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   “Ýðõýì ñ¿ëä òàõèëãà á¿õèé ãàçàð áîëáîîñ ýðõýìëýæ ¿ë ìàëòàõ ç¿éë ìºí. Áóñ ýíãèéí 
çýðýã ãàçàð íóòàã äàí ãàíö àëò áóñ ÿìàð çîîðü áèé àâààñ çîõèõûã ¿çýæ íýýí àâáààñ 
çîõèëòîé. Àâñàí ò¿¿íèéãýý ãàíöõàí ìèíèé òºëºº õýìýýí á¿¿ ñàíàãòóí!  Õàðüÿàò á¿õ 
óëñûí õýðýãëýë  áîëìîé. Óëñ õýìýýã÷ íü Òà á¿õíèéã öºìèéã ºã¿¿ëñíèé òóë ó÷ðûã 
á¿ðíýý óõàìñàðëàæ, ¸ñ æóðìûã äàãàæ  ÿâòóãàé!  Áèòãèé çºð¿¿ áóðóóä äóðëàæ 
çºð÷èãò¿í”  
 

/Ìîíãîëûí òºð øàøíû  òýðã¿¿í Áîãä Æàâçàíäàìáà õóòàãòûí çàðëèãààñ/ 

 
 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)–гийн Монгол дахь 
хөтөлбөрийн газраас уóë óóðõàéí ñàëáàðò áàðèìòàëæ 

áóé áàéð ñóóðü 
    
 
           Óóë óóðõàé íü Ìîíãîë Óëñûí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä òýðã¿¿ëýõ à÷ 
õîëáîãäîëòîé ÷óõàë ñàëáàð þì. Ñ¿¿ëèéí 10 ãàðóé æèëä àëò, çýñ, á¿õýëëýã æîíø, ãÿíò 
áîëäûí  áàÿæìàëûí  îëáîðëîëò íýìýãäñýíýýñ çºâõºí  àëò îëáîðëîëò 1990 îíûõòîé 
õàðüöóóëàõàä 20 ãàðóé äàõèí нэмэгдэж, өíãºðñºí îíä óóë óóðõàéí ¿éëäâýð¿¿ä  213,08 
òýðáóì òºãðºãèéí öýâýð àøèãòàé àæèëëàñàí нь үүний нэг тод жишээ юм.  

Одоогийн байдлаар 80 ãàðóé òºðëèéí àøèãò ìàëòìàëûí 6000 îð÷èì îðä, èëýðö 
буюу 1,5 тэрбум àì. äîëëàðòàé òýíöýõ  õýìæýýíèé àøèãò ìàëòìàëûí íººö òîãòîîãäîîä 
áàéãàà нь энэ салбарыг зүй зохистой хөгжүүлэх юм бол ирээдүйд улс орны хөгжилд 
жинтэй хувь нэмэр оруулах боломжтой гэдэг нь харагдаж байна.   

Харамсалтай нь Монголын уул уурхайн одоогийн хөгжлийн хандлага нь НҮБ-ын 
Нарийн бичгийн дарга нарын газраас боловсруулсан “Хөгжлийн төлөөх хөрөнгө 
оруулалт – Мянганы хөгжлийн зорилтуудад хүрэх төлөвлөгөө” баримт бичигт дурьдсан   
“...Дýä á¿òýö сул хөгжсөн, õ¿íèé íººöèéí õîìñäîëòîé óëñ îðíóóä íü òåõíîëîãè, óð 
÷àäâàð, õºðºíãº îðóóëàëòàä ñóóðèëñàí òºðºë á¿ðèéí ýêñïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿í 
¿éëäâýðëýæ ãàðãàõààñàà èë¿¿òýéãýýð áàéãàëèéí áàÿëàãò дулдуйдсан õÿçãààðëàãäìàë 
òîîíû, ¿ð àøèã ìóóòàé түүхий эд ¿éëäâýðëýæ  ýêñïîðòëîõîîñ ººð àðãàã¿é áîëäîã. Энэ 
тохиолдолд даяаршил нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт, дэвшилтэт 
технологиор дамжуулан үр ашиг өгөхөөс илүүтэйгээр оюуны нөөцийн хомсдол, õ¿ðýýëýí 
áóé îð÷íû äîðîéòол, õºðºíãº ãàäàãø óðñàõ урсгал, гадаад худалдааны алдагдал ихсэх 
зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэх аюултай...” гэсэн дүгнэлттэй үндсэндээ тохирч байна.  

Уул уурхай түүний дотор сүүлийн үед эрс нэмэгдэж буй алт олборлолт нь îëîí 
àðâàí булаг шанд ширгэж, ãîë ìºðíèé óñ èõ õýìæýýãýýð  áîõèðäîн, õºðñíèé ýëýãäýë, 
ýâäðýë èõýñ÷, öºëæèëòèéã хурдасгахад хүргэж  áàéíà.  

Ашигт малтмалын ашиглалт нь байгаль орчноос гадна нийгэмд сөрөг үр дагавар 
авчирдаг билээ. Энэ нь жишээлбэл Налайх, Бэрх гэх мэт уул уурхайг түшиглэн 
байгуулагдсан суурингуудад уурхай зогссоноос ажилгүйдэл ихсэх, àæèëã¿éäýë, 
ÿäóóðëûí óëìààñ  ãàð àðãààð хууль бусаар алт îëáîðëîã÷дын эгнээ түргэн хурдастай 
өсч, тэдгээр нь õ¿íä õîðòîé íºõöºëä  àæèëëàñíààð  ýð¿¿ë ìýíäýýðýý õîõèðîõ, óëìààð 
àëòàí àìèà àëäàõ,  ãýìò õýðýãò ºðòºãäºõ çýðýã íèéãìèéí çîõèñã¿é ¿ð äàãàâàðûã ÷ áèé 
áîëãîх хэлбэрээр илэрч байна. 
 Эцэст нь хэлэхэд нөхөн үл сэргээгдэх байгалийн баялаг болох ашигт малтмал 
нь зөвхөн одоо үеийн төдийгүй хойч ирээдүй үеийн маань өмч билээ.  

