх, 

• Оюу толгойн уурайг түшиглэн Ханбогд суманд баригдахаар Засгийн газраас 

төлөвлөж буй “зэсийн баяжмалыг боловсруулах үйлдвэр”-ийн дагалдах үйлдвэрийг 

судалж орон нутгийн санаачлагаар барьж байгуулах ажлыг санаачлах, хөрөнгө 

оруулагчидтай бүхий л талаар хамтран ажиллах. 
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ХАВСРАЛТ  

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭР 

 

Манай улсын уул уурхайн салбарт 30 орчим хууль, 40 гаруй журам, дүрэм, заавар үйлчилж байна. 

Салбарын хамгийн анхны эрх зүйн акт нь 1913 онд Олон зүйлийн уурхайг нээн шийтгэх дүрэм 

байсан бол хамгийн сүүлийнх нь 2015 онд УИХ-аас нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Ашигт малтмалын 

тухай хууль юм. АМТХ-ийг 2006 онд шинэчлэн баталснаас хойш өнөөг хүртэл 18 удаа нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулсан байна. Тус хуульд 2008 онд 1, 2009 онд 3, 2010 онд 2, 2011 онд 2, 2012 онд 1, 

2013 онд 1, 2014 онд 4, 2015 онд 4 удаа тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулжээ. Одоо 2019 оны 1-р сарын 

алтны АМНАТ-тэй холбоотойгоор мөн нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар УИХ-д өргөн бариад байна. 

Манай улсын уул уурхайн салбарт дараах гол хуулиуд хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Үүнд40:  

22. Ашигт малтмалын тухай хууль (2006.07.08) МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 

Ц.НЯМДОРЖ 

23. Газрын хэвлийн тухай хууль (1988.11.29) МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 

Н.БАГАБАНДИ 

24. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 

газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль (2009.07.16) МОНГОЛ 

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ 

25. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 

газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 

(2009.07.16) МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ 

26. Байгаль орчны багц хуулиуд (1995, 2012) 

27. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль (2001.02.01) 

28. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль (2013.01.31) 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД 

29. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994.11.15) 

30. Газрын тухай хууль (2002.06.07) 

31. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай (2005.07.01) 

32. Газрын тосны тухай (2014.07.01) МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД 

33. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль (2013.10.03) 

34. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль (2014.01.09) МОНГОЛ УЛСЫН ИХ 

ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД 

35. Татварын ерөнхий хууль (2008.05.20) 

36. Цөмийн энергийн тухай хууль (2009.07.16) МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 

ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ 

37. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай (2006.05.25) 

38. Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай (2009.12.17) 

39. Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай (2015.07.09) 

40. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай (2015.07.09) 

41. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай (2008.05.20) 

42. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай  (2010.11.25) гэх мэт. 

Улсын Их Хурал (УИХ)-ын 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор “Төрөөс эрдэс баялгийн 

салбарт өдрийн 65 дугаар тогтоолоор “Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлогыг тус тус баталсан. 

                                                      
40 АМГТГ, https://www.mrpam.gov.mn/article/16/  

https://www.mrpam.gov.mn/article/16/
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Тус салбарт дараах УИХ-ын тогтоолууд баримтлах бодлого” 41 /2014-2025 он/, 2009 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 45 

дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах 

бодлого”, 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Үүнд42: 

Уул уурхайн салбарын үндсэн бодлогын бичиг баримт: 

5. Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар 

баримтлах бодлого /2009.06.25 УИХ-ын тогтоол №45/ 

6. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 2014-2025 /2014.01.16 УИХ-ын тогтоол 

№18/ 

7. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого /2015.06.19 УИХ-ын тогтоол №62/ 

8. Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого 2018-2027 /2018.06.06 

УИХ-ын тогтоол №169/ 

Уул уурхайн салбартай хамааралтай бодлогын бичиг баримт: 

10. Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого (Заалт 2.5.6, 4.2) /1997.12.26 УИХ-ын тогтоол 

№106/ 

11. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого /2010.06.24 УИХ-ын тогтоол №32/ 

12. Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого (Заалт 1.3) 

/2010.06.24 УИХ-ын тогтоол №34/ 

13. Ногоон хөгжлийн бодлого (Заалт 3.1.8-11, 3.5.3) /2014.06.13 УИХ-ын тогтоол №43/ 

14. Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого (Заалт 6.1.9) /2015.11.26 УИХ-ын 

тогтоол №104/ 

15. Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого (Заалт 3.2.2, 4.2.7) /2016.05.16 УИХ-

ын тогтоол №261/ 

16. Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлого (Заалт 2.3.2.5) /2018.10.24 УИХ-ын тогтоол 

№321/ 

17. Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл /2003.12.11 УИХ-ын 

тогтоол №54/ 

18. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай /2012.01.05 УИХ-

ын тогтоол №01/ 

 

Уул уурхайн салбартай холбоотой Засгийн газрын тогтоолууд: 

1. Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах 

журам 2018 №5 

2. Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай 

3. Биржийн болон зах зээлийн үнийн эх сурвалжийн нэр зарлах тухай 2016.02.01 №81 

4. Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн 

хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай 2016 №179 

5. Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай 2015 №502 

6. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, эсны сан 

бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл 

бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам батлах тухай 2015 

№120 

7. Аргачлал баталж, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015.03.16 №103 

                                                      
41 АМГТГ, 2017, Монгол улсын геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбар, АМГТГ-ын 2016 оны үйл 

ажиллагааны тайлан, 2017-2020 оны төсөөлөл, хүрэх үр дүн 
42 АМГТГ, https://www.mrpam.gov.mn/article/17/  

https://www.mrpam.gov.mn/article/17/


- 71 - 

 

8. Алт олборлолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 

2015.03.11 №94 

9. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлын тухай 2015.12.21 

№511 

10. Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар 2015 

№430 

11. Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах 

журмын тухай 2015 №295 

12. Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, үнийг тогтворжуулах ажлыг зохион байгуулах, 

хяналт тавих үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтарсан зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүн 2016 №15 

13. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар төрийн захиргааны 

байгууллага болон гэрээлэгч нарын хооронд байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар 

2015 №104 

14. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад зориулан уурхайн эдэлбэрийн 

зөвшөөрөл олгох тухай 2012.12.01 №154 

15. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар батлах тухай 2015.03.16 №104 

16. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн эргэлтийн цэг, солбицол батлах 

тухай 2018.01.03 №5 

17. Талбайг нөөцөөс чөлөөлөх тухай-2016.04.18 №214 

 

Хүснэгт 11. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль 

 

Энэхүү хууль батлагдан гарахаас өмнө уул уурхайн салбартай холбоотой 9 бодлогын баримт бичиг 

боловсруулагдан батлагдсан байна. Харин уг хууль батлагдсны дараа 2018 оны 12-р сарын 1-ний 

байдлаар бодлогын дараах 3 баримт бичиг батлагдсан43. 

 

Бодлогын баримт 

бичгийн төрөл 

Бодлогын баримт 

бичиг 

Батлагдсан 

баримт 

бичгийн тоо 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэртэй хамааралтай 

баримт бичгийн нэр 

Урт (15-20 жил) 

Монгол Улсын 

хөгжлийн үзэл 

баримтлал 

4 

 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030 (2016.02.05 УИХ-ын тогтоол 

№19) 

 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал (2001.06.14 УИХ-ын тогтоол №57) 

 Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод 

суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

2007-2021  (2008.01.31 УИХ-ын тогтоол №12) 

Дунд 

(3-10 жил) 

3-5 

жил 

Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 
1 

 МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

мөрийн хөтөлбөр (2016.09.09 УИХ-ын тогтоол 

№45) 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 
335  - - - 

Үндэсний хөтөлбөр 

болон дэд хөтөлбөр 
94 

 Алт-2 үндэсний хөтөлбөр (2017.01.18 МУЗГ-ын 

тогтоол №20) 

                                                      
43 www.legalinfo.mn  

http://www.legalinfo.mn/
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Бодлогын баримт 

бичгийн төрөл 

Бодлогын баримт 

бичиг 

Батлагдсан 

баримт 

бичгийн тоо 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэртэй хамааралтай 

баримт бичгийн нэр 

 Ус үндэсний хөтөлбөр (2010.05.20 УИХ-ын 

тогтоол №24) 

 Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр (2017.05.10 

МУЗГ-ын тогтоол №142) 

 Монгол экспорт хөтөлбөр (2018.09.05 МУЗГ-ын 

тогтоол №278) 

Улсын хөрөнгө 

оруулалтын хөтөлбөр 
1  - - - 

8-10 

жил 

Төрөөс баримтлах 

бодлого 
31 

 Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт 

малтмал болон цөмийн энергийн талаар 

баримтлах бодлого 

 Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл 

баримтлах бодлого 

 Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах 

бодлого 

 Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 

 Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар 

баримтлах бодлого 

Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого 
1  - - - 

Аймаг, нийслэлийг 

хөгжүүлэх хэтийн 

зорилт 

32  - - - 

Богино (1 жил) 

Улсын эдийн засаг, 

нийгмийг хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл 

1 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэл (2017.05.31 УИХ-ын 

тогтоол №42) 

Аймаг, нийслэл, сум, 

дүүргийн эдийн засаг, 

нийгмийг хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл 

201  - - - 

Улсын болон орон 

нутгийн төсөв 
1 

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль 

(2016.11.14) 
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Хүснэгт 12. УИХ-аар батлагдсан бодлогуудад уул уурхайн салбартай хамааралтай заалтууд 

Бодлогын 

баримт бичиг 

Заалт 

дугаар 
Уул уурхайн салбартай хамааралтай заалтууд 

Төрөөс 

экологийн 

талаар 

баримтлах 

бодлого 

(№2.5.6, 

4.2) 

/1997.12.26 

УИХ-ын 

тогтоол 

№106/ 

2.5.6. Геологи, хайгуул, уул уурхай: газрын хэвлийн баялгийг ашиглах үеийн 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ, байгаль орчныг 

хамгаалах төлөвлөгөө, зөвшөөрлийн тогтолцоог сайжруулах, геологи хайгуулын 

ажлыг газрын хэвлийд хор нөлөөлөл багатай аргаар явуулах, эрдэс түүхий эдийн 

нөөцийг хаягдалгүй, гүйцэд боловсруулах дэвшилтэт арга, технологи судалж 

эрчимтэй нэвтрүүлэх, хайгуул хийж, ашигт малтмал олборлосон газрыг нөхөн 

сэргээж эргүүлэн ашиглах арга ажиллагааг сайжруулах; 

4.2. Улс орон, бүс нутгийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг эн түрүүнд байгалийн 

нөөцийн үндэс суурь сайтай газрын тос, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, аялал 

жуулчлал, амралт, рашаан сувилал, оюуны багтаамж ихтэй үйлдвэр, үйлчилгээний 

салбарт тулгуурлан шийдвэрлэх зорилт тавьж, эдгээр салбарын хүрээнд байгалийн 

нөөц, баялгийг хүн амын аж байдлыг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалах үндсийг 

бэхжүүлэх зорилгод нийцүүлэн зохистой ашиглаж, экологийн хувьд цэвэр, зах 

зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Төрөөс төмөр 

замын 

тээврийн 

талаар 

баримтлах 

бодлого 

/2010.06.24 

УИХ-ын 

тогтоол 

№32/ 

МУ-ын Их 

Хурлын 

2010 оны 

32 дугаар 

тогтоолын 

хавсралт 

1.2.1.4. Ашигт малтмалын томоохон ордуудтай төмөр замаар холбогдсон аж 

үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах, ашигт малтмалыг боловсруулж нэмүү өртөг 

шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, эдийн засгийн эргэлтийг хангах, экспортыг 

дэмжих замаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх; 

2.1. Төмөр замын суурь бүтцийг өргөжүүлэх, шинээр барих чиглэл болон уул 

уурхайн бүтээгдэхүүнийг боловсруулж экспортод гаргах асуудлуудыг харилцан 

уялдаатай шийдвэрлэнэ. 

2.2.1. Төмөр замын дэд бүтцийн шинээр барих чиглэлийг тогтоохдоо стратегийн ач 

холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд, боловсруулах үйлдвэрийн ачаа 

тээвэрлэлтийн эрэлт хэрэгцээг хангах, ашигт малтмалыг эрэлт ихтэй зах зээлд 

хүргэх, нэг зах зээлээс хамааралгүй байх нөхцөлийг хангахыг зорих; 

2.3.1. Ашигт малтмалын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах зорилгоор Дорноговь 

аймгийн Сайншанд суманд "Сайншанд" аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулна. 

