
ЦӨЛЖИЛТ БА ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙ 

Алан Вайсманы “Дэлхий Бидэнгүйгээр” хэмээх номонд хүн төрөлхтөнгүйгээр байгаль дэлхий 

хэрхэн өөрийхөөрөө хэлбэржиж унаган төрх байдлаа олж авах талаархи шинжлэх ухааны 

төсөөллийг дэвшүүлсэн байдаг. Гэвч энэхүү үйл явц нь хэдэн мянган жилээр хэмжигдэх бөгөөд 

хүн төрөлхтний оролцоо огт байхгүй тохиолдолд гэж үзвэл зөвхөн төсөөлөл төдийхнөөр 

хязгаарлагдана. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн одоо байгаа янзаараа цаашид үргэлжлүүлэн амьдравал 

байгалийн нөөц хэр хугацаанд шавхагдаж дуусах вэ? гэдэг нь бидний анхаарч үзэх илүү чухал 

асуудал. Аж үйлдвэрлэлийн зуун гарсаар үйлдвэрлэл хурдасч хүний нийгмийн хэрэгцээ хязгааргүй 

өсөхийн хэрээр хүн, байгаль хоорондын тэнцвэр урт хугацаанд алдагдаж түүнээс улбаалсан уур 

амьсгалын өөрчлөлт сүүлийн жилүүдэд хүчтэй мэдрэгдэх болсон. Энэхүү өөрчлөлт нь говь 

хээрийн  хуурай уур амьсгалтай бүс нутагт нөлөө үзүүлүүлж байгаагийн хамгийн том аюул нь 

цөлжилтийн асуудал болоод байна. 

Цөлжилт гэдгийг НҮБ-ийн олон улсын конвенцид “уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагаа 

зэрэг олон янзын хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хуурай, хуурайвтар, чийг дутмаг нутаг оронд газрын 

доройтол болох”-ыг хэлнэ гэж заажээ. Энэхүү конвенцийн тодорхойлолтыг үндэслэн тооцвол 

Монгол улсын нийт бэлчээрийн 90 орчим хувь нь цөлжилт, газрын доройтлын үйл явцад өртөх 

магадлалтай нутагт хамрагдах бөгөөд эдгээрээс үнэлгээ, зураглалын өнөөгийн үр дүнгээр 

цөлжилтийн нэн хүчтэй зэрэглэлд 5.0 хувь, хүчтэй зэрэглэлд 18.0 хувь, дунд зэрэглэлд 26.0 хувь, 

сул зэрэглэлд 23.0 тус тус хамрагдах болжээ. Энэ нь тодорхой бүс нутагт цөлжилтийн аюулын 

зэрэглэл нэмэгдэж, нутаг дэвсгэрийн 72 хувь хүртэл өргөжсөн байгааг харуулж байна
i
.  

Монгол орны говь хээрийн бүсийн хувьд сүүлийн жилүүдэд хүний үйл ажиллагаатай, тэр дундаа 

уул уурхайн эрчимтэй үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хүчтэй нөлөөлөлд өртөх болсон. Газрын 

доройтол, цөлжилтөд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлүүдээс цухас дурдахад автомашины олон салаа 

зам, хөрсний усны хомсдол, малын тоо толгой болон бүтэц, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй 

хүчтэй салхи шуурганы давтамж нэмэгдсэн зэрэг үй олон шалтгаануудыг дурдаж болно. Гэвч энэ 

удаад энэхүү нийтлэлийг зөвхөн уул уурхайтай холбоотой асуудлууд болон тэдгээрийг хэрхэн 

шийдвэрлэх талаар авч үзэх болно.        

Төр засгаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  

Нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлүүдийн судалгаа. Цөлжилтийн асуудал нь ганц манай оронд нүүрлээд 

байгаа асуудал биш бөгөөд дэлхий нийтийн анхаарлын төвд хурцаар  тавигддаг асуудал. Говийн 

бүсийн дийлэнх хэсэг хамаардаг бөгөөд газарзүйн байрлал, хүн амын аж ахуй эрхлэлтийн онцлог 

зэргээс хамааран цөлжилтөөс хамгийн ихээр хохирол амсаж буй урд хөршийн хувьд жил бүр 3,600 

км
2
 шим тэжээлт бүс нутаг элсээр хучигдаж 2,000 км

2
 өнгөн хөрс салхиар зайлуулагдаж байгаа 

судалгаа гаргасан байдаг. Энэ асуудалтай тэмцэхээр 1978 оноос хойш “Хятадын Ногоон Хэрэм” 

