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Монголын Уул уурхай – 2021 

I. Уул уурхайн салбарын судалгаа 

Танилцуулга 

Монгол улс байгалийн асар их нөөц, хөдөө аж ахуйн өргөн боломжтой, Азийн томоохон зах зээл 

болсон улс орнуудтай хөрш газарзүйн байрлалтай учир дунд болон урт хугацааны гадаадын 

шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО) оруулах таатай орчин болно. Монгол Улсын дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүн (ДНБ) 2021 оны 1 /эхний/ улирлын байдлаар 9,2 их наяд төгрөг буюу 3,2 тэрбум ам 

доллар байна. Монгол Улсын ДНБ нь 1981 оноос 2018 он хүртэл дунджаар 4,44 тэрбум доллар 

байсан бөгөөд 2018 онд хамгийн өндөр хувь буюу 13,01 тэрбум долларт хүрсэн. 1 

Монгол Улс байгалийн эрдэс баялаг, ашигт малтмалын нөөц ихтэй орнуудын тоонд ордог учир 

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт оруулахад таатай орчинд тооцогдох бөгөөд Монгол Улсын 

Засгийн газар гадаадын хөрөнгө оруулалт ихээр татаж эрдэс баялгийнхаа нөөцийг бүрэн 

ашиглахыг зорьж ажиллаж байна. Доорх 

диаграмд харуулснаар Гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын 70 хувь нь уул уурхайн салбарт, 

үлдсэн 30 хувь нь Худалдаа, Хүнс, Банк ба 

санхүүгийн байгууллага болон бусад 

салбаруудад оруулсан байна. 

Дэлхийд тэргүүлэгч эрдэс баялгийн нөөцтэй 

гэж тооцогддог орнуудын нэг болох Монгол 

Улс  нь 1170 уурхайд 8000 гаруй илрэл, 80 

төрлийн ашигт малтмал, металлын нөөцтэй 

бөгөөд  зэс, үндсэн металл, алт, нүүрс, ураны өндөр нөөцтэй гэж тооцогддог байна. 

 

Батлагдсан нөөц эрдэс баялаг 

Ашигт малтмал Нэгж Батлагдсан нөөц 

Зэс Сая тон 57.0 

Нүүрс Тэрбум тон 37.2 

Төмрийн хүдэр Тэрбум тон 1.2 

Алт тон 2 500 

Цайр Сая тон 1.7 
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Жонш Сая тон 48.3 

Уран Мянган тон 197.0 

Газрын тос Сая тон 332.62 

 

Монгол улс Хятад улсын хамгийн том экспортлогч бөгөөд нийт 14 төрлийн ашигт малтмал, 

түүнээс нүүрсний хамгийн том экспортлогч орон болжээ. Дараах хүснэгтээр 2020 болон 2021 онд 

ашигт малтмалуудын экспортын төлөвлөгөөг харуулсан байна.  

№ 
Ашигт 

малтмал 
Нэгж 2018.03 2019 2020 2021 

1 Зэсийн 

баяжмал 

сая тон 1.48 1.40 1.22 1.48 

2 Нүүрс сая тон 27.03 42.0 41.5 43.0 

3 Төмрийн 

хүдэр, 

баяжмал 

сая тон 5.31 7.55 8.0 8.5 

4 Алт тон 3.43 - 5.0 5.0 

5 Газрын тос сая тон 4.81 8.15 6.15 5.60 

6 Жонш мянган 

тон 

344.68 362.0 250.0 280.0 

7 Цайр мянган 

тон 

92.16 78.2 

 

114.1 118.4 

8 Молибдений 

хүдрийн 

баяжмал 

мянган 

тон 

5.5 4.8 4.7 4.73 

 

Ашигт малтмалын хайгуул болон ашиглалтын боломж бололцоо 

Монгол Улсад эрдэс баялгийн ашиглалт болон хайгуултай холбоотой нийт 40 төрлийн хөтөлбөр 

төсөл хэрэгжиж байгаагийн заримыг товчхон танилцуулбал: 

“Алт-2” Үндэсний хөтөлбөр 
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“Алт-2” Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хамруулж хэрэгжүүлсэн байна: 

 Алтны чиглэлээр геологийн судалгаа, эрэл, хайгуул хийх, алт олборлох, боловсруулах, 

борлуулах, экспортод гаргах; 

 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, уурхайн хаалт болон эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагаа, бичил уурхай эрхлэх.  

Хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол Улсын алтны үйлдвэрлэлийн ойрын болон дунд хугацааны 

тогтвортой хөгжлийг хангаж алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник, 

технологи, менежмент нэвтрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн үр дүнг 

сайжруулах, алтны үйлдвэрлэлээс эдийн засагт оруулах өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн 

чадавхыг өсгөх зорилгууд багтсан байна. Нийт энэхүү хөтөлбөр нь 3 үе шаттай бөгөөд одоогоор 

сүүлийн шат буюу Тогтворжилтын үе дээр явж байгаа юм. 

 1-р үе шат: Бэлтгэл үе 2016-2017 он 

 2-р үе шат: Эрчимжилтийн үе 2018-2020 он 

 3-р үе шат: Тогтворжилтын үе 2021-2025 он 

2018 онд хийсэн “Алт-2” Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээгээр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

76.59% - аар дүгнэсэн. 

Тусгай зөвшөөрөл 

Монгол Улсын Засгийн газар 2021 оны 5 дугаар сарын байдлаар нийт 2604 идэвхтэй лиценз 

олгосон нь нийт нутаг дэвсгэрийн 3.9% -ийг эзэлж, тэр дундаас 1711 ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл нь газар нутгийн 1.1%, хайгуулын 893 тусгай зөвшөөрөл нь газар нутгийн 2.8% -ийг 

эзэлж байна.4 

Хайгуулийн болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн харьцаа 
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Уул уурхайн салбар нь манай улсын ДНБ-ний 24%, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 72%, 

нийт экспортын 89%, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 70% -ийг тус тус эзэлж байгаа нь уул 

уурхайн салбар нь Монгол улсын  нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг 

тодорхой харуулж байна.5 

 II. Хууль, эрх зүйн орчин 

Монгол Улсын Их Хурал 2014 оны 1 сард “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого”-

ыг баталсан. Энэхүү Бодлого нь Ашигт малтмалын салбарыг нэгдсэн бодлогоор 

хөгжүүлэх, хууль эрх зүйн тогтвортой байдлыг хангах, 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 

бэхжүүлэх энэ салбар дахь төрийн оролцоог тодорхойлох чиглэл зорилготой юм. Гол зарчмууд: 

 Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах 

зорилгоор эрх зүй, татварын орчны талаар аливаа шийдвэр гаргахдаа судалгаа, 

шинжилгээнд суурилж, оролцогч талуудын хууль ёсны эрх ашгийг хохироохгүй байх; 

 Олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлд хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд 

сөрөг нөлөөлөл багатай, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи, инновацийг дэмжих; 

 Эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэхэд төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж нээлттэй, ил 

тод, хариуцлагатай байх; 

 Эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулагч нь хууль дээдлэх, харилцан ашигтай 

ажиллах, компанийн сайн засаглалыг дэмжих; 

 Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төрөөс хөрөнгө оруулагчдад 

ижил тэнцүү нөхцөл олгож, өмчийн хэлбэрээр ялгаварлахгүй байх; 

 Улсын болон хувийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэж байгаа бүх шатны геологийн судалгаа, 

олборлолт, боловсруулалтын ажлын талаарх хуулиар хориглоогүй мэдээллийг нийтэд ил 

тод, нээлттэй байлгах; 

 Эрдэс баялгийн салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 

тогтоомжийг боловсронгуй болгох, стандартыг олон улсын төвшинд хүргэж, 

хэрэгжилтийг хангах; 

 Төрийн зохицуулалтыг бүртгэл, зөвшөөрөл, хяналтын төвшинд төгөлдөржүүлж, ашигт 

малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд оролцохыг зохистой төвшинд байлгах 

зэрэг болно. 

Хууль тогтоомж 

Эрдэс баялгийн хууль тогтоомж нь дараах хуулиудаас бүрдэнэ: 
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Хуулийн нэр Зохицуулах харилцаа 

Ашигт малтмалын тухай 

хууль 

 

Ашигт малтмалын тухай хууль нь эрдэс баялгийн гол хууль 

бөгөөд дээр дурдсан бодлогын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн 

Газрын санаачилсан Ашигт малтмалын тухай хуулийг 2006 онд 

шинэчлэн баталж, одоогийн байдлаар уг хуульд 20 гаруй нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулсан байна. Ашигт малтмалын тухай хуулийн онцлог 

зохицуулалт: 

1. Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр 

байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлж, ажлын байр 

нэмэгдүүлсэн. 