2.3.2."Сайншанд" аж үйлдвэрийн цогцолбор нь ашигт малтмалын ордуудыг эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулах, ашигт малтмалын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах 

замаар нэмүү өртөг шингэсэн, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай 

бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөн Монгол 

Улсын эрчимтэй хөгжлийг хангана. 

2.4.1. Уул уурхайн гаралтай бүтээгдэхүүнийг гүн боловсруулж, нэмүү өртөг 

шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, барилгын материалын, коксын, ган, зэс 

хайлуулах болон нүүрснээс шингэн түлш гаргах үйлдвэрүүд, дулааны цахилгаан 

станц бүхий аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах; 

Төрөөс өндөр 

технологийн 

аж үйлдвэрийн 

талаар төрөөс 

баримтлах 

бодлого 

(№1.3) 

/2010.06.24 

УИХ-ын 

тогтоол 

№34/ 

1.3.Өндөр технологийн аж үйлдвэр нь Монгол Улсыг хөдөө аж ахуйн гаралтай 

түүхий эд, уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэлд түшиглэсэн эдийн засгаас 

тэргүүний, дэвшилтэт мэдлэг, технологид суурилсан мэдлэгийн эдийн засагт 

шилжүүлэх гарц, аж үйлдвэрийн төрөлжилтийг эрчимжүүлэн үндэсний баялгийг 

богино хугацаанд эрс нэмэгдүүлэх, улс орны өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх арга 

зам, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний боловсрол, судалгаа 

хөгжил, технологи, аж үйлдвэр, санхүү, борлуулалтын сүлжээг бий болгох үндсэн 

хүчин зүйл хэмээн үзэж төрөөс онцгойлон дэмжинэ. 

Ногоон 

хөгжлийн 

бодлого 

 

(№3.1.8-

11, 3.5.3) 

/2014.06.13 

УИХ-ын 

тогтоол 

№43/ 

3.1.8. Эрдэс баялгийн салбарт нөөцийг үр ашигтай, хаягдалгүй ашиглах технологи 

бүхий үйлдвэрлэлийг дэмжих; 

3.1.9. Ил тод, хариуцлагатай олборлох үйлдвэрлэлийг төлөвшүүлж, байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах ажлын үр дүнг дээшлүүлэн, уул 

уурхайн үйл ажиллагааны улмаас хүрээлэн байгаа орчин, хүний эрүүл мэндэд 

үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх; 
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Бодлогын 

баримт бичиг 

Заалт 

дугаар 
Уул уурхайн салбартай хамааралтай заалтууд 

3.1.10. Уламжлалт болон уламжлалт бус газрын тосны эх үүсвэрийн хайгуул, 

олборлолтод олон улсын стандартыг нутагшуулж мөрдөх, байнгын хяналт-

шинжилгээ хийх замаар орчны бохирдлоос сэргийлэх; 

3.1.11. Уул уурхайн салбарын орлогоос баялгийн сангийн хуримтлалыг бий болгон 

урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангахад зарцуулах; 

Төрөөс хүнс, 

хөдөө аж ахуйн 

талаар 

баримтлах 

бодлого 

(№6.1.9) 

/2015.11.26 

УИХ-ын 

тогтоол 

№104/ 

6.1.9. Уул уурхайн татварын орлого, нөөц ашигласны болон тусгай зөвшөөрлийн 

төлбөрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын судалгаа хөгжлийн сан бүрдүүлж, 

зарцуулах; 

Төрөөс хүн 

амын хөгжлийн 

талаар 

баримтлах 

бодлого 

(№3.2.2, 

4.2.7) 

/2016.05.16 

УИХ-ын 

тогтоол 

№261/ 

3.2.2. “Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохистой түвшинд байлгах” чиглэлийн 

хүрээнд орон нутагт хүн тогтвор суурьшилтай ажиллаж, амьдрах таатай орчин, 

нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөө рүү чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг урамшуулах 

замаар хөдөөгийн хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, хүн амын 

байршлын зохистой харьцааг хот, хөдөөд тэнцвэртэй болгоно; 

4.2.7. Нийслэл, хот, суурин газраас орон нутаг руу чиглэсэн хүн амын шилжилт 

хөдөлгөөнийг урамшуулах; 

Төрөөс 

автотээврийн 

салбарт 

баримтлах 

бодлого 

(№2.3.2.5) 

/2018.10.24 

УИХ-ын 

тогтоол 

№321/ 

2.3.2.5. Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг хөрш болон гуравдагч орнуудад экспортлох 

хосолсон тээвэр, логистикийн сүлжээг бий болгох; 

Үйлдвэрлэл 

технологийн 

парк байгуулж 

хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл 

/2003.12.11 

УИХ-ын 

тогтоол 

№54/ 

5.1.1. Макро эдийн засгийн бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалтай 

уялдуулан бүсийн тулгуур төв  хотууд,  орон нутагт байгалийн баялаг, түүхий 

эдийн төрөл, нөөцийг харгалзан паркийн  зориулалт, хэлбэр,   чиглэлийг тогтоох; 

5.1.2. Дэд бүтцийн хөгжлийн өнөөгийн түвшин, үйлдвэрлэлийн бий болсон бүтэц 

болон эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн хэтийн төлөвийг харгалзан паркийн 

байршлыг тогтох 

8. Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах байршил, зориулалт, хэлбэр, 

чиглэл 
8.4.  Байршил: Чойбалсан хот 

Паркийн нэр: "Дорнод" үйлдвэрлэл, технологийн парк 

Зориулалт:    Экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 

Хэлбэр:         Холимог 

Чиглэл:          а) эрдэс баялгийг гүнзгий боловсруулах үйлдвэрлэл. 

Тухайлбал, өндөр цэвэршилтэй нунтаг, металл, давхар исэл үйлдвэрлэх; 

8.5. Байршил:         Чойр хот 

Паркийн нэр:  "Алтан говь " хөгжлийн  парк 

Зориулалт:       Хөгжлийн парк 

Хэлбэр:            Холимог 

Чиглэл: а) эрдэс баялгийг гүнзгий боловсруулах үйлдвэрлэл. Тухайлбал, 

зэс хайлах, зэсийн цувимал, зэс хоолой, хавтан, зэс утас болон кабель 

зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх; 

б) мэдээллийн технологи; 

в) нүүрс-химийн технологи. 

Газрын тос 

боловсруулах 

үйлдвэр 

байгуулах 

ажлыг 

эрчимжүүлэх 

тухай 

/2012.01.05 

УИХ-ын 

тогтоол 

№01/ 

1. Газрын тос боловсруулах бага болон дунд хүчин чадлын үйлдвэрийг газрын 

тосны ордод түшиглэсэн байдлаар ойрын хугацаанд барьж байгуулах ажлыг 

түргэтгэх; 

2. Дотоодын түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэр барих санаачилга гаргаж байгаа 

аж ахуйн нэгжийг дэмжих замаар бензин, түлш шатахууныхаа хэрэгцээг хангах 

зорилтыг хэрэгжүүлэх; 

3. Засгийн газрын холбогдох байгууллагад хэлэлцэгдэж байгаа газрын тос 

боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах төслийг 2012 оны 02 дугаар сарын 10-
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ны дотор шалгаруулж, шалгарсан төслийг 2013 оны 6 дугаар сарын 10-ны дотор 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 

Монгол улсын 

Мянганы 

хөгжлийн 

зорилтод 

суурилсан 

үндэсний 

хөгжлийн цогц 

бодлого 

Монгол 

Улсын Их 

Хурлын 

2008 оны 

12-р 

тогтоол 

4.4. Боловсролын хөгжлийн бодлого 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): Стратегийн зорилт 2. Иргэд боловсролоо 

сайжруулж, ажил мэргэжлээрээ хөрвөн суралцаж байх бодит боломж олгосон 

боловсролын нээлттэй агуулга, уян хатан арга хэлбэрийг бий болгож хэрэгжүүлнэ: 

Үндэсний тэргүүлэх мэргэжилтнийг төрийн бодлогоор дэмжих эрх зүйн орчинг 

бүрдүүлж, авъяас чадварыг хөхүүлэн дэмжих зорилтот хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлж, түүнд зориулсан хөрөнгийг нэмэгдүүлж, оновчтой санхүүжүүлэх; уул 

уурхай, биотехнологи, нанотехнологи, мэдээллийн технологийн чиглэлээр эхний 

ээлжинд 1000 залууг тусгай сонгон шалгаруулалтаар сонгож, зохих бэлтгэл 

хангасны үндсэн дээр энэ чиглэлээр хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн орнуудад 

сургах сургалтын зардлыг төрөөс бүрэн санхүүжүүлэх; техникийн боловсрол, 

мэргэжлийн сургалт, дээд боловсролын чанар ба хамран сургалтын төлөвлөлт, 

зохицуулалтыг сайжруулах; их сургуулийн бие даасан байдал, академик эрх чөлөөг 

баталгаажуулан, их сургуулийн шинжлэх ухааны чадавхийг дээшлүүлэхэд төрөөс 

тусгайлан дэмжлэг үзүүлэх. 

5.2.1.1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого 
Өндөр технологт тулгуурлан стратегийн орд газруудыг ашиглаж, эдийн засгийн 

хөгжлийг эрчимжүүлж, эдийн засгийн салбарын бүтцийг сайжруулж, мэдлэгт 

суурилсан эдийн засгийг бий болгох санхүүгийн чадамж, хуримтлалыг бүрдүүлнэ. 

Нэгдүгээр үе шат (2007-2015 он): 

Стратегийн зорилт 1. Стратегийн орд газруудыг ашиглана. Улсын зардлаар 

геологийн хайгуул хийж, нөөцийг нь тогтоосон стратегийн орд газруудад төрийн 

мэдлийн хувийг 51-ээс дээш байлгах бодлогыг баримтална: 

Оюу толгойн зэс, алтны, Цагаан суваргын зэсийн, Таван Толгойн нүүрсний, 

Асгатын мөнгөний, Цавын полиметаллын, Төмөртэйн төмрийн хүдрийн, Чойр-

Нялгын нүүрс, битумын, Цайдамын хүрэн нүүрсний, Мардай, Гурванбулагийн 

ураны болон бусад томоохон стратегийн орд газруудыг ашиглаж эхлэх; 

Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 

бүтээгдэхүүний боловсруулалтыг гүнзгийрүүлэх; катодын зэс, гангийн 

үйлдвэрлэлийг эрс өсгөх; коксжих нүүрсийг боловсруулж эхлэх; нүүрснээс түлш, 

шатахуун гаргах технологийг эзэмших; газрын тос олборлох хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

эрдсийн түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлж, эцсийн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх; геологийн судалгаа, эрдэс баялгийн 

эрэл хайгуулын ажлыг өргөтгөх; эдийн засгийн хувьд үр ашиг багатай ашигт 

малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахгүй байх эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх; ашигт малтмалыг бичил уурхайн хэлбэрээр олборлох үйл ажиллагаанд 

төрийн зохицуулалтай, байгаль орчинд халгүй, хүний амьдрах орчинд аюулгүй 

байх зарчмыг баримтлан эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх. 

Стратегийн зорилт 2. Уул уурхайн салбарт байгаль орчныг хамгаалж, экологийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгална:  

Уул, уурхайн ашиглалтанд өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийг сайжруулах; уурхайн 

олборлолтын технологт нэгдсэн стандарт мөрдүүлэх; эдэлбэр газрын экологи, 

эдийн засгийн үнэлгээ хийж, экологийн хохирлын болон нөхөн төлбөр, хураамжийг 

тооцох, хариуцуулах, төлүүлэх механизмыг боловсронгуй болгох; уурхайн 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, ашигт 

малтмалыг далд аргаар олборлох, газрын гүнд боловсруулалт хийхийг дэмжин 

өргөжүүлэх; хаягдал багатай, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж байгаа 

уурхайг урамшуулах хөшүүргийг бий болгон мөрдөх; уур амьсгалын өөрчлөлт, уул 

уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гадаргын болон газрын 

доорхи усны экосистем  доройтох, бэлчээр хомсдох зэрэг сөрөг нөлөөллийг 

багасгахад анхаарч экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор гол мөрний эх, 

ай сав, ойн бүс, говийн баян бүрд, нуур цөөрөм, түүхийн дурсгалт газарт ашигт 
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малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй байх, цаашид хэсэгчлэн хязгаарлах 

зорилгоор үе шаттай арга хэмжээ авч, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх эрх 

зүйн орчинг боловсронгуй болгох. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

Стратегийн зорилт 1. Стратегийн орд газруудыг ашиглах ажлыг эрчимжүүлнэ. 

Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт тэргүүний техник, технологийг эрчимтэй 

нэвтрүүлж, эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ: 

Эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг иж бүрэн ашиглах, хаягдалгүй, байгаль орчинд 

халгүй, өндөр технологийг нэвтрүүлэх; эрдэс түүхий эдийн олборлолтын хэмжээг 

зохистой түвшинд байлгаж, боловсруулалтын түвшинг ахиулж, эцсийн 

бүтээгдэхүүний гаргалтыг  нэмэгдүүлэх; газрын тосны олборлолт, 

боловсруулалтын томоохон үйлдвэрийг байгуулж, дотоодын хэрэгцээг бүрэн 

хангаж, нефтийн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд нийлүүлэх; уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрлэлийн цогцолборыг дагасан жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

хөгжүүлэх; олборлох салбарын зэрэгцээ уул уурхайн бүтээгдэхүүн, ялангуяа өнгөт 

металл, газрын ховор элементийн ордыг түшиглүүлэн өндөр технологт суурилсан, 

нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэл технологийн 

парк хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх.     

Боловсруулах аж үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого 

Нэгдүгээр үе шат (2007-2015 он): 

Стратегийн зорилт 1. Гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвартай эцсийн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ: 

Экспортын баримжаатай, оюуны шингэц бүхий өрсөлдөх чадвартай, бага оврын 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэн дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх; биотехнологи, генийн инженерчлэлийн 

аргаар оношлуур, эм бэлдмэлийг үйлдвэрлэх, нанотехнологи ашиглахыг дэмжих; 

оёмол, нэхмэл, сүлжмэл бүтээгдэхүүн, ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх; өндөр технологи нутагшуулах 

төвүүдийг байгуулан ажиллуулах; өөрийн оронд үйлдвэрлэх боломжтой хүнсний 

болон өргөн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, импортоос хэт хараат 

байдлыг багасгах; өндөр технологи хэрэглэн өөрийн оронд түгээмэл тархсан 

барилгын материалын түүхий эдийг боловсруулж, хавтгай шил, эрдэс будаг зэрэг 

бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх; шатдаг занар, нүүрснээс нефть бүтээгдэхүүн гаргаж 

авах; газрын тосны олборлолт, боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх;  хар төмөрлөгийн 

үйлдвэрт цувимал боловсруулж, түгээмэл зориулалттай хийц хэсэг, мал аж ахуй, 

газар тариалан, барилга, хөнгөн үйлдвэр, хүнс, эрчим хүчний салбарт  өргөн 

хэрэглэдэг бага оврын машин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, тэдгээрийн хийц 

хэсгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; зэс хайлуулж, холбооны кабель утас, ороомог, 

машин, тоног төхөөрөмжийн эд анги, хийц үйлдвэрлэж экспортод гаргах. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

Стратегийн зорилт 1. Оюуны шингэц бүхий, өндөр технологт суурилсан 

үйлдвэрлэлийн эзлэх байр суурийг бэхжүүлж, өсгөнө: 

Газрын тосны олборлолт, боловсруулалтыг нэмэгдүүлэн нефть болон нефть 

бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангадаг болох; радио, цахимзүйн 

техник хэрэгслийн эд анги, бага оврын машин үйлдвэрийн зарим 

салбарыг хөгжүүлэх; химийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нүүрсийг иж бүрэн 

боловсруулах технологийг эзэмшин, төрөл бүрийн эцсийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж, экспортлох; цахимзүйн болон цахилгаан техникийн зориулалттай 

керамик, оптикийн зэрэг салбарт шинэ материал гаргах технологи нэвтрүүлж, 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх.  
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Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого 

 

УИХ-ын 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор “Төрөөс эрдэс баялгийн 

салбарт баримтлах бодлого” 44 /2014-2025 он/ баталсан. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах 

бодлогын үндэслэл нь:   

1. “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого нь хувийн хэвшилд түшиглэсэн, ил 

тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, ойрын болон дунд хугацаанд эдийн засгийн 

тэнцвэртэй олон тулгуурт бүтцийг бий болгож, үндэсний язгуур эрх ашгийг хангахад 

чиглэнэ”,  

2. “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын зорилго нь хөрөнгө оруулалтын 

тогтвортой орчныг бүрдүүлж, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, 

технологи, инновацийг дэмжих замаар ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, 

боловсруулалтын чанарыг дээшлүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэхэд оршино”,  

3. “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг бусад салбарын бодлоготой 

харилцан уялдуулан хөгжүүлнэ”,  

4. “Энэхүү бодлогын баримт бичиг нь төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах зарчим, 

хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлж, удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгоход чиглэх 

бөгөөд тэдгээр нь эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомж, дунд, урт хугацааны 

хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр, төсөлд тусгагдан хэрэгжинэ” гэж тус тус тодорхойлсон байна. 

 

Бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дараах үндсэн зарчимд тулгуурласан байна.  

1. Оролцогч талуудын хууль ёсны эрх ашгийг хохироохгүй байх; 

2. Орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи, инновацийг дэмжих; 

3. Нээлттэй, ил тод, хариуцлагатай байх; 

4. Хууль  дээдлэх, харилцан ашигтай ажиллах, компанийн сайн засаглалыг дэмжих; 

5. Өмчийн хэлбэрээр ялгаварлахгүй байх; 

6. Хуулиар хориглоогүй мэдээллийг нийтэд ил тод, нээлттэй байлгах; 

7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох; 

8. Төрийн зохицуулалтыг зохистой түвшинд байлгах. 

 

Бодлого хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн нь: 

• Геологи хайгуулын судалгаа эрчимжиж, эрдэс баялгийн нөөц өснө; 

• Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нэр төрөл нэмэгдэнэ; 

• Нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцлийг 

бүрдүүлснээр үйлдвэрлэлийн осол буурна; 

• Урт хугацааны төлөвлөлт хийгдэнэ; 

• Хот, суурин бий болж, дэд бүтэц хөгжинө; 

• Хүн амын хэт төвлөрөл саарна; 

• Ажлын байр нэмэгдэж, ажилгүйдэл буурна; 

• Нээлттэй, ил тод байдал бүрдэж, хариуцлагатай уул уурхайн зарчим бодитоор хэрэгжинэ. 

                                                      
44 АМГТГ, 2017, Монгол улсын геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбар, АМГТГ-ын 2016 

оны үйл ажиллагааны тайлан, 2017-2020 оны төсөөлөл, хүрэх үр дүн 
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• Олон нийтийн оролцоо хангагдана; 

• Эрдэс баялгийн бирж дээр эрдсийн бүтээгдэхүүний арилжаа нээлттэй хийх бизнесийн таатай 

орчин бүрдэнэ. 

 

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого  

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн УИХ-ын тогтоолоор “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар 

баримтлах бодлого”-ыг баталсан45. Уг бодлогыг: 

• Аж үйлдвэрийн салбар нь төр, шинжлэх ухаан, бизнесийн харилцаанд түшиглэсэн, 

экспортын чиг баримжаатай, өндөр технологи, өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх Монгол Улсын эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл мөн. 

• Монгол Улсын төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого нь хөдөө аж ахуйн гаралтай 

түүхий эд, уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэлээс мэдлэг, нэмүү өртөг шингээсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож, тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн цогц арга 

хэмжээг тодорхойлоход чиглэнэ. 

• Уул уурхайн олборлох, баяжуулах үйлдвэрлэлээс бусад үйлдвэрийн салбарууд аж 

үйлдвэрийн бодлогод хамаарна. 

• Энэхүү баримт бичиг нь Монгол Улсын төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах үндсэн 

бодлого байх бөгөөд бусад салбарын бодлоготой харилцан уялдсан байна.  

Бодлогын зарчим: 

1. Хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл эрхлэх; 

2. Экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох, олон улсын болон үндэсний стандарт 

хангасан өрсөлдөх чадвар бүхий бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих; 

3. Дэвшилтэт техник, өндөр технологи, инновацид суурилсан эдийн засгийн үр ашигтай 

үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх; 

4. Төр, шинжлэх ухаан, бизнесийн үр ашигтай хамтын ажиллагаанд тулгуурлах; 

5. Аж үйлдвэрийн салбарт оролцогч талуудын үйл ажиллагаанд тэгш байдал, шударга 

өрсөлдөөнийг хангах.  

Бодлогын зорилго нь дэвшилтэт техник, өндөр технологи, өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг бий болгож аж үйлдвэрийн салбарыг Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангах 

тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлэхэд оршино.  

Бодлогын зорилтууд нь: 

• Аж үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, үйлдвэрлэл эрхлэх таатай 

орчинг бүрдүүлэх; 

• Аж үйлдвэрийн хөгжлийн бүсийг тодорхойлон "Монгол Улсын аж үйлдвэрийн нэгдсэн 

төлөвлөлт, зураглал"-ыг экосистем, хүн амын нутагшил, суурьшил, түүхий эдийн нөөц, дэд 

бүтцийн бодлоготой уялдуулан боловсруулах; 

• Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж, үйлдвэрийн кластер, чөлөөт бүс, 

үйлдвэрлэл, технологийн парк, тээвэр логистикийн сүлжээг цогцоор нь төлөвлөнх 

эрэгжүүлэх; 

• Дэвшилтэт техник, өндөр технологи, инновацид суурилсан, нийгэм, эдийн засгийн үр ашиг 

бүхий боловсруулах үйлдвэрийг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн бодлогоор дэмжих; 

                                                      
45 Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, https://www.legalinfo.mn/annex/details/6811?lawid=11129  

https://www.legalinfo.mn/annex/details/6811?lawid=11129
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• Аж үйлдвэрийн салбарт төр, шинжлэх ухаан, бизнесийн үр ашигтай хамтын ажиллагааг 

дэмжих; 

• Аж үйлдвэрийн салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулах, бэлтгэх; 

• Худалдааны таатай орчинг бүрдүүлэх, экспортыг төрөлжүүлэх.  

 

Бодлогыг хэрэгжүүлэх үе шат: 

Бодлогыг 3 үе шаттай хэрэгжүүлнэ. Үешат тус бүрээр таван жилийн стратеги төлөвлөгөө 

боловсруулж Засгийн газар батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллана. Үүнд: 

• I үе шат /2015-2020 он/: Үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалж, үндсэн түүхий эдийг дотооддоо 

боловсруулж, техник, технологийг нутагшуулан экспортыг дэмжих, импортыг орлох аж 

үйлдвэрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

• II үе шат/2020-2025 он/: Экспорт давамгайлсан аж үйлдвэрийн бүтцийг буй болгож өндөр 

технологи, машин байгууламж, химийн үйлдвэрлэлийн эхлэлийг тавина. 

• III үе шат /2025-2030 он/: Мэдлэгт суурилсан аж үйлдвэрийг хөгжүүлж, технологийн 

экспортыг эхлүүлнэ. 

Бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн: 

1. Хүн амын амьжиргааны түвшин сайжирч, үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа нэмэгдэнэ. 

2. Үндэсний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр дотоодын хэрэгцээгээ ханган экспортлогч орон болж 

олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ. 

3. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх 

хувийн жин нэмэгдэнэ. 

4. Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулагдаж, үйлдвэрийн кластер, логистикийн сүлжээ 

хөгжинө. 

5. Судалгаа хөгжлийн боловсруулалтын ажлын үр дүнг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж 

үндэсний баялгийг нэмэгдүүлэх нөхцөл бий болно. 

6. Аж үйлдвэрийн салбарт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бий болж, 

экспортын зах зээл өргөжинө.  

  

Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал 

 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилго, зорилтыг хангах үндсэн арга зам нь Монгол Улсад 

эдийн засгийн бүсчлэл тогтоож, түүгээр дамжуулан бүс нутаг, хот, хөдөөгийн хөгжлийн нэгдмэл 

болон харьцангуй бие даасан тогтолцоонд суурилсан бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн 

цогцолборуудыг бүрдүүлэх явдал мөн. Бүсүүдэд46 

1. Баруун бүс:  Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд; 

2. Хангайн бүс:  Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Өвөрхангай,  

Хөвсгөл; 

3. Төвийн бүс:   Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь,  

Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв; 

4. Зүүн бүсэд:  Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий. 