төслийг хэрэгжүүлж байгаа ба өдгөө 4 дэхь үе шатандаа явж байна. Энэ төслийн зорилт нь 2050 он 

гэхэд элсний нүүдлийг сааруулах 4500 км урт ойн зурвас бий болгох юм. Гэвч сайн зүйлд саар 

мундахгүй гэдэгчлэн эдгээр зохиомлоор тариалсан ойн зурваст биологийн олон зүйлийн оролцоог 

бий болгож чадахгүй байгаагаас тариалсан модод ургамалын гаралтай өвчин, хортон шавьжийн 

нөлөөнд автаж ихээр сүйдсэний нэгэн жишээ нь 2000 онд нэг тэрбум орчим таримал мод дээрх 

шалгаанаар устгагдан нийт 20 жилийн хөдөлмөрийг үгүй хийсэн явдал болжээ
ii
. Иймээс Монгол 

улсын засгийн газрын бодлого чиглэлд тусгагдсан ойжуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тал 

дээр хоёр орны харилцан ашиг сонирхлыг нэгтгэх замаар хөрш орны цуглуулсан арвин их 

туршлагаас хуваалцах нөхцлийг бүрдүүлэх асуудлыг төр засаг анхааралдаа авч хэрэгжилүүлэх 

шаардлагатай байна. Энэ нь асар их хөрөнгө мөнгөнөөс гадна цаг хугацаа хэмнэх сайн талтай.  



Бодлого хөтөлбөр. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2010 онд засгийн газраас гаргаж 

баталсан ч уул уурхайн компаниудын хүлээх үүрэг хариуцлагуудыг тодорхой тусгаж өгөөгүй, 

нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн санаачлагаар хийж байхаар 

агуулгатай байгаа нь ашгийн төлөөх байгууллагууд хуулийн хүрээнд ажиллангаа цөлжилтийн 

асуудлыг хараа хяналтгүй орхих боломжийг бүрдүүлж байна. Тиймээс энэхүү бодлогын баримт 

бичгийг даруй шинэчилж тухайн уул уурхайн бизнес эрхлэгчийн зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр дэлгэрэнгүй тусгаж өгөх зайлшгүй 

шаардлагатай. Санхүүгийн хүндрэлгүйгээс гадна улс төрийн хүсэл эрмэлзэл байгаа тохиолдолд 

цөлжилттэй тэмцэх нь бүрэн боломжтой зүйл гэж үздэг. 

Эмх замбараагүй байдлыг цэгцлэх. Уул уурхайн нөлөөлөл нь ил, далд аль ч олборлолтын үед 

цөлжилтөд ялгаагүй нөлөөлөх ба үүнд уулын ажлын болон боловсруулалтын шатанд үүсэх 

үйлдвэрийн хаягдал, хаягдлын болон усны менежмент, уурхайн нөхөн сэргээлт зэргийг хамгийн 

түрүүнд хамруулж үзэх шаардлагатай. Хаягдлаас үүсэх нарийн тоос агаарт дэгдэж газрын 

гадаргууд сууснаар хөрсөнд ус нэвчилтийг багасгах, гадаргуугийн усны шилжилтыг хязгаарлах, 

гидрогеологийн тэнцвэрийг алдагдуулах, шаварлаг хаягдлууд ус үл нэвчих давхрага үүсгэх, 

хөрсөн дэхь эрдэс бодисын агуулга нэмэгдсэнээр ургамалан бүрхэвч устгагдах зэрэг аюул учирна. 

Хуурай  ширүүн уур амьсгалтай говийн бүсэд эдгээр аюул хангай газрыг бодвол илүү эрчимтэй 

явагдана. Ашигт малтмалын газрын цахим хуудсанд мэдээлсэнээр нутаг дэвсгэрийн ихэнх хувь нь 

говийн бүсэд хамаардаг Өмнөговь аймагт гэхэд 2014 оны 5 сарын байдлаар 254 ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байгаагийн 70 орчим нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл байна. Зөвхөн 

нэг аймгийн хувьд ийм тоон үзүүлэлт байгаагаас уул уурхайгаас хамаарсан цөлжилт хэр аюултай 

хэмжээнд хүрсэн харагдаж болно. Энэ бүх уурхайнууд ашиглалтанд орж олборлолт эхлүүлнэ гэвэл 

говийн бүс нутаг төдийгүй Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ямар ч гайхамшигтай 

цөлжилтийн эсрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээд хэзээ ч эргэн сэргээгдэхгүйгээр доройтолд орох 

нь илэрхий үнэн. Тиймээс төр засаг байгаль орчны тал дээр баримтлах бодлогоо чангалах замаар 

дээрх лицензүүдийн тоог цөөлж олон жижиг бус цөөхөн том гэсэн чиглэлийн баримтлах 

шаардлагатай. 

