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БИД ЦЭВЭР ОРЧИНД АМЬДАРЧ БАЙНА УУ 

                      
Илтгэгч МНЗН-ийн тэргүүн док.Ш.Пүрэвсүрэн 

 

Ерөнхий зүйл 

1994 оноос “Алт” хөтөлбөрийг боловсруулан 

хэрэгжүүлснээр улсын хэмжээнд алт олборлолтын хэмжээ 

эрс өсч тухайн жилтэй харьцуулахад өнгөрсөн оны 

байдлаар   даруй 40 дахин нэмэгджээ. Үүний уршгаар 

улсын хэмжээнд 2006 оны байдлаар 14.5 сая га газар уул 

уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэрч сүйрснээс дөнгөж 20-

иодхон хувьд нь техникийн нөхөн сэргээлтийг хагас дутуу 

хийгдсэн гэсэн мэдээ байна.  

Хэдийгээр энэхүү сүйдсэн газрын хэмжээг замбараагүй зам 

харгуй, тариалангийн атаршуулсан талбайн хажууд юу ч биш гэж уул уурхайнхан 

өөрсдийгөө зөвтгөдөг ч, гол усны эхийг яаж бохирдуулж ширгээж байгаа, гүний усны 

төвшин хэрхэн эрчимтэй барагдаж буй, болоод онгон дагшин газруудын ургамал, ан 

амьтны нутагшилд  хэрхэн нөлөөлж байгаа талаас нь авч үзвэл дүр төрх нь тун 

эмгэнэлтэй тусна.  

Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд алтны 150 гаруй нэгж алт олборлож байгаагаас 

гадна 100 гаруй мянган хувиараа алт олборлогчид газар шороог орвонгоор нь 

эргүүлж, тухайн газар нутгийг дахин ашиглахын аргагүй болтол нь эвдэн сүйтгэж 

байгаа нь даанч нүд халтирмаар.    

Алт ухагчид зөвхөн өнгөрсөн онд 30 сая шоо метр газрын хөрсийг хуулж, 25 сая 

гаруй шоо метр шороо угааснаар 23.1 тонн алт олборлосон гэх. Өөрөөр хэлбэл 

ганцхан грамм алт авахын тулд алтны магнатууд ойролцоогоор хоѐр шоо метр газрын 

хөрсийг жил бүр эвдэж сүйтгэж байна гэсэн үг.   

Дээр нь 1 грамм алт угаахад 4 тонн ус зардаг гээд тооцвол жилд 100 сая шоо метр 

усны нөөцийг зөвхний алтныхан авч ашиглаж байгаа нь хэнд илэрхий.  Энэ бол 

хоногоос хоногт багасч байгаа гүний усныхаа асар их нөөцийг бид эрчимтэй шавхаж 

цацаж байгаагийн нэгэн илрэл.  

Хувиараа алт олборлогсод ганц грамм алт олохын тулд 2 гр мөнгөн ус  зарцуулдаг 

гэдэг. Монгол нутагт алт угааж буй 100 гаруй мянган нинжа нарын хэмжээнд  авч 

үзвэл жилд тонн тонноор нь мөнгөн ус хэрэглэж байгаа тооцоо гарна. Мөнгөн усны 

хор хөнөөлийн талаар мэддэг боловч маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн уушиг гэж 

ярьдгаар нүдэнд ил харагддаггүй хэдэн жилийн дараа ноцтой байдалд хүрсний эцэст 

илэрдэг аюулын талаар санаа зовнихгүй байгаа нь цаашдаа   цусаар уйлаад ч 

нэмэргүйг   мэдсэн ч мэдээгүй дүр эсгэж байгаа юм. Өнгөрсөн ганцхан сарын дотор 

Улаанбаатарт мөнгөн ус илэрсэн тохиолдол 10 удаа гарлаа. 

Мөнгөн устай хорт хаягдлаа ил задгай асгаснаас зөвхөн тэр хавийн  хүн мал хорддог 

ба малын мах, сүү цагаан идээгээр нь дамжаад  хот суурингийн хүн ам нийтээрээ 

хордох нөхцөл үүсдэг гэж бодвол бас эндүүрэл.  Хамгийн гол нь мөнгөн усыг  галд 

ууршуулснаас  агаарт ихээхэн хэмжээний мөнгөн усны уур үүснэ. Тэр нь тэр чигээрээ 

сансарт дэгдээд алга болчихгүй эргээд тундасжин газарт унана. Ийм маягаар дэгдсэн 
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ганцхан грамм мөнгөн ус 10 га газрыг хордуулдаг гээд бодохоор алт угаагчид жилд 

хичнээн хэмжээний газар нутгийг хордуулсан байх магадлалтайг та өөрөө тооцоод 

 үзээрэй.   

Анх 1913 оноос Сэлэнгийн сав газар “Монголор” хэмээх Орос-Хятадын хамтарсан 

компани алт олзворлохдоо мөнгөн ус хэрэглэж байсан гэдэг.   

2003 онд Жайкагийн санхүүжилтээр хийгдсөн судалгааны багийн Борнуур, Баянгол, 

Сүмбэр суманд явуулсан судалгаанаас үзэхэд   зарим газар зөвшөөрөгдсөн 

хэмжээнээс 700 дахин өндөр мөнгөн усны агууламжтай гарсан. Саяхны ирсэн олон 

улсын гэх шинжээчдийн дүнтэй дүнгүй тэнд монгол эмч нарын үзлэгт хамрагдсан 

хүмүүсийн 70 гаруй хувийнх нь шээсэнд мөнгөн ус зохих хэмжээнээс 50-60 хувь их 

байжээ.  Иймэрхүү байдал цаашид удаан үргэлжилбэл байгаль орчин ноцтой 

бохирдож, иргэдийн эрүүл мэнд бүр цаашилбал хэнэггүй монгол эрсийн ирээдүйн 

удмын санд засагдашгүй ноцтой аюул нүүрлээд байна.  