5. УБ-ын бүсэд:   Нийслэл хот, түүний дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр,  

хот орчмын бүсийн дагуул хотууд 

                                                      
46 www.legalinfo.mn  

http://www.legalinfo.mn/
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Өмнийн говийн бүсэд хамаарч байгаа Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь аймгууд нь 

бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаар Төвийн бүсэд хамаарч байна. 

Байгаль орчны даац, хүн, малын байршил, эдийн засаг, нийгмийн зорилтоороо харьцангуй ойролцоо 

шинж төлөвтэйг харгалзан эдийн засгийн бүсүүдэд аж ахуйн дараах салбарыг нийтлэг байдлаар 

хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн байдаг.  

 мал аж ахуй; 

 хөнгөн, хүнсний үйлдвэр; 

 уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр; 

 барилга, барилгын материалын үйлдвэр; 

 оюуны багтаамж ихтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ; 

 аялал жуулчлал, амралт, рашаан сувилал; 

 үйлдвэрлэл, нийгмийн үйлчилгээний дэд бүтцийн салбарууд; 

 зах зээлийн дэд бүтцийн бүрдэл хэсгүүд. 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын таван бүсийн Баруун, Улаанбаатар гэсэн хоёр бүсээс 

бусад Хангай, Төв, Зүүн бүсүүдэд уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлэхээр 

тусгасан байна. 

 

Ашигт малтмалын тухай хууль 

 

Уул уурхайн салбарын эрх зүйн орчинг ойлгомжтой болгох, гадаад, дотоодын хрөнгө оруулагч нарт 

нээлттэй болгох, эрх зүйн давхардлыг арилгах зорилгоор үе үеийн УИХ, Засгийн газар ажиллаж 

Ашигт малтмалын тухай хуулинд маш олон удаагийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж байсан. 

Одоогоор хамгийн сүүлд УИХ-ын 2014 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого”-д нийцүүлэх, хувийн хэвшлээ 

дэмжих замаар өрсөлдөх чадвартай болгох, газар нутгийн 15-20 хувьтай тэнцэх хэмжээний талбайг 

төрөөс солбицлоор тогтоож нээлттэй зарлан хайгуулын салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах нөхцлийг 

бүрдүүлэх зорилгоор Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 

төслийг боловсруулж УИХ-аас 2014 оны 7-р сарын 1-ний өдөр баталсан47.  

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа салбарын эрхзүйн орчны тогтвортой 

байдлыг хангах үүднээс 2006 оны буюу хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд суурилах, хөрөнгө 

оруулагчийн эрхийг хамгаалах зарчмыг баримталсан. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар дараах шинэ зохицуулалт, өөрчлөлтийг оруулсан. Үүнд: 

• Хууль эрх зүйн орчны тогтвортой байдлыг хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр хууль санаачлагчид судалгаанд үндэслэн зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон 

тооны бус Бодлогын зөвлөлийг байгуулах. 

• Геологийн салбарт баримтлах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилт бүхий геологийн 

судалгаа, шинжилгээ, мэдээлэл хариуцсан Үндэсний геологийн албыг Засгийн газар 

байгуулах. 

• Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нийт 9 жил байсныг 12 жил болгож өөрчилсөн. 

• Стратегийн ордын тодорхойлолтоос “бүс нутаг” гэсэн тодотголыг хасч зөвхөн дотоодын 

нийт бүтээгдэхүүний таван хувиас дээш хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа буюу 

үйлдвэрлэх боломжтой ордыг л хамруулдаг болно.  
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• Тусгай зөвшөөрөл олгох үед сонгон шалгаруулалтын арга хэрэглэх зүйл заалтуудыг  

багасгаж ердийн өргөдлийн журмаар буюу түрүүлж ирсэн нь түрүүлж авдаг олон улсын 

зарчмыг илүү ашиглана.  

• Тусгай зөвшөөрөл цуцлах заалтуудыг багасгаж, оронд нь ердийн торгуулийн хэлбэрийг 

түлхүү ашиглах замаар хөрөнгө оруулагчийн эрхийн хамгаалалтыг нэмэгдүүлсэн. 

• Орон нутагтай харилцах харилцааг ил тод, хууль ёсны болгох замаар ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх ашгийг гэрээгээр хамгаалдаг байхыг хуульчилсан.  

2015 оны 5 дугаар сарын 21-нд батлагдсан “Төсвийн тухай хууль”-ийн 60 дугаар зүйлийн 60.5-60.10, 

59 дүгээр зүйлийн 59.2 дахь хэсэгт ашигт малтмалтын төлбөрийн орлоготой холбоотой нэмэлт 

өөрчлөлтүүд оруулсан. Ялангуяа энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөд улсын төсвөөс Аймаг, нийслэлийн орон 

нутгийн хөгжлийн сангаар дамжуулан48: 

• Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 33-аас доошгүй хувийг ашигт 

малтмалын олборлолт хийсэн сум, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд, 

• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын 50-аас доошгүй хувийг ашигт 

малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай байрших 

сум, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд тус тус олгохоор заасан. 

Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт бүхий хуулийг 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдөж байна. 

2011 онд Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциациас Ашигт малтмалын тухай хуульд судалгаа 

хийгээд: 

• Ашигт малтмалын тухай хуультай шууд холбогдох хууль – 52, 

• УИХ-ын тогтоол – 2, 

• Засгийн газрын тогтоол – 16, 

• Сайдын тушаал – 23, 

• Засгийн газрын агентлагаас гаргасан эрх зүйн акт – 26, 

• Ашигт малтмалын тухай хуультай холбоотой Улсын дээд шүүхийн тогтоол – 1, 

• Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр – 1, 

• Шүүхийн шийдвэр - 198 байдгийг тогтоож, хуулийн давхардал нийт 52, хуулийн зөрчил 36, 

хуулийн хийдэл 22 байна гэж дүгнэсэн. 

АМТХ-ийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор Захиргааны хэргийн шүүхээр шийдэгдсэн уг хуультай 

холбоотой маргааны тоо эрс нэмэгдсэн. Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсан 2004 оноос хойш 

11 жилийн хугацаанд АМТХ-тай холбоотой 569 хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэжээ. Шийдсэн 

хэргийн тоо 2007 оноос нэмэгдэж, 2012 онд дээд цэгтээ хүрээд, одоогоор улмаар уул уурхайн 

салбарын уналтыг дагаж багасчээ. Энэ бүхэн нь хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, салбарын 

үйл ажиллагааны янз бүрийн үе шатанд хуулийн заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэхэд гарч буй 

тодорхойгүй байдлыг залруулах шаардлагатайг харуулж байна. Мөн хууль эрх зүйн хүрээнд салбар 

хоорондын хамтын ажиллагаа, ялангуяа Сангийн яам, УУЯ, БОНХАЖ-ны яам хоорондын хамтын 

ажиллагааны зохицуулалтыг сайжруулах шаардлагатай байна.  

 

 

 

                                                      
48 УУЯ, АТГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр “Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ”-

ний тайлан, 2016  
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Хүснэгт 13. Уул уурхайн салбарын хууль эрх зүйн зарим өөрчлөлт, зорилго49 

№ Хууль Зорилго 

1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай 

хууль (2014.01.09) 

Эрх мэдлийн төвлөрлийг сааруулан орон нутагт 

шилжүүлэх замаар их бүтээн байгуулалтыг 

дэмжих тогтолцоог бүрдүүлж элс, хайрганы 

үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 

2. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай хууль (2014.01.24) 

Алтны худалдаанд ил тод байдлыг бүрдүүлсэн 

3. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай хууль (2014.07.01) 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг төрөөс тогтоосон 

газар нутагт солбицлоор олгосноор эрдэс баялгийн 

нөөцийг аривжуулах, хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх, салбарын эрх зүйн орчин урт 

хугацаанд тогтвортой байх боломж бүрдсэн 

4. Газрын тосны тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулга (2014.07.01) 

Газрын тосны салбарт эрх зүйн таатай орчин 

бүрдэж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлсэн. Мөн 

уламжлалт бус газрын тос хэмээх эдийн засгийн 

шинэ салбар хөгжих эрхзүйн үндэс бүрдсэн 

5. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай хууль (2015.02.18) 

 

ноогдол ашигтай дүйцэх хэмжээний мөнгөн 

хөрөнгийг тусгай нөөц ашигласны төлбөрийн 

хэлбэрээр авах нөхцөл бүрдсэн 

6. “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усан сан бүхий 

газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт 

ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай 

хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд 

өөрчлөлт оруулах тухай” (2015.02.18) 

өмнө нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан 

хуулийн этгээдэд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн 

явуулах боломж олгосон 

 

7. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай болон хүний хөгжил сангийн тухай хуульд 

өөрчлөлт тухай хууль (2015.05.21) 

АМНАТ-ын улсын төсөвт төвлөрч буй орлого 

30%, тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 50%-аар 

нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн хөгжлийн санд 

нэмж төвлөрнө 

 

Уул уурхайн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн үр дүнд: 

• хууль эрх зүйн орчин тодорхой болж урт хугацаанд тогтвортой мөрдөх боломж бүрдсэн; 

• эрдэс баялгийн бодлогын зөвлөлийн санал, зөвлөмжгүйгээр шинээр хууль гаргах боломжийг 

хязгаарласан; 

• алт, зэс зэрэг зарим ашигт малтмалын олборлолтын хэмжээ нэмэгдсэн; 

• хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгож хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломж 

бүрдсэн; 

• төвлөрлийг сааруулж орон нутагт барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломж 

бүрдсэн; 

• ЭБМЗ-ийн тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн эрх, үүргийг нь мэргэжлийн холбоод, 

мэргэшсэн шинжээчдэд шилжүүлэх эрх зүйн үндэс бүрдсэн /CRIRSCO-д элссэн/. 

• “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай” хууль; 

• “Газрын хэвлийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулга; 

• Холбогдох дүрэм, журам, стандартууд; 

• “Зэс”, “Төмөр”, “Алт”, “Нүүрс”, “Жонш”, “Цайр ба холимог металл”, “Газрын ховор 

элемент” хөтөлбөр; 

Тогтолцооны шинэчлэлийн хүрээнд: 

• Үндэсний геологийн албыг байгуулах; 
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• Эрдэс баялгийн бирж байгуулах; 

• Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэх; 

• Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах; 

• Лабораториудыг нэгдсэн бодлого, зохион байгуулалтад оруулахыг дэмжих; 

• Гадаад хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх. 

Салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд: 

• Томоохон ордуудын дэд бүтцийг сайжруулах; 

• Стратегийн ач холбогдолтой болон нөөц нь тогтоогдсон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулах; 

• Алт олборлолтыг нэмэгдүүлэх; 

• Баяжуулах үйлдвэр, үүсмэл ордын ашиглалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх; 

• Уламжлалт болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, 

олборлолт, экспортыг нэмэгдүүлэх; 

• Хүрэн нүүрс хийжүүлэх төслийн ажлыг эрчимжүүлэх. 

 

Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн аймгуудын засаг даргын хөтөлбөр 

 

Говийн бүсийн аймгуудын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс харахад Өмнөговь, 

Дорноговь нь хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээ Уул уурхайн салбарыг түшиглэнэ гэсэн бол Дундговь 

аймаг Хөнгөн үйлдвэрийн цогцолбор байгуулна, Говьсүмбэр аймаг Хүнс хөдөө аж ахуй, жижиг 

дунд үйлдвэрлэл, уул уурхайд түшиглэсэн үйлдвэрлэлийг дэмжин орон нутгийн онцлогт тохирсон 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, эдийн засгийн өсөлтийг хангана гэсэн байна.  

 

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

*Эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн бодлого 

1. Шивээговь суманд уул уурхайн үйлдвэрлэл, Сүмбэр суманд уул уурхайн боловсруулах болон 

барилгын материалын үйлдвэр хөгжүүлнэ.  

