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Химийн хорт бодис ба уул уурхайн асуудал 
 
 
 
1. Химийн хорт бодисын асуудал 
 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн хорт бодисын хөтөлбөрийн гол 
асуудал бол химийн хортой бодисын хэрэглээнээс зайлсхийх улмаар устгах 
түүнээс сэргийлэх асуудал юм. 
 
Олон улсын худалдаанд зарим хортой химийн бодис, пестицидын талаар 
урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын Конвенцийг 2003 онд, 
Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын Koнвенцийг 2004 онд 
хүчин төгөлдөр болгосноор химийн  аюултай бодис, түүний хаягдлын талаархи 
олон улсын зохицуулалтыг баталгаажуулж, түүнийг хэрэгжүүлэхийг дэмжиж 
ажиллах нь чухал юм.    
  
Монгол Улсын хэмжээнд  2002 онд 394 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулж 
хийсэн химийн бодисын үзлэг тооллогоор 563 нэр төрлийн химийн бодис, үүнээс  
96 нэр төрлийн онцгой хортой химийн бодис бүртгэгдсэн байна. Ер нь улсын 
хэмжээний ийм бүртгэл судалгааг 2 жил тутам хийж байхаар Засгийн газраас 
шийдвэрлэсэн боловч энэ оноос хойш тооллого хийгдээгүй байна. 
  
Химийн бодисын зохисгүй хэрэглээнээс орчны бохирдол улам ихсэж, улмаар хүн 
амын эрүүл мэндэд сөрөгөөр нөлөөлсөөр байна. Тухайлбал: Сэлэнгэ аймгийн 
Мандал сумын нутагт Бороо голын орчимд  40-50-аад  жилийн өмнө алт 
олборлоход хэрэглэж байсан мөнгөн усны үлдэгдэл одоо хүртэл орчныг 
бохирдуулсаар байгаа мэдээг үндэслэн Байгаль орчны яамнаас  2000 онд дээрх 
газрын мөнгөн усыг цэвэрлэх  төсөл хэрэгжүүлэн 4 га газрын 400.0 м3 уснаас 25 кг 
мөнгөн ус ялган авсан нь хүн ам, орчинд олон жилийн турш ямар их хор уршиг 
үзүүлж байсныг гэрчлэх баримт мөн.  
 
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага “ЖАЙКА” (JICA)-гийн Монгол 
дахь Төлөөлөгчийн газрын дэмжлэгтэйгээр 2003 онд хийсэн “Бороо орчмын мөнгөн 
усны бохирдлын судалгаа”-ны үр дүнгээр судалгаанд хамрагдсан 3 сумын төвд 
жилд 500 орчим кг мөнгөн ус айлын хашаа, гудамж, голын эрэг, усанд хаягдаж,  
Бороогийн алтны хуучин үйлдвэрээс Сэлэнгэ аймгмйн Баянгол сумын төв хүртэл 
голын ёроолын 10 гаруй км хөрсөнд 2-3 тн мөнгөн ус хуримтлагдаж, энэ орчмын 
хөрсөнд мөнгөн усны бохирдол зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 5-20 дахин их агуулгатай 
байгааг тус тус  тогтоосон байна. Түүнчлэн 2002 онд үлийн цагаан оготны эсрэг 
Бромадиолоныг хэрэглэсний дараа хор шингээсэн өгөөшийг  идсэнээс нэг хүүхэд 
нас барж, 320 орчим шувуу болон үнэг хярс зэрэг амьтад хордож үхсэн юм.   
 
Химийн бодисын зохистой хэрэглээг бүрдүүлээгүй, эрх зүйн орчинг өнөөгийн 
тулгамдаж буй асуудалтай нийцүүлэн шинэчлэл хийхгүй нөхцөлд байгаль орчноо 



Äýëõèéí áàéãàëü õàìãààëàõ ñàí (WWF)-ãèéí  
Ìîíãîë äàõü Õºòºëáºðèéí ãàçàð             

www.wwf.mn 
 

2007 îíû 1-ð ñàð 
 

  

mn_toxics-mining.doc 2

химийн хортой бодисоор бохирдуулан, цэвэр онгон байгаль нутаг, цэвэр 
үйлдвэрлэл явуулах нөхцөлөө алдахад хүрэх аюул ойрхон байна.  Мөн үйлдвэрлэл 
төвлөрсөн хот, суурин газруудын ойролцоох ус, хөрс, агаар дахь химийн хорт 
бодисын агууламж үлэмж нэмэгдэж байгаа нь ундны ус, хүнсний аюулгүй байдалд 
ноцтой нөлөөлж болзошгүй байдлыг судлаачид тодорхойлсон  байдаг. Иймээс 
химийн бодисын бохирдлын асуудлыг хянан үзэх, бохирдол, хордлогоос сэргийлэх 
асуудал нэн чухал байгаа юм.   
 