Үйлдвэржүүлэлт болон технологи. Сүүлийн жилүүдэд боловсруулах үйлвэржүүлэлтийг 

нэмэгдүүлж улс орондоо нэмүү өртөг бүтээх талаар ихээхэн яригдах болсон. Түүхий эдээ 

боловсруулалгүй гаргаж эдийн засгийн бодлогогүй алхам хийдэг улсын сонгодог жишээгээр 

Монгол улсыг авч ярих нь өрөөсгөл ойлголт юм. Уул уурхай өндөр хөгжсөн гэгдэх Австрали 

улсын нэг жилд экспортод гаргадаг төмрийн хүдэр гэхэд Монгол улсын төмрийн хүдрийн нийт 

илэрсэн нөөцтэй дүйцэхүйц хэмжээтэй байдаг.  

Үйлдвэр баригдахын хэрээр ашигт малтмалын бус байгалийн нөөцийн хэрэглээ нэмэгдэж ус, 

агаар, байгал орчин бохирдоно. Дээрх бодлогын хүрээнд малын гаралтай түүхий эдийн экспортыг 

хорьж арьс ширний үйлдвэрлэлийг дэмжих гэсэн оролдлого нь эцэстээ арьс боловсруулахад 

хэрэглэгддэг хүнцэл, хром зэрэг хорт элементүүдийн хуримтлалыг бий болгохоос цааш хэтрээгүй. 

Тиймээс хайлах үйлдвэр, нүүрс угаах үйлдвэр зэргийг барьж байгуулахдаа зөвхөн эдийн засгийн 

тооцоонд үндэслэхээс гадна байгаль орчинд үзүүлэх хор хохирлыг давхар сайтар тооцож, аль 

болох хор нөлөө, хаягдал багатай, хуурай технологийг сонгож байх нь чухлаас гадна зөвшөөрлийг 

болит техник эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан олгож байх шаардлагатай. 

Орон нутгийн иргэд, засан захиргаа, уул уурхайн компаниуд, салбарын ажиллагсадын авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ.  

Хамтын ажиллагаа ба амжиргааны шинэ эх үүсвэрүүдийг бий болгох. Уул уурхайгаас гадна 

цөлжилтөд нөлөөлөх томоохон хүчин зүйл нь газар  тариалан эрхлэлт болон бэлчээрийн даац 

хэтрэлт байна. Говийн бүс нутгийн хувьд уур амьсгалын онцлогоос хамааран газар тариалан 



төдийлөн хөгжөөгүй ч зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн цагаас хойш нийт нутгийн хэмжээнд 

малын тоо толгой өссөн, нийт өсөлтийн талаас дээш хувийг ямаан сүрэг эзэлж байгаа зэрэг нь бүс 

нутаг дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан улам бүр хумигдаж байгаа бэлчээрийн 

талбайн даацыг хэт ачаалж цөлжилтийг нөхцөлдүүлэх давхар хүчин зүйл болж байна. Орон 

нутгийн удирдлага нутгийн ард иргэдтэй зөвшилцөж ухуулан таниулах замаар мал маллагааны 

уламжлалыг сэргээж малын бүтэц болон тоо толойг зохистой хэмжээнд байлгах оролдлогуудыг 

авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Гэхдээ малчдын амжиргааны эх үүсвэр болсон малын тоо толгойг тодорхой хэмжээнд хязгаарлах 

эсвэл ноолуурын үнээс шалтгаалан жилдээ нэг удаа чамлахаарнүй их ашиг орлого өгдөг ямааны 

тоог хорогдуулах зэрэг санал нь ард иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарах тул тухайн бүс нутагт 

суурин амдралын хэв маягийг хөгжүүлж амжиргааны орлого бүрэлдүүлэх шинэ шинэ эдийн 

засгийн бололцоог гаргаж өгснөөр мал аж ахуйн газрын доройтолд нөлөөлөх цар хүрээг бууруулах 

боломжтой. Энэ тал дээр орон нутгийн иргэдийн хүсэл эрмэлзэл тодорхой хэмжээнд байдагч 

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эдийн засгийн бололцоо, зах зээлд гарах гарц, мэдлэг туршлага зэрэг 

олон шалтгаанууд хязгаарлалт болж байдаг. Эдгээр хязгаарлалтуудыг давж гарахад тус бүс нутагт 

үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудтай хамтын ажиллагаа нэмэгдүүлж санхүүгийн болон бусад 

тусламж дэмжлэгийг системтэйгээр авах зайлшгүй шаардлага бий. Үйл ажиллагаа явуулж буй 

компаниуд ч энэ үйл явцыг дэмжсэнээр ажиллах боловсон хүчний тал дээр зардлын хэмнэлт 

гаргах таатай боломж бүрдэнэ.      