2. Ашигт малтмалын томоохон ордуудыг түшиглэн уул уурхайн олборлох, боловсруулах 

үйлдвэрүүдийг байгуулж ажиллуулах  

3. Түүхий эдийн эдийн нөөцөд тулгуурлан барилгын материалын үйлдвэр байгуулах 

4. Уул уурхайн салбарт өндөр технологийн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх  

*Боловсруулах аж үйлдвэрийг хөгжлийн бодлого  

Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он): 

1. Аж үйлдвэрийг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлæ, эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэн 

аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулах; 

2.  Нүүрс-химийн үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах;  

3. Нүүрс болон биомассын түүхий эдээс хийн түлш (ДМЕ) гарган авах үйлдвэр байгуулах; 

4. Хөрс сайжруулах Бионүүрс (Char coal)-ний үйлдвэр байгуулах;  

5. Барилгын материалын керамик гулдмайн өндөр технологийн үйлдвэр байгуулах;  

6. Нүүрснээс малын өвчин анагаах керолин, кокс химийн болон бусад бүтээгдэхүүн гарган авч 

дотоодын зах зээлд нийлүүлэх, улмаар экспортлох;  

7. Дундговийн Баянжаргалан, Говь-Угтаал сумын нутагт байгаа төмрийн хүдрийг түшиглэн, 

төмөрлөгийн болон нүүрс жоншны боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах. 
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8. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд геологийн бүрэн хайгуул, судалгаа явуулах, техник-

технологийн шинэчлэл хийх;  

9.  Эрдсийн түүхий эдийн нөөцийг ашиглан зам, барилгын материал, барилгын шил, дулаалгын 

материал, бал чулуу, эрдэс будаг, ханын материалын үйлдвэр байгуулах. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

10. Нүүрс карбонжуулах (хагас кокс, миниметаллург) үйлдвэрлэл хөгжүүлэх;  

11. Кокс химийн (нүүрс баяжуулах, нүүрс хийжүүлэн шингэрүүлэх, азот, аммиак, азотын хүчил, 

азотын бордоо) үйлдвэрлэл хөгжүүлэх;  

12. Барилгын материал (цемент, тоосго, хавтанцар)-ын үйлдвэр байгуулах;  

13.Төмөр боловсруулах (төмөр хайлуулах, ган хийц-арматурын) үйлдвэр байгуулах;  

14. Зэс боловсруулах (хар зэс, катодын зэс, моторын утас, фосфоритын бордоо) үйлдвэр байгуулах; 

15. Циолитын (орон нутгийн түүхий эдэд түшиглэсэн нано техногийн үйлдвэр, эрчим хүчний 

хэмнэлттэй халаалт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, циолитын уурхай) үйлдвэр 

байгуулах;  

* Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого 

Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он): 

Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийн салбарын ДНБийг энэ 

үе шатанд жилд дунджаар 42.1 хувиар өсгөж, экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг 

тавина. 

1.  Ашигт малтмалын ордуудыг ашиглалтад оруулахад шаардлагатай дэд бүтэц бүрдүүлэх;  

2. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг төслийн хүчин чадалд хүргэх олон улсын төсөл бэлтгэж, 

гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах;  

3. Уул уурхайн болон техникийн мэргэжилтэнг орон нутагт бэлтгэх боломжийг судлан хэрэгжүүлэх.  

4. Чойр Нялгын сав газар дахь нүүрс, битумын орд газруудыг ашиглаж эхлэх 

Стратегийн зорилт 2. Уул уурхайн салбарт байгаль орчныг хамгаалах, экологийн тэнцвэрт 

байдлыг хадгалах бодлого баримтлана. 

5. Уул, уурхайн ашиглалтад өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийг сайжруулах;  

6. Уурхайн олборлолтын технологид нэгдсэн стандарт мөрдүүлэх;  

7. Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, ашигт малтмалыг 

далд аргаар олборлох, газрын гүнд боловсруулалт хийхийг дэмжих;  

 8. Уур амьсгалын өөрчлөлт, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гадаргын 

болон газрын доорх усны экосистем доройтох, бэлчээр хомсдох зэрэг сөрөг нөлөөллийг багасгах. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ийг энэ 

үе шатанд жилд дунджаар 19.3 хувиар өсгөнө.  

9. Эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг иж бүрэн ашиглах, хаягдалгүй, байгаль орчинд халгүй, өндөр 

технологи нэвтрүүлэх;  

10. Эрдэс түүхий эдийн олборлолтыг хүчин чадлын нь хэмжээнд байлгаж, боловсруулалтын 

түвшинг ахиулж, эцсийн бүтээгдэхүүний гаргалтыг нэмэгдүүлэх;   

11. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн цогцолборыг дагасан жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

хөгжүүлэх;  

12. Уул уурхайн болон барилгын үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх. 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 
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Дорноговь аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр  

Эдийн засаг, санхүүгийн чиглэлээр 

 Тэргүүлэх зорилт 1.1. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжин аймгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг 

хангах бодлого баримтална. 

 1. Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн байгаль орчинд 

ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 

 2. Зүүнбаянд Нефть боловсруулах үйлдвэр барих асуудлыг төр засгийн анхааралд байлгаж 

шийдвэрлүүлнэ. 

 3. Иххэт сумын “Хашаат худаг”-ийн нүүрсний уурхайг олборлох, Алтанширээ сумын 

“Эрдэнэцогт”-ын хүрэн нүүрсний уурхайг ашиглалтанд оруулахыг дэмжинэ. 

 4. Сэргээгдэх эрчим хүчний технологи ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх гадаад, 

дотоодын хөрөнгө оруулагчид, хувийн хэвшлийг дэмжинэ. 

 5. Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлан, 

бүтээн байгуулалт, тохижилт, бусад төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

 6. Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхийг дэмжиж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААНБ-

тай жил бүр уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулан уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 

нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана. 

 

Дундговь аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Дундговь аймаг нь байгалийн баялаг, мал аж ахуйн түүхий эдийн нөөц, уул уурхайн их 

бүтээн байгуулалтын алтан дундаж дээр байрлах онцлог байрлал,  дэд бүтцийг төгс  бүрдүүлсэн 

зэрэг давуу тал дээрээ тулгуурлан сайтар төлөвлөсөн хөнгөн үйлдвэрийн цогцолборыг байгуулах  

боломжтой.  

Улаанбаатар хот болон Өмнөговийн уул уурхайн их бүтээн байгуулалтын алтан дундаж дээр 

байрладаг онцлогтой.  

 

Өмнөговь аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Эдийн засаг-хөрөнгө оруулалтын бодлого  

* Шинэ технологи, ашигтай үйлдвэрлэл 

1. Уул уурхайн компани болон томоохон төсөл хэрэгжүүлэгж буй аж ахуйн нэгжүүдэд ханган 

нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 50-иас дээш хувийг орон нутгийн иргэд, хоршоо, 

нөхөрлөл, компаниудаар гүйцэтгүүлнэ.  

* Хариуцлагатай уул уурхай хөгжсөн дэд бүтэц 

1. Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл, хөтөлбөрийг дэмжиж хамтран ажиллана. 

2. Бичил уурхайн олборлох, боловсруулах үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу дэмжин, нэгдсэн 

зохион байгуулалтад оруулна.  

3. Уул уурхай, ашигт малтмалын мэдээлэл сурталчилгааны танхим байгуулна.  

4. Уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтын 

ажиллагааны гэрээ багуулан, орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, нийт ажлын 

байрны 50-иас доошгүй хувийг орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлэхийг зорино.  

5. Барилгын материалын илрэл, орд газруудад хайгуул нөөцийн судалгаа хийж, үйлдвэр 

байгуулах боломжийг судлана.  
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6. Уул уурхайн нөлөөллөөс үүсч буй тоосжилтийг бууруулах, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах 

ажиллагааг эрчимжүүлнэ. 

 

Говийн дэд бүсийн сумдуудын засаг даргын хөтөлбөр 

 

Хүснэгт 14. Говьсүмбэр аймгийн сумдуудын засаг даргын хөтөлбөр  
 Сүмбэр сумын засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

 Үндсэн зорилт Хэрэгжүүлэх ажил 

  

1.  Ашигт малтмал, уул 

уурхай 

 

Ашигт малтмалын нөөцийн талаар судлан, мэдээллийн сан бүрдүүлж,  

хамгаалах, ашиглах,  олборлолт явуулж буй газарт нөхөн сэргээлтийг 

тогтмол хийлгэнэ. 

2.  Ашигт малтмалын нөөцийн талаар судалсан мэдээллийн санд 

тулгуурлан ашиглалт, олборлолт явуулна. 

 Баянтал сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр  

 - - 

   Говьсүмбэр аймгийн шивээговь сумын засаг даргын 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны  

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө  

3.  Экосистемийн тэнцвэрт 

байдлыг хадгалах, байгаль 

хамгаалах ажилд бүх 

нийтийн оролцоог хангах 

чиглэлээр 

Тусгай зөвшөөрлийг хуулийн хүрээнд хүнд сурталгүй олгож, хяналт 

шалгалтын давхардлыг багасгана. 

4.  
Байгаль орчныг хамгаалж, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглан, 

ашиглалтыг сайжруулахад олон нийтийн оролцоог хангана. 

 

 

Хүснэгт 15. Дорноговь аймгийн сумдуудын засаг даргын хөтөлбөр 

 Эрдэнэ сумын засаг даргын 2016-2020 оны үйл  ажиллагааны хөтөлбөр  
 

 Үндсэн зорилт Хэрэгжүүлэх ажил 

5.  Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн чиглэлээр 

 

Уул уурхайн болон газар тариалан эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллага усны эх үүсвэрийг тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж 

ажиллана 

6.  Уул уурхайн лиценз олгохгүй, хамгаалж үлдэх газруудыг урьдчилан 

тогтоон улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

сүлжээг өргөтгөх ажлыг зохион байгуулж, нийт нутаг дэвсгэрийн 15-аас 

доошгүй хувийг хамгаалалтанд авч, хамгаалалтын менежментийг 

сайжруулна 

7.  Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлж буй үйлдвэр, уул уурхайн үйл 

ажиллагаанд иргэд, төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хяналт 

тавина. 

 “Хөгжил-айраг” сумын засаг даргын  үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр /2016-2020 он/ 

8.   

Үйлдвэржсэн айраг-

Үйлдвэр хөгжүүлэх 

бодлого: 

 

Хийн түлшний ашиглалтыг нэмэгдүүлж, хийн түлшний худалдаа 

үйлчилгээг дэмжинэ. 

9.  Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн 

байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах 

үйлдвэрлэл,  үйлдвэрийн цогцолборыг барьж байгуулахад дэмжинэ. 
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 Үндсэн зорилт Хэрэгжүүлэх ажил 

10.  Уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдэд орон нутгийн аж ахуйн 

нэгжүүд давуу эрхээр бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх, туслан 

гүйцэтгэгчээр ажиллах орчныг бүрдүүлж, орон нутгийн аж ахуйн нэгж, 

иргэдийг нэн тэргүүнд дэмжих бодлогыг баримтална. 

11.   Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхай, олборлолт, 

боловсруулалтын компаниудад ажиллуулахад шаардлагатай ажилтан, 

мэргэжилтнүүдийг мэргэжил, дадлага олгох богино хугацааны сургалтад 

хамруулж, тогтвортой ажлын байраар хангах асуудлыг компаниудтай 

хамтран шийдвэрлэнэ. 

12.   

 

 

Эко айраг-“айраг-ногоон 

ирээдүй”, аялал 

жуулчлалын бодлого 

 

Ураны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд тавих хөндлөнгийн 

хяналтыг сайжруулна. 

13.  Ашигт малтмалын боловсруулах үйлдвэрүүдийн ойролцоо газрын гүний 

усны хяналтын цэг байгуулж, шинжилгээнд хамруулдаг болно. 

14.  Газрын гүний усны нөөцийн судалгаа хийнэ.  

15.  Сумын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, уул 

уурхайн улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлэн 

хийлгэнэ. 

16.  Уул уурхайн болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана. 

 Алтанширээ сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр/2016-2020/ 

17.   

 

 

 

 

Эдийн засгийн бодлого 

Стратегийн ач холбогдол бүхий ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, 

гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжин сумын эдийн засгийн 

тогтвортой хөгжлийг хангах бодлого баримтална. 

18.  Сумын “Эрдэнэцогт”-ын хүрэн нүүрсний уурхайг ашиглалтанд 

оруулахыг дэмжинэ. 

19.  Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашиглалтын болон 

хайгуулын зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдтэй байнгын холбоотой 

ажиллаж, тэдний нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэхэд анхаарч 

ажиллана. 

20.  Сумын газар ашиглалт, зурагжуулалт, эд хөрөнгийн бүртгэлжүүлэлтийг  

сайжруулж,  эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн чиглэлээр 

 

Уул уурхайн болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана. 

22.  Уул уурхайн лиценз олгохгүй, хамгаалж үлдэх газруудыг урьдчилан 

тогтоон улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

сүлжээг өргөтгөх ажлыг зохион байгуулж, нийт нутаг дэвсгэрийн 

тодорхой хувийг хамгаалалтанд авч, хамгаалалтын менежментийг 

сайжруулна. 