2. Засгийн газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайг 

солбицлоор тогтоож, нийтэд мэдээлэх болсон. 

3. Геологийн салбарт баримтлах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх 

зорилт бүхий геологийн судалгаа, шинжилгээ, мэдээлэл 

хариуцсан Үндэсний геологийн алба байгуулахаар тусгасан. 

4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрийн үйл ажиллагаанд 

шаардлагатай бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, туслан 

гүйцэтгэгч сонгоход тэргүүн ээлжид Монгол Улсад бүртгэлтэй 

аж ахуйн нэгжид давуу эрх олгодог байхаар зохицуулсан. 

5. Олборлосон, баяжуулсан, хагас боловсруулсан 

бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа боловсруулах үйлдвэрт тэргүүн ээлжид, зах 

зээлийн үнээр нийлүүлэхийг зааж өгсөн. 

6. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дагуу тогтворжуулах 

гэрчилгээ бүхий татвар төлөгчийн тухайд ашигт малтмалын 

нөөц ашигласны төлбөрийг тухайн гэрчилгээнд заасан хувь, 

хэмжээгээр ногдуулахаар заасан. 

7. Ордын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээний дагуу 

хүртэх ногдол ашигтай дүйцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг 

тусгай нөөц ашигласны төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан авах 

нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн.6 

Түгээмэл тархацтай Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал гэж зам, барилгын материалын 
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ашигт малтмалын тухай 

хууль 

 

зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт бүхий элс, хайрга, 

тоосгоны шавар, хүрмэн, боржин, дайрганы зориулалттай барилгын 

чулууны хуримтлалыг хэлнэ. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль нь Монгол Улсын 

нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах 

тусгай зөвшөөрөл авах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үүрэг 

хариуцлага болон хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн орчныг 

хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. Үүнд, 

 Эмчилгээний зориулалтаар шавар, элсийг ашиглах болон 

 Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрээр авто зам, төмөр 

замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт 

шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, 

ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.7 

Газрын тосны тухай 

хууль 

Газрын тосны хууль нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тос, 

уламжлалт бус газрын тосыг эрэх, хайх, ашиглахтай холбогдсон 

харилцааг зохицуулахад чиглэсэн хууль юм.8 

Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний тухай 

хууль 

Энэ хуулийн зорилт нь газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох, 

үйлдвэрлэх, худалдах, тээвэрлэх, хадгалах болон эдгээр үйл 

ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдон үүсэх харилцааг 

зохицуулахад орших бөгөөд  газрын тосны бүтээгдэхүүн  гэж газрын 

тос болон химийн нэгдлүүдийг боловсруулах замаар гаргаж авсан бүх 

төрлийн шатахуун, тусгай шингэн, шатдаг хий, 

тос тослогоо материал,  битум, мазут болон бусад 

бүтээгдэхүүнийг хэлдэг байна.9 

Цөмийн энергийн тухай 

хууль 

 

Цөмийн энергийн тухай хууль нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цацраг 

идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийг энхийн зорилгоор 

ашиглах, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах, хүн ам, 

нийгэм, байгаль орчныг ионжуулагч цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс 

хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 10 

 

                                                           
7 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль - https://www.legalinfo.mn/law/details/9750 
8 Газрын тосны тухай хууль -  https://www.legalinfo.mn/law/details/10484 
9 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль - https://www.legalinfo.mn/law/details/10484 
10 Цөмийн энергийн тухай хууль - https://www.legalinfo.mn/law/details/97 

https://www.legalinfo.mn/law/details/9750
https://www.legalinfo.mn/law/details/10484
https://www.legalinfo.mn/law/details/10484
https://www.legalinfo.mn/law/details/97
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Тусгай зөвшөөрөл 

a.Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох журам: 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар баталсан Тусгай 

зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмаар Ашигт малтмалын хайгуулын болон 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын зөвшөөрлийг Монгол 

Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөгч 

хуулийн этгээдэд олгодог. 

 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нь 3 жилийн хугацаатайгаар олгогддог бөгөөд хэрэв тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч хүсвэл 3 удаа сунгуулж болдог. 

 Нэг тусгай зөвшөөрлөөр олгох хайгуулын талбайн хэмжээ 25 гектараас багагүй, 150 

мянган гектараас ихгүй байдаг. 