Химийн хорт бодисын өнөөгийн байдлаас үзэхэд бид ихэнх химийн бодисыг 
импортоор авч байна. Импортоор оруулж ирж буй бодисыг нарийвчилан хянаж, 
эдгээр бодис дотор олон улсын хэмжээнд хэрэглэхийг хориглосон буюу 
хязгаарласан химийн хорт бодис орж ирэхгүй байгаа гэдэгт бүрэн итгэлтэй байх 
аргагүй байна. Мөн хөдөө аж ахуй чиглэлээр  хортон шавж устгалын бодис, 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хэрэглэж буй химийн бодисуудын хор нөлөөлөл, осол, 
эрсдлээс бүрэн сэргийлж, хамгаалах асуудал зохих шаардлыг хангаж байгаа гэдэгт 
бас эргэлзээтэй байна. Энд  сүүлийн жилүүдэд химийн бодисын нөлөөгөөр байгаль 
орчин бохирдож, түүнээс хүн мал, хордсож үхсэн тохиолдол болон мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчлөл улам ихсэж  байгаа зэргээс дүгнэлт хийж  болохоор байна.  
 
Хот суурин газрын агаар ус, хөрс химийн бодисоор бохирдох нь улам ихсэж байна. 
Ганц жишээ дурьдахад, Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх  хүнд металлууд тухайлбал 
хар тугалганы агууламж 1993 онд 95.7мг/кг, 1995 онд 108.2мг/кг, 1997 онд 
124.8мг/кг болж жилээс жилд нэмэгдэж байгааг судлаачид тогдорхойлсон байдаг. 
Мөн мөнгөн усны хэмжээ ч зарим газруудад ихэссэн байна. Эдгээрээс үзэхэд 
химийн хортой бодисыг гаргаж буй эх үүсвэрүүдийг хянах түүнд эрсдлийн үнэлгээг 
нарийвчлан хийж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч байх зайлшгүй шаардлага 
гарч байна.  
 
Химийн бодисын хэрэглээний үе шат болох импорт, экспорт, улсын хилээр 
дамжуулан өнгөрүүлэх болон хадгалах, худалдах, тээвэрлэх ашиглах, түүний 
үлдэгдэл хаягдлыг устгаж дуусах хүртэлх бүх хугацааны зөв менежментийг 
бүрдүүлэх, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх шардлагатай.  
 
Өнөө хүртэл химийн бодисын эх үүсвэрүүд болон химийн бодисын үндэсний 
бүртгэл мэдээллийн тогтолцоо бүрдүүлэх асуудал зохих шаардлагын хэмжээнд 
хүрээгүй байна. Мэдээлэл технологийн энэ эрин үед цогц, тодорхой 
мэдээлэлгүйгээр зохистой менежмент хийх, хяналт тавих асуудал учир 
дутагдалтай байгаа юм.  
 
Химийн бодисын зохистой хэрэглээг бүрдүүлээгүй, эрх зүйн орчинг өнөөгийн 
тулгамдаж буй асуудалтай нийцүүлэн шинэчлэл хийхгүй нөхцөлд байгаль орчноо 
химийн хортой бодисоор бохирдуулан, цэвэр онгон байгаль нутаг, цэвэр 
үйлдвэрлэл явуулах нөхцөлөө алдахад хүрэх аюултай.  
 
Химийн хорт, аюултай бодис агуулсан бүтээгдэхүүн, материалын хэрэглээг 
хязгаарлах, улмаар зогсоох, түүний хаягдал үлдэгдэлтэй дэлхий даяараа тэмцэж 
байгаа өнөө үед бид үндэсний хууль, тогтоомжоо улам боловсронгуй   болгосноор 
бусад улс, олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлэн 
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техник, технологийн мэдээлэл солилцох харилцаагаа улам өргөжүүлэн улмаар 
холбогдох асуудлаар  олон талын хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэхэд чухал 
нөлөөтэй юм. 
  
Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар нь  Дэлхийн 
банкны сахүүгийн тусламжтайгаар “Химийн хорт бодисын эрх зүйн шинэчлэл” 
төсөл хэрэгжүүлэн Улсын Их хурлаар 2006 онд “Химийн хорт ба аюултай бодисын 
тухай” Монгол улсын хуулийг шинэчлэн боловсруулан батлууллаа. Мөн химийн 
бодисын хэрэглээнд эрсдлийн үнэлгээ хийгэж байх заалтыг “Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуульд шинээр заалт оруулан 
батлуулсан болно.  
  
Мөн Недерландын итгэлцлийн сангийн тусламжтайгаар “Химийн хорт бодисын 
талаархи олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх компанит ажил” төслийг 
хэрэгжүүлэх химийн бодисын зохистой хэрэглээний талаар олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчилгааны ажил сургалт семинарыг  өргөнөөр 
зохион байгууллаа. Эдгээр төслийн хүрээнд үндэсний семинарын 2 ном, 20-40 
минутын баримтат кино 5 түүнчлэн 6 брошурыг хэвлүүлэн гаргалаа. Мөн Үлийн 
цагаан оготныг устгах нэрээр их хэмжээний химийн бодис бромадиолоныг  
онгоцоор цацаж хэрэглэж байсныг зогсоох зэрэг арга хэмжээг  засгийн газарт тавьж 
шийдвэрлүүлсэн болно. 
 
2. Уул уурхайн асуудал 
 
Монгол Улсын Засгийн газраас геологи, уул уурхайн салбарын талаар ойрын 
жилүүдэд баримтлах чиглэл нь  экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрлэлийг 
дэмжин хөгжүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг 2004 онд 6 хувьд, 2010 онд 10 хувьд 
хүргэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд геологи, уул уурхайн салбарын оруулах хувь 
нэмрийг тогтвортой нэмэгдүүлэхэд чиглэж байна.  
 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас уул 
уурхайн салбараас тус улсад өнөөгийн байдлаар байгаль орчинд хамгийн их сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлж буй алт олборлолтын асуудлыг чухалчлан энэ чиглэл дээр онцгой 
анхаарал хандуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна.  
  
Монгол Улсын Засгийн газраас 1992 онд “Алт” хөтөлбөрийн баталсанаас хойш тус 
улсын алтны шороон орд хуулийн хүрээнд болон хууль бус аргаар алт олборлолт 
эрчимжиж байна. Алт олборлох үйл ажиллагаанд гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдсээр байна.  
 
Алтны шороон ордууд нь олон голын голдирлуудыг өөрчлөн урсгал усны 
динамикыг тогтолтоо, усны нөөц, чанарыг алдагдуулж байна. Баянхонгор аймгийн 
Бууцагаан, Бөмбөгөр, Галуут сумын газрын доройтол, усны бохирдол нь аюулын 
түвшинд хүрээд байгааг эрдэмтэд нотолж байна. Мөн Өвөрхангай аймгийн Улаан 
цутгалан ширгэж алга болжээ. Энэ мэтчилэн гол, горхи ширгэж усгүй болсон олон 
тохиолдол алт олборлож буй газруудад түгээмэл үзэгдэл болжээ.  
 
Төв аймгийн Заамар сум, Сэлэнгэ, Хэнтий, Өмнөговь, Дундговь зэрэг алт 
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олборолож буй бүх аймгууд болон нийт алт олбололт явуулж буй газар нутгуудад 
газрын хөрс их хэмжээгээр эвдрэлд орж нөхөөн сэргээлтийн ажил үндсэндээ 
хийгдэхгүй байна. Ингэснээр тухайн орчмын экосистемийн тогтолцоо алдагдаж, 
оршин суугч иргэд болон ургамал, амьтны аймгийн амьдралын хэвийн байдлыг 
алдагдуулсаар байна.   
 
Алтны ордуудын үйл ажиллагааны нөлөөгөөр нутгийн иргэдийн өвөлжөө, 
хаваржаа, зуслангийн эдэлбэр газар зэрэг нь  алга болж,  улмаар малын 
бэлчээргүй болсноос  малчдын амьдрал доройтож байна. Үүнээс үүдэн орон 
нутгийн иргэдийн алт олборлогчдын эсрэг хөдөлгөөн эрчимжиж байна.  
 
Алт олборлотын үйл ажилланаас ургамал, амьтны аймагт сөрөг нөлөөл үзүүлж нэн 
ховор болон ховор ургамал устаж үгүй болох, амьтад дайжиж, амьдрах орчингүй 
болох нөхцөл улам ихсэх боллоо. 
 