23.  Дэвшилтэт техник технологи инновацийг нэвтрүүлж, ногоон амьдралын 

хэв маягийг төлөвшүүлэн, сумын хэмжээний ногоон байгууламжийг 3 

дахин нэмэгдүүлэн газрын доройтлыг бууруулж, цөлжилтийг сааруулна. 

24.  Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшил, төрийн бус 

байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

25.  Уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж эвдрэлд орсон газар нутгийн 

судалгаа гаргах, нөхөн сэргээх, үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа болон 

байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа лиценз 
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 Үндсэн зорилт Хэрэгжүүлэх ажил 

эзэмшигчдийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах арга хэмжээ авч 

ажиллана. 

26.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, үйлдвэрлэлийг байгаль орчинд 

сөрөг нөлөөгүйгээр зохион байгуулах талаар хамтын үйл ажиллагааг 

бэхжүүлэн, хууль бус ажиллагааг таслан зогсоож, байгаль орчны нөхөн 

сэргээлтийг цаг тухайд нь бүрэн хийлгэж хүлээж авна. 

 Даланжаргалан “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” Даланжаргалан сумын засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр/2016-2020/ 

27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдийн засаг, санхүүгийн 

чиглэлээр 

Тэргүүлэх зорилт 1.1. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжин 

эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах бодлого баримтална. 

28.  Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн 

байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаарх аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллана 

29.  Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхийг дэмжиж, тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч аанб-тай уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулан уул уурхайн 

сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх 

чиглэлээр хамтран ажиллана. 

30.  Уул уурхайн болон томоохон хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэгчдийг 

түшиглэн жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид, иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авна. 

31.  Тэргүүлэх зорилт 3.3.  Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшил, 

төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ 

32.  Уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг нөхөн 

сэргээж, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа компанийн тусгай 

зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж 

ажиллана. 

33.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр 

зохион байгуулахад шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана. 

34.  Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлж буй үйлдвэр, уул уурхайн үйл ажиллагаанд иргэд, 

төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хяналт тавина 

 Дэлгэрэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр/2016-2020/ 

35.   

 

 

Эдийн засаг, санхүүгийн 

чиглэлээр 

 

Тэргүүлэх зорилт 1.1 Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж сумын 

эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах бодлого баримтална. 

36.  Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч уул уурхайн компаниудыг уулзалт, 

зөвлөгөөнд хамруулж, уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 

нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана. 

37.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөгүйгээр зохион байгуулахад шаардлагатай арга хэмжээг авч 

ажиллана. 

38.  Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлж буй уул уурхайн үйл ажиллагаанд иргэд, 

төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хяналт тавина. 

39.   Уул уурхайн компаниудыг түшиглэн жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчид, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авна. 

40.  Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн чиглэлээр 

Уул уурхайн болон боловсруулах үйлдвэрийн усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана. 

 Замын-үүд сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр/2016-2020/ 
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41.  Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн бодлого 

Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшил, төрийн бус 

байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

42.  Уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг 

нөхөн сэргээж, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа компанийн 

тусгай зөвшөөрлийг цуцлах бодлого баримтална. 

43.  Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлж буй үйлдвэр, уул уурхайн үйл 

ажиллагаанд иргэд, төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хяналт 

тавина. 

44.  Уул уурхайн болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана. 

 Иххэт сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр  /2016-2020 он/ 

45.  Эдийн засаг, санхүүгийн 

чиглэлээр 

“Хашаат худаг”-ийн нүүрсний уурхайг олборлох ажлыг эрчимжүүлж, 

эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж ажиллана. 

46.  Уул уурхайн болон томоохон хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэгчдийг 

түшиглэн жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид, иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авна. 

47.  Хайлуур жонш, нүүрсний уурхайн олборолтыг дэмжин гадаадад 

экспортлож, нүүрсээр сумын уурын зуух, өрхүүдийг бүрэн хангаж 

ажиллана. 

48.  Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн болон бусад 

үйлдвэр, байгууллагыг түшиглэн бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, 

жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэх нөхцлийг 

бүрдүүлнэ. 

49.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгальд ээлтэй бодлого 

Уул уурхайн болон боловсруулах үйлдвэрийн усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах  ажилд хяналт  тавьж ажиллана.  

50.  Уул уурхайн лиценз олгохгүй, хамгаалж үлдэх газруудыг урьдчилан 

тогтоон улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

сүлжээг өргөтгөх ажлыг зохион байгуулж, нийт нутаг дэвсгэрийн 40-өөс 

дээш хувийг хамгааллалтад авч, хамгаалалтын менежментийг 

сайжруулна.   

51.  Уул уурхайн хайгуул , олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг 

нөхөн сэргээж, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа компаний 

тусгай зөвшөөрөлийг  цуцлах бодлого баримтална.  

52.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг байгаль орчинд  сөрөг 

нөлөөгүйгээр зохион байгуулахад шаарлагатай арга хэмжээ авч 

ажиллана.  

53.  Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлж буй үйлдвэр, уул уурхайн үйл 

ажиллагаанд иргэд, төрийн  бус байгууллагын  оролцоотойгоор хяналт 

тавина.  

54.  “Эко байгууллага”, “эко өрх”,  “байгаль орчинд ээлтэй уурхай”-г 

шалгаруулан урамшуулж , сайн туршлагыг  түгээн дэлгэрүүлэх бодлого  

хэрэгжүүлнэ. 

 Мандах сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

55.   

 

Уул уурхай болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана 
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56.   

 

 

 

Байгаль орчин 

Ус ашиглах зөвшөөрлийг хуулийн дагуу олгож, гэрээний хэрэгжилтэнд 

хяналт тавьж ажиллах 

57.  Ус ашиглах байгууллагын ус цэгийг тоолууржуулах 

58.  Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд иргэд олон нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлнэ 

59.  Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй эзэмшигчдийн үйл 

ажиллагаанд хяналт тавих иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ 

60.  Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй эзэмшигч хуулийн этгээдтэй 

“Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ”-г 

байгаална 

 Өргөн” сумын засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр (2016 -2020 он) 

61.  Эдийн засгийн өсөлтийг 

хангах бодлого 

Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бүрдүүлэн 

байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах үйлдвэрийг 

дэмжинэ. 

62.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын байгаль орчин, 

ногоон хөгжлийн бодлого 

Байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хариуцан хамгаалах,ашиглах, 

эзэмших иргэдийн нэгдсэн нөхөрлөл байгуулан ажиллана. 

63.  Орон нутагт байгаль орчинг  хамгаалах, нөхөн сэргээх, аялал жуучлалыг 

хөгжүүлэх тбб-ын үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжин хамтран ажиллана. 

64.  Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч доройтсон сумын газар 

нутгийн тооллогыг зохион байгуулж буруутай этгээдээр учирсан 

хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. 

65.  Сумын газар нутагт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 

олгох санал өгөх асуудалд тухайн орон нутгийн иргэдийн саналыг гол 

болгох зарчим баримтлан ажиллана. 

66.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөгүйгээр зохион байгуулахад анхаарч ажиллана. 

67.  Уул уурхайн болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн  усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана. 

68.  Агаарын бохирдолтоос сэргийлэх зорилгоор уул уурхайн бүтээгдэхүүн 

олборлож буй болон ачиж, буулгах  газарт тоосонцроос хамгаалах тусгай 

байр техник тоног төхөөрөмж байгуулах ашиглахад хяналт тавин 

ажиллана. 

69.  Орон нутагт хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ. 

70.  Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхийг дэмжиж, тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч  аанб-тай жил тутам  уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулан 

уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг  бууруулах, нийгмийн хариуцлагыг 

сайжруулах  чиглэлээр хамтран ажиллана. 

71.  Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл аан-тэй  байгаль орчинг  хамгаалах, 

уурхай ашиглах үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг  

хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх  болон учруулсан хохирлыг нөхөн 

төлөх, нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах болон орон нутгийн 

хөгжилд хөрөнгө оруулалт оруулах асуудлаар хариуцлагын гэрээ 

байгуулж ажиллана. 

72.  Уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг 

нөхөн сэргээхгүй, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа  аан-ийн 

тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай санал боловсруулж эрх бүхий албан 

тушаалтанд уламжлах бодлого баримтлан ажиллана. 
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73.  Уул уурхайн үйл ажиллагаанд нутийн иргэд, иргэний нийгмийн 

байгууллагаас тавих хяналтын тогтолцоо төлөвшүүлэн ажиллана. 

74.  Нутаг дэвсгэрт  газар ашиглах, эзэмших, ашигт малтмалын  хайгуулын 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага байгаль 

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар хууль тогтоомжид заасан үүргээ 

хэрхэн биелүүлж байгаадхяналт тавих ажлыг зохион байгуулж, гарсан 

зөрчлийг таслан зогсоох арга  хэмжээ авч ажиллана. 

 Сайншанд сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2016-2020 он/ 

75.   

 

 

 

 

 

 

Эдийн засаг, санхүүгийн 

чиглэлээр 

Тэргүүлэх зорилт 1.1. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжин 

аймгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах бодлого 

баримтална. 

76.  Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн 

байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах 

үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 

77.  Зүүнбаянд нефть боловсруулах үйлдвэр барих асуудлыг төр засгийн 

анхааралд байлгаж шийдвэрлүүлнэ 

78.  Иххэт сумын “хашаат худаг”-ийн нүүрсний уурхайг олборлох, 

алтанширээ сумын “Эрдэнэцогт”-ын хүрэн нүүрсний уурхайг 

ашиглалтанд оруулахыг дэмжинэ. 

79.  Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхийг дэмжиж, тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч ААНБ-тай жил бүр уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулан 

уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нийгмийн хариуцлагыг 

дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана. 

80.  Байгальд ээлтэй гадаад, дотоодын дэвшилтэт тэргүүний технологийг 

сонгон   нэвтрүүлэх, нутагшуулах “хөгжлийн загвар” үйлдвэр барихыг 

дэмжинэ. 

81.  Үйлдвэрлэл, технологийн паркуудаар дамжуулан шинжлэх ухаан, 

техник технологи, инновацийг нэвтрүүлэн “үйлдвэржилтийн 21:100” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

82.  Уул уурхайн болон томоохон хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэгчдийг 

түшиглэн жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид, иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авна. 

83.   

 

 

 

 

 

 

Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн чиглэлээр 

Уул уурхайн болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн усны эх үүсвэрийг 

тоолууржуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана. 

84.  Уул уурхайн лиценз олгохгүй, хамгаалж үлдэх газруудыг урьдчилан 

тогтоон улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

сүлжээг өргөтгөх ажлыг зохион байгуулж, нийт нутаг дэвсгэрийн 25-аас 

доошгүй хувийг хамгаалалтад авч, хамгаалалтын менежментийг 

сайжруулна. 

85.  Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментийг 

хэрэгжүүлж, нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах санал санаачилгыг 

дэмжинэ 

86.  Уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг 

нөхөн сэргээж, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа компанийн 

тусгай зөвшөөрлийг цуцлах бодлого баримтална 
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87.  Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлж буй үйлдвэр, уул уурхайн үйл 

ажиллагаанд иргэд, төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хяналт 

тавина. 

88.  “Эко сум, байгууллага”, ‘эко өрх’, “байгаль орчинд ээлтэй уурхай”-г 

шалгаруулан урамшуулж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх бодлого 

хэрэгжүүлнэ. 

 Сайхандулаан сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2016-2020 он/ 

89.  Эдийн засаг, санхүүгийн 

чиглэлээр 

/хтх-аздүах-тз-1.1.1. Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай 

орчныг бүрдүүлэн байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий 

боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 

90.   /хтх-аздүах-тз-1.1.6/ Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхийг 

дэмжиж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аанб-тай жил бүр уулзалт, 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулан уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран 

ажиллана. 

91.  Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн чиглэлээр 

хтх-аздүах-тз-3.1.5. Уул уурхайн болон үйлдвэрлэлийн зориулатаар 

ашиглах усны эх үүсвэрийг тоолууржуулж, хяналт тавьж ажиллана. 

92.  згүах-4.2.6.,/хтх-аздүах-тз-3.2.1/. Уул уурхайн лиценз олгохгүй, 

хамгаалж үлдэх газруудыг урьдчилан тогтоон орон нутгийн тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх ажлыг зохион байгуулж, 

нийт нутаг дэвсгэрийн 25-аас доошгүй хувийг хамгаалалтанд авч, 

хамгаалалтын менежментийг сайжруулна. 