Èéìä Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)–гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 
газраас “Ìîíãîëä õàðèóöëàãàòàé óóë óóðõàéí áîäëîãûã õºãæ¿¿ëýõ ¸ñòîé” ãýñýí áàéð 
ñóóðü áàðèìòàëæ áàéíà. ªºðººð õýëáýë, Монголын уул уурхайн хөгжилд баримталж буй 
бодлого нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хувьд хариуцлагатай байх ёстой. 
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Хариуцлагатай уул уурхайн бодлогын чиглэлийг äàðààõ áàéäëààð òîäîðõîéëæ  

áàéíà. ¯¿íä:  
 
Байгаль орчны талаар: 
 

• Á¿ñ íóòãèéí ýêîëîãèéí òýíöëèéã õàäãàëàõàä  îíöãîé à÷ õîëáîãäîë á¿õèé газар 
нутаг (жишээлбэл гол мөрний урсацын 80-аас дээш хувийг бүрдүүлдэг газар 
нутаг) áîëîí Óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé гàçàð íóòàãò àøèãò ìàëòìàëûí 
хайгуул, àøèãëàëòûã ÿâóóëàõã¿é áàéõ;  

• Óëñûí болоод орон нутгийн òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãààñ àøèãò ìàëòìàë 
àøèãëàõ çîðèëãîîð ãàçðûã ÷ºëººëºõã¿é áàéõ; 

• Ашигт малтмалын нөөц тогтоох, ашиглалтын техник, эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулах явцад байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг хамт хийж, байгаль 
орчинд учруулах хор хөнөөл, түүнийг арилгах, бууруулах, арга  замыг 
технологийн шийдэлд нь хамт тусган хөрөнгө оруулалтыг цогцоор шийдэх; 

• Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëò ÿâóóëñàí ãàçàð íóòàãò áàéãàëü îð÷íû íºõºí 
ñýðãýýëòèéã  хийх ýðõ  ç¿é,  ýäèéí çàñãèéí õºø¿¿ðãèéã áèé áîëãîж, хариуцлагын 
тогтолцоог чангатгах; 

 
Нийгмийн талаар: 
 

• Óóë óóðõàéí îëáîðëîëòîîñ  óëàìæëàëò ìàë àæ  àõóé, òàðèàëàí ýðõýëäýã èðãýäýä 
учирсан хохирлыг íºõºí төлүүлдөг эрх зүйн орчин бий болгож хэрэгжүүлэх; 

• Аøèãò ìàëòìàë àøèãëàñíû îðëîãîîñ àæèë ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàí áàéãóóëàí 
тухайн уул уурхайг түшиглэн байгуулагдсан тосгон, суурингийн хүн амын дунд 
ìýðãýæëèéí ÷èã áàðèìæàà îëãîх, өөр бусад хөдөлмөр ýðõëýõ áîëîìæîîð 
õàíãàõад зарцуулах; 

• Ãàð àðãààð àøèãò ìàëòìàë îëçâîðëîäîã àðä èðãýäèéí ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä 
àæèëëàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ; 

• Ашигт малтмалын нөөцийн төлбөрийг тусгай санд төвлөрүүлэн зөвхөн ирээдүй 
үедээ зориулан боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр 
ашиглах; 

  
 
Эдийн засгийн талаар: 
 

• Óóë óóðõàéí áîëîí òàòâàðûí õóóëü òîãòîîìæèéã  ¿íäýñíèé îíöëîã, îëîí óëñûí 
æèøèãò íèéö¿¿ëýí áîëîâñðîíãóé áîëãîж гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг 
урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийх ижил тэгш, таатай нөхцлөөр хангах; 

 
• Ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîë á¿õèé àøèãò ìàëòìàëûí îðäóóäûã  íýí òýðã¿¿í 

ýýëæèíä îëáîðëîæ, ºíãºò, õîâîð õàð ìеталлын õ¿äýð, áàÿæìàëûã èæ á¿ðýí 
áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð¿¿äèéã õºãæ¿¿ëæ, ºíäºð ÷àíàðûí öýâýð ìåòàëë, õàéëø, 
áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðãàí ýêñïîðòëîõ; 

 
Уул уурхайн салбарын сайн засаглалын талаар: 
 

• Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóë, àøèãëàëòаас төв, орон нутагт төлж буй òºëáºð, 
òàòâàð òºëºëò, ò¿¿íèé õóâààðèëàëò, çàðöóóëàëòûí òàëààðõ  ìýäýýëëèéг  нийтэд 
ил тод болгож, иргэдийн мэдээлэл чөлөөтэй авах эрхийг нь баталгаажуулах; 

 
• Уул уурхайн салбарт олон нийтийн хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог 

á¿ðä¿¿ëýõ; 
 

• Уул уурхайн салбарын компаниуд нь байгаль орчин, нийгмийн салбарт 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийг тодорхой баримттайгаар нийтэд мэдээлдэг 
байх, түүнийг хөндлөнгийн шинжээчид хянан баталгаажуулдаг байх зэрэг болно. 
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