Эрчим хүч. Говийн бүс нутагт мод бол ховор ургамал. Өмнөговь аймгийн нийт малчин өрхийн 

жилийн түлшний хэрэгцээнд хийсэн судалгаагаар түлшний бүтцэд нүүрс 3.1 хувь, аргал, хөрзөн 

10.2 хувь, хийн түлш 71.1 хувь, заг, бударгана, бусад модлог 15.7 хувийг тус тус эзэлж байна. Мөн 

загийг орлуулах түлшний талаар хийсэн судалгаагаар 53.3 хувь нь нүүрс, 46.7 хувь нь мод нэн 

шаардлагатай гэж хариулжээ.. Загийг хамгаалах, түлшинд хэрэглэх талаар хийсэн судалгаагаар заг 

бүхий нутагт амьдарч байгаа малчдын 40 хувь, сумын төвийн төсвийн байгууллагын 16 орчим 

хувь нь заг түлдэг байна
iii
. Тэгэхээр аймаг, сумын төв зэрэг газруудын эрчим хүчний асуудлыг 

төвлөрсөн байдлаар шийдвэрлэх арга замыг олж чадвал байгаль хамгаалалд үр дүнтэй нөлөө 

үзүүлж болохоор байна. Эрчим хүчний эх үүсвэрийн нэг нь сэргээгдэх эрчим хүч байж болно.  

Говийн бүсийн нэг онцлог нь хурц нартай өдрүүд олонтой бөгөөд салхины нөөц ихтэй байдаг. 

Иймд энэ бүс нутагт байгалийн нөхөн сэргээгдэх эрчим хүчний судалгааг хийж төсөл 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүнд мөн хувь хүн бүр эрчим хүчний хэмнэлт гаргаж 

байх асуудал ч багтана. Хэмнэсэн нэгж цахилгаан бүр дулаарлыг бий болгогч хүлэмжийн хийг 

бууруулахад хувь нэмрээ оруулж байгаа билээ.  

Ургамалан бүрхэвч. Байгалийн унаган ургамалан бүрхэвчийг хамгаалах, доройтолд орсон хэсгийг 

нөхөн сэргээж байх нь хөрсийг ус, салхиний нөлөөнд өртөж доройтохоос хамгаалах хамгийн сайн 

арга. Хөрс хамгаалах, цөлжилтийн эсрэг Монгол улсын хуулийн 7.2.4-т “Иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллага эзэмшлийн болон өмчлөлийн газрын 10 хувиас доошгүй талбайд зохих журмын дагуу 

мод тарьж, зүлэгжүүлэх” гэж заасан байдаг. Энэ заалт нь уурхайн нөхөн сэргээлтээс тусдаа 

ойлголт бөгөөд хэрэгжилтыг төр захиргааны байгууллагаас хангуулж чадах юм бол ахархан 

хугацаанд нилээдгүй том талбайг ургамалжуулж болох юм. Зөвхөн Өмнөговь аймгийн хувьд 

Монгол улсын хуулийн дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр 30 жилийн хугацаатай олгогдсон 

460 мянга орчим га газрын 10 хувь гэдэг нь 46 мянган га болно. Үүн дээр буруутай этгээдүүдийг 

олж нөхөн сэргээлт хийгдээгүй талбайнуудад нөхөн сэргээлт хийлгэж чадвал цөлжилтийг 

бууруулах дорвитой адхам болно. Гэхдээ нийтлэлийн эхэнд дурьдсан алдааг давтахгүй байх 

үүднээс холбогдох төрийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллагууд ба аж ахуйн нэгжүүд 

хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулж туршлага солилцох замаар ургамалжууллатыг үр 

дүнтэй байлгах шаардлагатай.  