Гар аргаар алт олборлолт сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж энэ төрлийн ажилд 
эрхлэгчдийн тоо хэдэн зуун мянгад хүрч байна. Үүнийг зохицуулах үйл ажиллагаа 
хангалтгүйн улмаас их хэмжээний газар эвдрэлд орж  байна.  
 
Алтны үндсэн ордын ашиглалтыг ихсэж цаашид ч энэ чиглэлийн олборлолтыг 
эрчимжүүлэх бодлого баримталж буй өнөө үед  метал мөнгөн ус, цианид, хүхрийн 
хүчил зэрэг химийн онцгой хортой бодис ашиглаж байгаа нь химийн хорт бодисоор 
байгаль орчин бохирдох нөхцөл улам газар авах хандлагатай байна. Зохих 
зөвшөөрөлгүй, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэлгүйгээр 
олборлотын үйл ажиллагаа явуулж буй газар байсаар байна Тухайлбал Төв 
аймгийн Заамар, Борнуур, Жаргалант сумдад иргэд мөнгөн усаар ажилладаг 
тээрмийг ажиллуулж байжээ.  Мөн Наран толгойн ордод гадаадын иргэд мөнгөн 
усаар алт олборлож байсан мэдээ бий. Мөнгөн усны худалдаа, экспорт, импортын 
асуудалд нарийн хяналт тавих ажил хангалтгүй байгаагаас иргэд мөнгөн усыг 
ахуйн нөхцөлд хэрэглэх үйл ажиллагаа улам ихсэж байна. Төв, Сэлэнгэ, Дархан-
Уул аймгуудын Алтны уурхайнуудын орд газруудад жилийн дөрвөн улирлын турш 
хувь хүмүүс хувиараа гар аргаар алт олборлон түүндээ метал мөнгөн усыг өргөн 
хэрэглэж байна.  
 
3. Орчны доройтлын асуудал 
 
Ашигт малтмал хайх, ашиглах үйл ажиллагаа эдгээр бүс нутагт сүүлийн жилүүдэд 
эрчимжиж байгаагаас газрын хөрс их хэмжээгээр эвдрэлд орж орчмын иргэдийн 
амьдарлын хэвийн байдал алдагдаж тэдгээрийн сууршлын бүсэд өөрчлөлт 
орсноор ирвэс, аргаль, цагаан зээрийн амьдрах орчин хумигдаж байгаас 
тэдгээрийн идэш тэжээлийн хэвийн байдал алдагдан үхэл мөхөлд хүрэхээр байна. 
Үүнд. 
 
1. Эдгээр бүс нутагт уул уурхай ашиглах лиценз замбараагүй олгогдож байна.   
2. Газрын хөрс их хэмжээгээр эвдэрч, уст цэг бохирдон доройтож хомсдож 

байна 
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3. Орон нутгийн иргэдийн амьдралын түвшин доройтож байгаагаас байгалийн 
баялагыг зохистой ашиглах нөхцөл алдагдаж, хууль бус ангийн тооо ихсэх 
хандлагатай байна 

4. Зохистой менежментийн бодлого алдагдсан 
 
 
 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь 
Хөтөлбөрийн газраас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж  буй үндсэн 
ажлууд: 

 
• Монголын уул уурхайн хөгжилд баримталж буй бодлого нь байгаль орчин, 

нийгэм, эдийн засгийн хувьд  “Хариуцлагатай” байх зарчим баримтлах  
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуулийг шинэчлэн 

боловсруулж батлуулах арга хэмжээ авах 
• Бүс нутгийн экологийн тэнцлийг хадгалахад  онцгой ач холбогдол бүхий 

газар нутаг (жишээлбэл гол мөрний урцсын 80-аас дээш хувийг бүрдүүлдэг 
газар нутаг) болон Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт ашигт 
малтмалын хайгуул, ашиглалтыг явуулахгүй байх;  

• Улсын болоод орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгаас ашигт 
малтмал ашиглах зорилгоор газрыг чөлөөлөхгүй байх; 

• Ашигт малтмалын олборлох үйл ажиллагаанд химийн хорт бодисыг 
замбараагүй хэрэглэж байгааг зогсоох, ялангуяа мөнгөн усыг алт олборлох 
үйл ажиллагаанд хэрэглэхгүй болгох, цианидын зохистой хэрэглээг 
бүрдүүлэх арга хэмжээг  Засгийн газарт тавьж шийдвэрлүүлэх.  

• Нийт арт иргэдэд химийн хорт ба аюултай бодисын зохистой хэрэглээний 
талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг өргөнөөр явуулах зэрэг болно. 
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