 Төрийн Захиргааны Байгууллага нь хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон 

шалгаруулалтын урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн 

бусад хэрэгслээр болон https://mrpam.gov.mn/ вэбсайтаар дамжуулан хуанлийн 30 

хоногоос доошгүй хоногийн өмнө албан ёсоор зарладаг. 

 Сонгон шалгаруулалтын зарласан урилгын дагуу хуулийн этгээд үнийн санал болон 

техникийн саналыг хавсаргасан сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ илгээдэг. 

 Техникийн саналд Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 

хуулбар, орон нутаг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах санал, мэргэжлийн боловсон хүчин, 

мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал, төлөвлөгөө зэргийг багтаадаг бол үнийн саналд 

босго үнэ болон үнийн санал багтдаг. 

 Босго үнэ 2240 төг/га, хэрэв эрдсийн хуримтлал бүхий талбай бол 4480 төг/га байхаар 

тогтоосон. 

 Сонгон шалгаруулалтын комисс үнийн санал болон техникийн саналыг үнэлэн дүгнэлт 

гаргадаг. 

 2 болон түүнээс дээш Өргөдөл гаргагч адил үнэлгээ авсан тохиолдолд хамгийн түрүүлж 

хүсэлт илгээсэн Өргөдөл гаргагч хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшинэ. Сонгон 

шалгаруулалтад шалгараагүй бусад Өргөдөл гаргагчийн төлсөн босго үнийг шалгараагүй 

үндэслэлийг дурдсан мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш ажлын 5 (тав) өдөрт багтаан буцаан 

олгоно. 

 Шалгарсан Өргөдөл гаргагч тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөр, босго үнийн зөрүү 

болон санал болгосон үнийг АМтХ-ийн дагуу 10 өдрийн дотор төлсөн тохиолдолд Төрийн 

Захиргааны Байгууллага 3 жилийн хугацаатайгаар хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгож, 

хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бүртгэн талбайг нь зураг зүйн бүртгэлд бүртгэнэ. 

 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл дуусахаас нэг сарын өмнө тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

Төрийн Захиргааны Байгууллагад тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах хүсэлтээ гаргаж болно. 

https://mrpam.gov.mn/


 

www.gratanet.com 

УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын хараа 2050” урт хугацааны хөгжлийн 

бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд “Геологийн судалгааны ажлыг 

эрчимжүүлж, дунд, урт хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг хангах, эрдэс баялгийн нөөцийг 

нэмэгдүүлнэ” гэж тусгасан. Энэхүү бодлогыг баримтлан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох 

сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах журмын төсөл оруулсан байна. Журмын төсөлд 

нийтлэг үндэслэлээс гадна  хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын талбайг 

ялгах, бэлтгэл хангах, сонгон шалгаруулалтыг цахим болон танхимаар зохион байгуулах, сонгон 

шалгаруулалтын урилга, сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргах, түүнийг бүртгэх, сонгон 

шалгаруулалтын үнийн болон техникийн саналыг нээх, үнэлэх, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 

олгох, Сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүн болон оролцогчийн эрх үүрэг зэргийг 

зохицуулсан. Энэхүү төслийг бүрэн боловсруулж дуусаагүй байгаа бөгөөд хэлэлцүүлгийн 

шатандаа явж байна. 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй, 

шударга өрсөлдөх, тэгш боломжоор хангах зарчмыг баримтлан олон нийтийн хяналт дор 

хэрэгжүүлэх бололцоог энэхүү журмаар нээж өгнө. 

b.Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох журам 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хайгуулын талбайн аль ч хэсэгт ашигт малтмалын 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмших хүсэлтийг Төрийн Захиргааны Байгууллагад гаргах 

эрхтэй. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлгүй хуулийн этгээдэд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 

олгохдоо хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг баримталдаг. 

 Төрийн Захиргааны Байгууллага хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзсан шалтгаан эсхүл 

онцгой эрхийнх нь дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх өргөдлийг бүртгэснээс 

хойш ажлын 20 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ. 

 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан Өргөдөл гаргагч ажлын 20 өдөрт багтаан тусгай 

зөвшөөрлийн нэг жилийн төлбөрийг төлөх бөгөөд Өргөдөл гаргагч Ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийн 1 жилийн төлбөрийг хийснээс хойш 3 хоногийн дотор Төрийн Захиргааны 

Байгууллага Өргөдөл гаргагчид ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн хугацаатай 

олгодог.  