Усны менежмент - хэрэглээ ба хэмнэлт. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийг усгүйгээр төсөөлөх 

боломжгүй. Тиймээс усны дахин ашиглалтын асуудал нэн чухал байр суурь эзэлнэ. Томоохон 

хөрөнгө оруулалттай уурхайнуудын хувьд эргэлтийн ус ашиглах технолонийн шийдлийг сайн 

хийж өгсөн байдаг ч ийм уурхайнуудын тоог нийт уурхайнуудад харьцуулбал хэт чамлалттай 

үзүүлэлт гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Үйлдвэрлэлээс гадна ахуйн болон тоос дарах зориулалтаар 

ашглагдах усны зарцуулалт маш их. Монгол улсад нэг хүн өдөрт дундажаар 300 орчим литр ус 

хэрэглдэг гэсэн судалгаа байдаг бөгөөд хүний биеийн физиологийн хэрэгцээний дагуу 3-4 литр 

буюу нийт усны хэрэглээний нэг хувийг л ундны зориулалтаар хэрэглэж байгаа. Үлдсэн 99 хувийн 

тодорхой хэсгийг хэмнэх бүрэн бололцоотой бөгөөд мэдэгдэхүйц хэмнэлт гаргах сүүлийн үеийн 

хялбар технологийн шийдлүүдийг практик хэрэглээ болгох нь нэн ач тустай. Эдгээрт усны 

хэмнэлттэй холигч крант, шүршүүр, усалгааны систем зэрэг байж болно. Эдгээрийг хэрэгжүүлэхэд 

зарцуулагдсан хөрөнгө нь байгаль хамгаалахад компаниас гаргаж буй зүгээр нэг зардал бус хэсэг 

хугацааны дараагаас бий болох хэмнэлтээс ашгаа өгч эхлэх бизнесийн хөрөнгө оруулалт гэж үзэж 

болно.  

Хувь хүний оролцоо. Дээрх бүх авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд ерөнхийдөө төр засаг, аж ахуйн 

нэгж болон орон нутгийн байгууллагуудад хаяглагдсан байдалтай ойлгогдох байх. Гэхдээ эдгээр 

нь өрөө хэсэг бүлэг хүмүүсээс л бүрддэг зүйл бөгөөд энд дурдагдсан бүхэн эргээд хувь хүн бүрийн 

хувьд анхаарал хандуулж, хэрэгжүүлж, өөрөөсөө болон бусдаас шаардаж байх зүйлүүд болно.   

Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд хүний нийгэмд хүмүүс хоорондын харилцан эрх тэгш, тэнцвэртэй байх 

нөхцлийг хангах үүднээс улс орон бүр өөрийн хууль, дүрэм журмыг тогтоож түүнийгээ мөрдөн 

оршин тогтнодог. Үүнтэй адилаар байгальд ч мөн адил өөрийн гэсэн хууль бий. Өдгөөгөөс 130  

жилийн өмнө францийн химич Ле Шталей химийн урвалын тэнцвэрийн тухай өөрийн хуулийг 

“Аливаа тэнцвэрт тогтсон системд гадны ямар нэг хүч нөлөөлөхөд тэнцвэр гадны хүчний эсрэг 

чиглэлд эргэдэг” гэж томъёолжээ. Энэ хуулиас улбаалан гаргаж болох нэг гаргалгаа нь аливаа 

тэнцвэрт систем өөрийгөө хамгаалах механизмтай байх бөгөөд ямар нэг хүчин зүйл тогтолцооны 

тэнцвэрийг алдагдуулах аваас өөрийн тэнцвэрийг хадгалахын тулд тухайн хүчин зүйлийг 

саармагжуулах чиглэлд хариу арга хэмжээ авч эхэлдэг байна. Бидний хүрээлэн буй орчин болох 

байгаль дэлхий маань хүн төрөлхтөн, ан амьтдаас авхуулаад өчүүхэн жижиг бичил биет, амьд 

болон амьгүй байгалийн уялдаа оролцоог хүртэл багтаасан хамгийн дээд төгс тогтолцоо юм. 

Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид байгалийн тэнцвэрийг алдагдуулагч хүчин зүйл нь хүн бид өөрсдөө 

болоод байгаа бөгөөд эх дэлхий хэдийнээ бидний эсрэг хариу арга хэмжээ авч эхэлсэн болох нь 

өдөр өдрөөр давтамж нь нэмэгдэж буй байгалийн гамшиг, зөвхөн хүн тусдаг шинэ шинэ төрлийн 

эдгэшгүй өвчин, тахал зэргээс харж болно. Хувь хүн бүр дор бүрнээ өөрийн үйлдэлдээ анхаарал 

ухамсартай байж байгаль дэлхийн эс ширхэг бүрийг хайрлаж шалтгаангүйгээр хөндөхгүй байж 

тэнцвэрийг хадгалж чадах аваас байгаль дэлхий тэр хэрээр бидэнд өгөөмөр хандана. Эс бөгөөс 

хохирогч нь хүн та бид өөрснөө байхыг үргэлж санаж байх хэрэгтэй.  
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