 Улаанбадрах сумын засаг даргын “унаган нутгийн хөгжлийн төлөө бид хамтдаа” үйл ажиллагааны 

мөрийн хөтөлбөр /2016-2020/ он 

93.  Эдийн засгийн тогтвортой 

өсөлтийг хангах бодлого 

Уул уурхай болон томоохон хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэгчдийг 

түшиглэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авна. 

94.   

 

Байгаль орчны 

чиглэлээр 

Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшил, иргэд, төрийн 

бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

95.  Уул уурхайн хайгуул олборлолтод өртөж эвдрэлд орсон газар нутгийг 

нөхөн сэргээж, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа компанийн 

тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах бодлого барина. 

96.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийг байгаль орчинд сөрөг 

үзүүлэхгүй байхад анхаарч ажиллана. 

 Хөвсгөл сумын засаг даргын “Унаган нутгийн хөгжлийн төлөө бид хамтдаа” үйл ажиллагааны 

мөрийн хөтөлбөр /2016-2020/ он 

97.   

 

 

Эдийн засаг санхүүгийн 

чиглэлээр 

Хөрөнгө оруулагч аан, иргэдтэй байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт 

технологи бүхий үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх, сумын бүтээн 

байгуулалт, тохижилт, бусад төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран 

ажиллана. 

98.  Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхэд анхаарч уул уурхайн 

салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аан, иргэдтэй жил бүр  уулзалт 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулан уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран  

ажиллана. 
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99.  Уул уурхайн болон томоохон хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэгчдийг 

түшиглэн жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид, иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авна. 

100.  Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн  чиглэлээр 

 

Уул уурхайн лиценз олгохгүй, хамгаалж үлдэх газруудыг урьдчилан 

тогтоон улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

сүлжээг өргөтгөх ажлыг зохион байгуулж, нийт нутаг дэвсгэрийн 25-аас 

доошгүй хувийг хамгаалалтанд авч, хамгаалалтын менежментийг 

сайжруулна.  

101.   Уул уурхайн  бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөгүйгээр зохион байгуулахад шаардлагатай арга хэмжээг авч 

ажиллана. 

102.   Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлж буй үйлдвэр, уул уурхайн үйл 

ажиллагаанд иргэд, төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хяналт 

тавина. 

 

 

 

 

 

Хүснэгт. 16 Дундговь аймгийн сумдуудын засаг даргын хөтөлбөр 

 Адаацаг  сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны  хөтөлбөр 
 

 Үндсэн зорилт Хэрэгжүүлэх ажил 

103.   

 

Эдийн засгийн 

бодлогын хүрээнд 

Гар аргаар ашигт малтмал олборлон эвдрэлд орж орхигдсон газруудыг нөхөн 

сэргээнэ. 

104.  Бичил уурхайн ажиллах боломжийг судлан дэмжих бодлого хэрэгжүүлэх. 

105.  шаардлагатай газруудыг орон нутгийн хамгаалалтанд авах 

106.  Байгаль хамгаалах чиглэлээр санаачлага  гаргаж байгаа иргэд байгууллагуудын 

санал санаачлагыг дэмжиж ажиллана. 

 Баянжаргалан сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2018-2020 он/ 

107.   

 

 

 

 

 

 

 

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн хүрээнд 

Бичил уурхай эрхлэх журмын дагуу ажилгүй иргэдийн ашигт малтмал 

олборлох үйл ажиллагааг дэмжиж, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа ААН-үүдэд ажилгүй иргэдийг зуучилж ажлын байрыг 

нэмэгдүүлнэ.   

108.  Байгаль орчин, газрын харилцааны хүрээнд 

Уул уурхайн шавхалтын усыг ашиглаж цөөрөм байгуулах 

Хайрга, чулуу, элс, шаврыг тогтоосон цэгээс олборлож, нөхөн сэргээлтийг хийх 

109.   Уул уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд 

- Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аан-ээр техникийн нөхөн сэргээлт 

хийлгэх. 

- Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аан-ээр жил бүр биологийн болон 

дүйцүүлэх нөхөн сэргээлтийг тогтмол хийлгэж хэвшүүлэх 

- Байгаль хамгаалах төрийн бус байгууллага, сайн дурын бүлгүүдийг 

дэмжиж ажиллах.  

- Хөрөнгө оруулагчдын зөвлөгөөнийг жил бүр зохион байгуулж орон 

нутгийн хөгжлийн санд тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэгийг 

авч ажиллах  
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- Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг аан-ийн дэмжлэгтэйгээр 

сайжруулсан замтай болж тоосжилтыг багасгах  

- Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж үйл ажиллагаанд байнгын 

хяналт тавьж стандартыг мөрдөж ажиллуулах 

- Бичил уурхайн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжиж 

ашигт малтмалын газрын дүгнэлттэй талбайд ажиллуулах  

- Уул уурхайн компаниудаас улсын болон орон нутгийн төсөвт орох 

орлогыг нэмэгдүүлэх 

- Аймгийн ИТХ-аас баталсан уул уурхайн замын тээврийг маршрутын 

дагуу сайжруулан ашиглуулах 

 Говь-угтаал сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2017-2020 он / 

110.   

 

 

 

 

Байгаль  орчин 

аялал жуулчлал  уул 

уурхайн хүрээнд  

 

Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглаж байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээж аялал 

жуулчлал, уул уурхайгаас орон нутагт орох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

111.  Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас болж эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг  

хийлгэж ажиллана. 

112.  Байгаль орчныг хамгаалахад хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэхийн 

зэрэгцээ ашиглагч, бохирдуулагч нь хамгаалах, тогтолцоог бий болгож энэ 

ажилд иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

113.  Ашигт малтмал уул уурхайн талаар баримтлах  сумын бодлого боловсруулан 

хэрэгжүүлж ажиллана. 

114.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг сайжруулсан болон хатуу хучилттай замаар 

нэгдсэн маршрутын дагуу тээвэрлэх бодлого баримталж, замын маршрутыг 

тогтоож мөрдуулнэ. 

115.  Уул уурхайн хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, 

байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг сайжруулна. 

 Дэлгэрхангай сумын засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

116.  Хөдөлмөр эрхлэлт, 

нийгмийн 

хамгаалал 

Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжид хадгалагдаж 

байгаа болон шинээр бий болсон ажлын байранд сум, орон нутгийн иргэдийг 

зуучлан ажлын байраар хангуулна. 

117.   

 

 

 

 

Байгаль орчин 

 

Усны тоо бүртгэлд түшиглэн усны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжүүлнэ. 

118.  Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, ашигт 

малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс орон нутагт төлсөн татвар, төлбөр, 

торгууль, хандивыг ил тод мэдээлж ажиллана. 

119.  Уул уурхай, бичил уурхайн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд 

явуулахад хяналт тавьж ажиллана. 

120.  Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоход орон нутгаас санал 

өгөх, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын тусгай 

зөвшөөрлийг олгох ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу шуурхай шийдвэрлэж 

ажиллана. 

 Дэлгэрцогт сумын засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

 - Уул уурхай, хүнд үйлдвэр, геологи, хайгуулын салбартай холбоотой заалт 

байхгүй байна. 

 Дэрэн сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2016-2020 он/ 

 - Уул уурхай, хүнд үйлдвэр, геологи, хайгуулын салбартай холбоотой заалт 

байхгүй байна. 

 Луус сумын засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
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121.   

 

 

Ашигт малтмал, уул 

уурхай 

 

Бичил уурхай түр эрхлэгчдийг осол аюулгүй, байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөгүйгээр ажиллуулж эвдрэлд орсон “Хадат улаан”, “Шаргал”-ын жоншны 

талбайг нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэн бичил 

уурхайчид, төрийн бус байгууллага, азийн сан, швейцарын хөгжлийн 

агентлагтай хамтран зохион байгуулна.   

122.  Ашигт малтмалын нөөц ашиглах, хайгуул хийх үйл ажиллагааг байгаль орчинд 

сөрөг нөлөөгүйгээр явуулж нөхөн сэргээлтийг хийлгэнэ. Хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл олгоход орон нутгаас санал өгөх, түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын хайгуул, олборлолтын тусгай зөвшөөрлийг хууль тогтоомжийн 

дагуу олгож шийдвэрлэх. 

123.  Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, ашигт 

малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс орон нутагт төлсөн татвар, төлбөр, 

торгууль, хандивыг ил тод мэдээлж ажиллана. 

 Гурвансайхан сумын  засаг даргын 2018 - 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

124.   

 

 

 

 

Эко орчин 

бүрдүүлэх хөтөлбөр 

Сумын хэмжээнд эдийн засаг нийгэм, байгаль орчны суурь судалгаа гарган, уул 

уурхайгаас үзүүлж буй нийгмийн нөлөөллийг тодорхойлж хөтөлбөр 

боловсуулж хүргүүлнэ 

125.  “Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачлага”-ыг хэрэгжүүлж, иргэдэд 

нээлттэй, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, гурван талт нээлттэй 

хэлэлцүүлгийг жил бүр зохион байгуулах, орон нутгаас ажлын байраар хангах 

тэдний нийгмийн даатгал, татварыг орон нутагт байрлуулах 

126.  Уул уурхай болон бусад томоохон төслийг санхүүжүүлэгч байгууллагуудтай 

ногоон хөгжлийн бодлогыг холбох механизмыг бий болгоно. 

127.  Уул уурхайн нөхөн сэргээлтэд “дүйцүүлэн хамгаалах” механизмыг нэвтрүүлнэ. 

128.  Уул уурхай, хүнд даацын авто замаар сүйтгэгдсэн бэлчээрийн болон бусад 

талбайг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулна. 

  Өндөршил сумын  засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

129.  Ашигт малтмал, уул 

уурхай 

 

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хуулиар 

хүлээсэн үүргийн биелэлтэд тавих хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлнэ. 

130.  Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг нэгдсэн замын  маршрутын дагуу тээвэрлэх 

бодлого баримталж, тогтоосон замын маршрутыг мөрдүүлнэ. 

 Сайхан-овоо сумын  засаг даргынүйл ажиллагааны хөтөлбөр /2016-2020/ 

131.   

 

 

 

 

 

 

Ашигт малтмал, уул 

уурхай 

 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын (элс, хайрга г.мэт) хайгуул, олборлолтын 

тусгай зөвшөөрлийг хууль тогтоомжийн дагуу шуурхай олгоход анхаарч, 

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлтэд тавих 

хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлнэ. 

132.  Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн санд нөхөн сэргээлтийн мөнгийг төвлөрүүлж 

нөхөн сэргээлтийг дор бүрд нь хийлгэх 

133.  Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөнийн дагуу 

ажиллах, нөхөрлөлийн гишүүдийг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллаганы 

сургалтанд хамруулах 

134.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аан-

үүдтэй гэрээтэй ажиллана 

135.  Бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөлийн ахлагч нартай болон худалдан авах 

компаниудтай гурвалсан гэрээгээр ажиллах 

136.  Бичил уурхай эрхлэгчдийг осол аюулгүй байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай 

ажиллуулж нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүргийг өндөржүүлнэ 
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137.   Уул уурхайн бүтээгдхүүнийг сайжруулсан болон хатуу хучилттай замаар 

нэгдсэн маршрутын дагуу тээвэрлэх бодлого баримталж замын маршрутыг 

тогтооно 

 Цагаандэлгэр сумын засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр  

138.  Хууль, эрх зүйн 

бодлогын хүрээнд 

Байгаль орчины тухай хууль, ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомжийн 

журмын хэрэгжилтэд тавих хяналтыг нэмэгдүүлж ажиллах. 

 Эрдэнэдалай сумын засаг даргын 2017-2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөр 

139.  Хаа, үйлдвэржилт, 

байгаль орчны 

бодлогын хүрээнд 

 

Ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгжид хяналт 

тавих ажлыг нутгийн иргэдийн санал санаачилга, төсөвт байгууллагын дарга 

эрхлэгч нарын саналд тулгуурлан хяналтын тогттолцоог боловсронгуй болгож, 

нөхөн сэргээлтийг хуулийн хүрээнд хийлгүүлж, тэднээс орон нутагт оруулах 

хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх. 

 

Хүснэгт 17. Өмнөговь аймгийн сумдуудын засаг даргын хөтөлбөр 

 Баяндалай сумын засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
 

 Үндсэн зорилт Хэрэгжүүлэх ажил 

140.   