 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 2-оос доошгүй жилийн өмнө 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Төрийн Захиргааны Байгууллагаас баталсан 

маягтын дагуу хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл гаргаж болно. 

 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ашигт малтмалын нөөцийн хэмжээнээс 

хамааран 20 жилийн хугацаатайгаар 2 удаа тусгай зөвшөөрлөө сунгуулах эрхтэй.  

 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь харьяа Байгаль орчны албанаас бичгэн зөвшөөрөл 

авахгүйгээр хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй билээ. 
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Татвар санхүүгийн орчин 

Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар нь  

татвар ноогдуулах орлоыгн хэмжээнээс хамаарч дараах хувь хэмжээг үндэслэн татварыг 

ноогдуулдаг. 

Татвар ноогдуулах орлогын хэмжээ 
Татварын 

хувь 

6 тэрбум төгрөг хүртэлх татвар ногдуулах орлого (Монгол банкны 

ханшаар 2,105,263 ам доллар) 

10% 

Татвар ногдуулах жилийн орлого 6.0 тэрбум төгрөгөөс дээш бол 600 

сая төгрөг дээр 6.0 тэрбумаас дээш давсан орлогод 

25% 

  

Ашигт малтмалын нөөц ашигласан аж ахуй нэгжүүд нөөц ашигласны төлбөр төлөх бөгөөд 

дараах байдлаар төлбөрийг тодорхойлно. 

Ашигт малтмалын тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч 

Олборлож өөрийн хэрэгцээнд ашигласан, дотоодод 

худалдсан, эсхүл худалдахаар ачуулсан нүүрсний нөөц 

ашигласны төлбөр борлуулалтын үнэлгээний 2.5 хувь 

харин бусад ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

тухайн бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний 5.0 хувь 

Ашигт малтмал 

экспортолсон этгээд 

Экспортод бүтээгдэхүүн гаргасан бол олон улсын 

худалдаанд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зах зээлийн үнийг 

баримтлана 

Монгол банк, түүнээс эрх 

олгосон арилжааны 

банканд алт тушаасан 

этгээд 

Монгол банк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банканд 

худалдсан алтанд ногдох нөөц ашигласны төлбөр 

борлуулалтын үнэлгээний 5.0 хувь11 

 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу ашигт малтмалын тусгай 

зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд нь аливаа татварын хөнгөлөлт болон чөлөөлөлтийг эдлэхгүй. 

                                                           
11 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль - https://www.legalinfo.mn/law/details/14407 

https://www.legalinfo.mn/law/details/14407
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Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу экспортод гаргасан 

ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүнд НӨАТ-ийг “0” хувиар ногдуулдаг. Харин экспортод 

гаргасан эцсийн бүтээгдэхүүнээс бусад ашигт малтмалын бүтээгдэхүүнийг НӨАТ-аас чөлөөлдөг. 

Татварын хуулийн шинэ зохицуулалт 

2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс үйлчилж эхэлсэн Татварын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 

хүрээнд эцсийн эзэмшигч буюу Татварын ерөнхий хуульд тодорхойлсон ашигт малтмал, цацраг 

идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

этгээдийн 30 болон түүнээс дээш хувийн хувьцаа, хувь оролцоо, эсхүл саналын эрхийг өөрөө, 

эсхүл нэг болон түүнээс дээш үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий хуулийн этгээдээр төлөөлүүлэн 

эзэмшдэг, саналын эрхийг төлөөлүүлэн хэрэгжүүлдэг, эсхүл ногдол ашгийг хүлээн авах эрхтэй 

этгээдийг хэлнэ. 

Эцсийн эзэмшигчийн эзэмшиж байгаа хувьцаа, хувь оролцоо, саналын эрхийг борлуулах, 

шилжүүлэх замаар Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу олгосон газар эзэмших, ашиглах эрх, 

ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрлийг бүрэн буюу хэсэгчлэн борлуулах, шилжүүлэхтэй холбогдон олсон 

орлогыг төрийн байгууллагаас олгосон эрх борлуулсан, шилжүүлсний орлого гэж тооцох учир 

албан татвар ногдуулна. Албан татвард ногдуулах орлогыг Сангийн сайдын 2019 оны 302 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал”12-

ын дагуу ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээг татвар төлөгчийн мэдүүлсэн гэрээний үнэ болон дараах аргын аль 

нэгийг ашиглан тооцно. Үүнд: 

 өртөгт суурилсан арга 

 зах зээлд суурилсан арга; болон 

 орлогод суурилсан арга багтдаг байна. 

Хөрөнгө оруулалт  

Монгол Улс хөрөнгө оруулагчийг татах идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд хөрөнгө 

оруулалт холбоотой харилцааг 2013 оны 10 дугаар сарын 13 өдөр батлагдсан Хөрөнгө 

оруулалтын тухай хуулиар зохицуулсан байдаг. 

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулагчийн 

хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгааг 

тогтоох, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татварын орчныг тогтворжуулах, хөрөнгө оруулалтын 

                                                           
12 Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ 
тооцох, татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал  - https://www.legalinfo.mn/annex/details/10470?lawid=14966 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/10470?lawid=14966
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талаар төрийн байгууллагын эрх хэмжээ, хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүргийг тодорхойлох болон 

хөрөнгө оруулалттай холбоотой бусад харилцааг зохицуулахад оршино. 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах тухай 

Уул уурхай салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан 

хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших 

тохиолдолд эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авдаг. Үүнээс өөрөөр ашигт малтмалын үйл 

ажиллагаа явуулахад гадаадын хөрөнгө оруулагчид тавих ямарваа хязгаарлалт, хориг байхгүй. 

Уул уурхайн багц хуулийн төсөл 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”- ийн дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 

2017 оны “Уул уурхайн салбарын хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах 

ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/67 дугаар тушаал баталсан байдаг. Уг судалгааны ажлын хэсэг 

нь Ашигт малтмалын тухай, Газрын тосны тухай, Газрын хэвлийн тухай, Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний тухай, Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, 

ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай, 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, Цөмийн энергийн тухай, 

Цөмийн энергийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, Түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын тухай, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай 

гэсэн эрдэс баялгийн салбарын 10 хуульд дүн шинжилгээ хийж, нийт 267 давхардал, 150 зөрчил, 

150 хийдэл тогтоосон байна. Хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор 

Уул уурхайн багц хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага гарсан. Уул уурхайн багц 

хуулиудад орох нэмэлт өөрчлөлтүүдийн төсөл одоогоор хэлэлцүүлгийн шатанд явж байгаа 

бөгөөд батлагдсан тохиолдолд дараах үр дагавар гарна. Үүнд:  

1. Эрх зүйн тогтвортой орчин бий болно; 

2. Хөрөнгө оруулалтын орчин тогтворжиж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэнэ;  

3. Хуулийн давхардал, хийдэл буюу тодорхой бус зохицуулалтаас үүсч байсан хүндрэлтэй 

асуудлууд шийдэгдэнэ;  

4. Хуулийн зарим ойлголт, нэр томьёо илүү тодорхой болно. 

Дүгнэлт 

Олон улсын түвшинд Монгол Улс 80 төрлийн ашигт малтмал, металлын нөөцтэй бөгөөд ашигт 

малтмалын нөөц ихтэй орнуудын нэгд албан ёсоор тооцогддог. Уул уурхайн салбар нь Монгол 

Улсын экспортын дийлэнх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх тэргүүлэгч салбар бөгөөд Монгол Улсын 

Засгийн газраас бодлогын түвшинд уул уурхайн салбарыг гадаад болон дотоодын хөрөнгө 
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оруулалт татах байдлаар тус салбарын үйлдвэрлэлийг бүрэн ашиглаж хөгжүүлэхийг зорин 

ажиллаж байна. 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг уул уурхайн салбарт оруулахад төрийн оролцоотой этгээд тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч болоход Засгийн газраас зөвшөөрөл 

авахаас бусдаар эрх зүйн хязгаарлалт байхгүй. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг нээлттэй сонгон 

шалгаруулалтын дагуу явуулдаг болсон нь гадаадын уул уурхайн хөрөнгө оруулагч өөрийн 

Монгол дах охин компаниар дамжуулан  энэхүү сонгон шалгаруулалтад оролцох боломжийг 

бүрдүүлсэн.  

Засгийн газрын зүгээс уул уурхайн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох байдлаар 

аливаа тодорхой бус эрх зүйн зохицуулалтыг арилгах чиглэлээр уул уурхайн багц хууль  болон 

хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгох журмыг шинэчлэн батлахаар ажиллаж 

байна.    

 

 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн Партнер 

В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com болон Туслах хуульч Г.Солонго sgansukh@gratanet.com 

хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар холбоо барина уу. 

 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол дах 

оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд 

тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн 

зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр 

дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй. 

 