 

Эдийн засгийн 

бодлогын хүрээнд 

Гар аргаар ашигт малтмал олборлон эвдрэлд орж орхигдсон газруудыг нөхөн 

сэргээнэ. 

141.  Бичил уурхайн ажиллах боломжийг судлан дэмжих бодлого хэрэгжүүлэх. 

142.  шаардлагатай газруудыг орон нутгийн хамгаалалтанд авах 

143.  Байгаль хамгаалах чиглэлээр санаачлага  гаргаж байгаа иргэд байгууллагуудын 

санал санаачлагыг дэмжиж ажиллана. 

 Баян-Овоо сумыг 2017-2020 онд  хөгжүүлэх сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 

144.   

 

 

 

 

 

 

Эдийн засгийн 

өсөлт - эх нутгийн 

хөгжил 

 

Иргэдийн экологийн боловсролыг сайжруулах хөтөлбөр төлөвлөгөө 

боловсруулах, байгаль хамгаалагч идэвхтэн байгаль хамгаалгч нарыг 

урамшуулалттай болгох 

145.  Уул уурхайн чиглэлээр орон нутагт  үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй 

нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан иргэдийг сургаж дадлагажуулах, ажлын байраар 

хангах. 

146.  Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх үүднээс ашигт малтмалын тусгай 

зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаа болон зам 

барилгын ажлын нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг чангатгаж 

иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх.  

147.  Сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн аж ахуй нэгжүүдийн 

дэмжлэгээр малчдыг дотоодын болон хөгжилтэй орны уул уурхай, эрчимжсэн 

мал аж ахуй хөгжил дэвшил, соёлтой танилцуулах туршлага судлуулах, 

урамшуулах  ажлыг ээлж дараатай зохион байгуулах. 

148.  Орон нутагт уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй 

нэгжүүдийн ханган нийлүүлэлтийг орон нутгаас хангах талаар нутгийн 

захиргааны байгууллагаас бодлого гаргаж хамтарч ажиллан жижиг дунд 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнесийг хөгжүүлэх. 

 Булган сумыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

 -  Уул уурхай, хүнд үйлдвэр, геологи, хайгуулын салбартай холбоотой заалт 

байхгүй байна.  
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 Манлай сумыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх  сумын засаг даргын үйл ажиллагааны  “хөгжлийн манлай” 

хөтөлбөр 

149.   

Ажилтай 

орлоготой, амар 

тайван- манлайчууд 

Уул уурхайн компаниудын хүнсний болон ажил үйлчилгээний хангамжийн 

тодорхой хувийг орон нутгийн иргэд, нөхөрлөл хоршоо, компаниудаар 

гүйцэтгүүлнэ.  

150.  Суманд үйлдвэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүнийг төв суурин газрууд болон уул 

уурхайн компаниудад борлуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллана.  

151.   

 

Унасан нутгаа 

унаган байгалиар нь 

Гар аргаар ашигт малтмал олборлон эвдрэлд орж орхигдсон газруудыг 

биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийнэ. 

152.  Орон нутагт байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг байгууллагуудыг дэмжиж ажиллана. 

153.  Гар аргаар алт болон бусад түүхий эд олборлогчдыг бичил уурхайн зохион 

байгуулалтанд орж ажиллах санаачилгыг дэмжиж ажиллана.  

 Ноён сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх  сумын засаг даргын үйл ажиллагааны  мөрийн хөтөлбөр 

154.   

 

 

 

Байгаль орчин, 

аялал жуучлал 

Орон нутагт байгаль орчны нөхөн сэргээлтээр ажилласан байгууллагуудыг 

бодлогоор дэмжинэ. 

155.  Уул уурхайн бодлогын хүрээнд төр, иргэн, аж ахуй нэгжийн харилцан итгэлцэл 

дээр хамтын гэрээ байгуулж, нийт ажиллагсдын 50 хувийг орон нутгийн 

иргэдээс бүрдүүлж, залуучуудыг мэрэгшүүлж, мэргэжилтэй ажилтай залуусыг 

бэлтгэх асуудлыг хамтын гэрээгээр шийдвэрлэнэ. 

156.  Уул уурхайн нөлөөллөөс үүсч байгаа агаарын бохирдол, олон салаа зам, 

хөрсний доройтолыг бууруулах асуудлыг онцлон авч үзэж, нутгийн иргэдийн 

эрх ашгийг хамгаалсан үйл ажиллагааг нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлнэ. 

157.  Бичил уурхайн олборлох, боловсруулах үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу 

дэмжинэ. 

 Номгон сумыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

158.   

 

 

 

Унаган байгаль-

ухаалаг хэрэглээ 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд нөхөрлөл, иргэдийн 

оролцоог дэмжинэ. 

159.  Уул уурхайн бодлогын хүрээнд төр, иргэн, аж ахуйн нэгжийн харилцан 

итгэлцэл дээр хамтын гэрээ байгуулж нийт ажиллагсдын 30-аас  доошгүй 

хувийг орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлнэ.   

160.  Уул уурхайд лицензийг байгаль орчны чадавхтай уялдуулан, шинэ дэвшилтэд 

технологийг шалгуур болгон тухайн газар нутгийн иргэдийн саналд үндэслэн 

олгодог тогтолцоонд шилжинэ. 

161.  Бичил уурхайн олборлох, боловсруулах үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу 

дэмжин, нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулна.  

 Сэврэй сумын засаг  даргын мөрийн хөтөлбөр 

162.   

 

 

 

 

 

Ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр 

Нөлөөллийн бүсийн уул уурхайн компаниудтай хамтран ажиллаж орон 

нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангана 

163.  Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг орон нутагт эрчимжүүлэх зорилгоор 

барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хэвшлийн иргэд аж ахуй 

нэгжүүдийг  бодлогоор дэмжинэ. 

164.  Мэргэжлийн байгууллагууд,орон нутгийн иргэдийн санаачилга, оролцоонд 

тулгуурлан туурайтан ан амьтны тархац болон дамжин өнгөрөх газар нутагт 

ундны усны эх үүсвэрийг шийдвэрлэнэ.  

165.  Гар аргаар алт олборлосноос үүдэн эвдэрсэн газруудад техникийн болон гар 

аргаар нөхөн сэргээлт хийх, биологийн нөхөн сэргээлтэд говийн бүс нутгийн 
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унаган ургамлуудыг ашиглана 

 Ханбогд сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын “Ханбогдоо хамтдаа хөгжүүлцгээе” 

мөрийн хөтөлбөр 

166.  Төрийн захиргаа, 

нийгмийн салбарын 

бодлогыг  дэмжих 

зорилтын хүрээнд 

Уул уурхайн компани, орон нутгийн удирдлага, иргэдийн оролцоотой аливаа 

үйл ажиллагааг сайжруулж, олон нийтэд нээлттэй ил тод тайлагнадаг 

тогтолцоог хэрэгжүүлнэ.  

167.  нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон төр захиргааны байгууллага уул 

уурхайн компаниудын хамтын ажиллагааны түншлэлийн хүрээг өргөтгөж уул 

Уурхайн орлогоос орон нутгийн иргэд хүртэх үр өгөөжийг бодитой болгох, 

нэмүү өртгийг бий болгох бодлогыг баримталж ажиллана. 

168.  Эдийн засаг,  

хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх 

зорилтын хүрээнд 

Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниудтай 

хамтран ажиллаж компани болон туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдийн нийт 

ажиллагсдын 50-иас доошгүй хувийг орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлэх бодлого 

барьж ажиллана. 

169.  Ханбогд сумын хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг эрэх хайх 

ажлыг нэгдсэн бодлогоор зохицуулж, ашиглах эрх авсан аж ахуйн нэгжүүдийн 

үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. 

170.  Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг 

дэмжих бодлогын 

хүрээнд 

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг орон нутагт эрчимжүүлж барилгын 

салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг бодлогоор 

дэмжин ажиллана. 

171.  Мал аж ахуй, газар 

тариалангийн 

салбарын хүрээнд 

Уул уурхайн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг хийлгэж сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах арга хэмжээг авч ажиллана. 

 

172.   

Байгаль орчин 

аялал жуулчлалын 

салбарын хүрээнд 

Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аанэгжүүд 

болон ард иргэдтэй хамтран хогийн менежментийг боловсруулж дахин 

боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжиж ажиллана. 

173.  Ханбогд сумын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу эзэмшлийн болон ашиглалтын 

зориулалтаар газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэд, аанэгжүүдтэй хамтран 

“хариуцлагатай-уул уурхай`” хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэн хотын ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. 

 Ханхонгор сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

174.  Эдийн засгийн 

бодлогын хүрээнд 

Хайгуулын болон ашиглалтын лицензтэй аан-д байгаль орчныг хамгаалах, 

байгальд ээлтэй технологи хэрэглэх, эвдэрсэн газраа бүрэн нөхөн сэргээж 

ажиллах шаардлага тавьж ажиллана. 

 Цогтцэций сумыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр 

175.  Эдийн засаг  

хөрөнгө 

оруулалтын 

бодлого 

 

Зөвшөөрөлгүй ашиглагдаж байгаа газар нутгийг хууль тогтоомжийн хүрээнд 

шийдвэрлнэ. 

 

176.  Байгаль орчин уул 

уурхай 

Гүний болон хөрсний усны зүй зохистой хэрэглээг зохицуулах зорилгоор усны 

нөөцийн удирдлагын менежментийг шинэчлэх. 

 Мандал-овоо сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны “Бид хамтдаа” 

мөрийн хөтөлбөр 

177.  Эрүүл ажилтай 

амжилттай 

чадварлаг 

Бичил уурхайн олборлох боловсруулах үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу 

дэмжин нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулна 

178.  Энгийн уурхайн худаг бэлчээрт гаргасан иргэн малчдыг дэмжинэ 
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 Үндсэн зорилт Хэрэгжүүлэх ажил 

боловсорсон 

хөгжсөн иргэний 

төлөө 

 Даланзадгад сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны “Бид хамтдаа” 

мөрийн хөтөлбөр 

179.   

 

 

Эдийн засаг – 

хөрөнгө 

оруулалтын 

бодлого 

Уул уурхайн компани болон томоохон төсөл хэрэгжүүлж буй аж ахуйн 

нэгжүүдэд ханган нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 10 хүртэл 

хувийг сумын иргэд, хоршоо, нөхөрлөл, компаниуд гүйцэтгэх боломжийг 

бүрдүүлж, холбогдох стандарт дүрэм журмыг хангуулахад эрх зүй болон 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.  

180.  Цөлжилтийг сааруулах шинэ менежмент хэрэгжүүлж, түгээмэл тархацтай ашит 

малтмал ашигласны улмаас эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлт хийсэн үйл 

ажиллагаанд нөхөрлөл иргэд иргэний нийгмийн байгууллагыг оролцуулж, 

хяналтын тогтолцоог сайжруулан сумын нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмал ашиглах газрын нөөцийг тогтоолгоно.  

 Хүрмэн  сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны “Бид хамтдаа” 

мөрийн хөтөлбөр 

181.   

 

Эдийн засаг – 

хөрөнгө 

оруулалтын 

бодлого 

Хүрэн блок, улаан тоосгоны үйлдвэртэй болох 

182.  Эрдэнэ булгийн нүүрсний орд газрын үйл ажиллагааг ашиглалтад бүрэн 

оруулах  

183.  Цөлжилтийг бууруулах, шинэ менежмент хэрэгжүүлж, хайгуулын чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ашиглалтын лицензтэй аан-д байгаль 

хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар ажиллах гэрээ байгуулан ажиллана. 

184.  Алт олборсон эвдэрсэн газар нутгийг нөхөн сэргээх  

 Цогт-овоо  сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх сумын засаг даргын үйл ажиллагааны “Бид хамтдаа” 

мөрийн хөтөлбөр 

185.   

Эдийн засаг – 

хөрөнгө 

оруулалтын 

бодлого 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд нөхөрлөл, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, бичил уурхай эрхлэгчдийг нөхөрлөлийн журмаар эмх 

цэгцтэй үйл ажиллагаанд оруудах 

186.  Гар аргаар ашигт малтмал олборлон эвдрэлд орж орхигдсон газруудыг аймгийн 

бодлоготой уялдуулан жил бүр 1-2 га талбайд нөхөн сэргээлтийг бичил уурхай 

эрхлэгчид болон эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.  

 

 

 