Үндсэн ордны хүдрээс алт ялгаж авахад цианид натрийг хэрэглэж болдгийг хүмүүн 

төрөлхтөн анх 200 жилийн тэртээгээс мэдсэн цагаас хойш алтны араасаа дагуулах гай 

гамшгийн тоо бодитойгоор нэмэгдлээ. 

Анх 2004 онд Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын нэг айлын суурь хонь 

алтныхны цианидаар хордуулсан уснаас ууснаас   тэр дорхиноо бүгд үхсэн. Хятадаас 

орж ирсэн “Цагаанцахирт Гоулдынхны” балагаар 2006 онд 64 ямаа үхэж, тэр хавийн 

хээрийн амьтад чогчиго, туулай дууссан талаар нутгийн ардууд ярьдаг. 

Хонгор суманд үүсээд байгаа эмгэнэлт байдлын талаар.  

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум нь Монгол Улсын газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг элит сортын үрээр хангадаг гол түшиц газар байсан билээ. Гэтэл   

сумын төвд алттай шороог мөнгөн усаар, хятад иргэд химийн онц аюултай хор болох 

цианит натриар угааж, хаягдлыг нь бохир усны шугам руу хийж, мөн ил задгай асгаж 

байснаас сумын төвийн байгаль орчин хөрс, ус, бүх худгууд хордож иргэдийн эрүүл 

мэнд, удмын сан, мал, амьтан, эд хөрөнгөд үнэлж баршгүй хохирол учирснаас хойш 

нэг жилийн хугацаа өнгөрлөө.  

Өнөөдөр тэнд эрүүл хүүхэд төрүүлж буй эхчүүд, эрүүл төл гаргаж буй мал цөөрч 

байгаа нь бид үр удамдаа ямар нөхөгдөшгүй балаг тарьсны  бодит жишээ болж 

байна.   

Баримт 1. 2007 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр НМХГ-ын төв лабораториос “Mич” 

ХХК-ны хашааны   орчинд     мөнгөн ус тодорхойлоход  0,02-0,4 мг/м3  байсан нь 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 6-120 дахин их байсан байна. Өнгөрсөн 11 сард ОХУ-

ын Москва хотын төв лабораторид явуулсан 4 шинжилгээний дүнгээр тус сумын хөрс 

мөнгөн усаар бохирдсон нь тогтоогдсон.   

Баримт 2. Мөн хугацаанд Хонгор сумын төвлөрсөн усны эх булгийн эх үүсвэр болох 

гүний худгийн усанд цианид 0,26 мг/л, ус түгээгүүрийн шугам сүлжээний усанд 0,13 - 

0,65 мг/л  илэрсэн нь ундны усны чанарын стандартын зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнээс 13-65 дахин их байна.  
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Баримт 3. Үйлдвэрийн хаягдал усны шинжилгээний дүнгээр цианид 747,5-1228,5 мг/л 

буюу зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 498-819 дахин их, мөнгөн ус 4,54-5,05 мг/л  

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 908-1010 дахин их байжээ.  Энэ хаягдал ус нь 

доошоогоо шүүрэн Хараа голын ай сав руу ордог тул энэ голын сав дагуу байрлах 

Дархан хот түүнээс доошхи газрууд бүхэлдээ ямар нэг хэмжээгээр хордсон байх 

үндэслэлтэй.  

Баримт 4.  2007 оны 9 сард  253 дээжинд хийсэн УМХГ-ын нэгдсэн лабораторийн 

шинжилгээний дүнгээр  цианы ион манжинд 0,03-0,925 мг/кг, байцааны дээжинд 

0,03-0,17 мг/кг илэрсэн нь олон улсын хүнсний эрх зүйн комиссын “CODEX STAN 

193-1195 8 Rev2-2006”-стандарттай харьцуулахад өндөр гарсан.  

Баримт 5. ЭМЯамны ажлын хэсгийн 2007-8-7-нд тус сумын 1218 иргэнд хийсэн 

шинжилгээгээр тэдгээр иргэдийн 747-нь буюу 61,3% нь хордлоготой байгаа нь 

тогтоогдсон энэ байдлын улмаас Хонгор сумын иргэдийн хүний эрхийн олон улсын 

гэрээ, конвенц, Монгол улсын Үндсэн хуульд заасан эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах 

эрх нь зөрчигдөж байгаа талаар тайланд тодорхой тэмдэглэсэн байдаг.  

Ингээд энэ оны 4 дүгээр сарын 2-нд Дархан-Уул аймгийн Шүүх Хонгор сумыг 

хордсон гэдгийг тогтоож, гэмт этгээдүүдэд ял шийтгэл оногдуулж, Хонгор сум 

хордсон, хордоогүй гэх учир утгагүй маргаанд цэг тавилаа.  

Харин Олон улсын Шинжээчдийн дүгнэлт нь хордлого болсноос хойш олон сарын 

хугацаа өнгөрсний дараа хийгдсэн тул бодит байдлыг тогтоох үндэслэлгүй болох нь 

хэнд ч ойлгомжтой. Тэд хамууны хачиг илрүүлэх багаж, төхөөрөмжгүй мөртлөө  

“хамуутай” гэж мэдэгдсэн нь зөвхөн Хонгорын иргэдээр барахгүй монголчуудын нэр 

төрд халдсан үйлдэл болсон юм.   

 

Дүгнэлт  

1. Монгол улсад өнөөдөр хүн аюулгүй орчинд амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөж 

байна 

Жишээ нь үндсэн хуулийн 16 2. Монгол улсын  иргэн  эрүүл, аюулгүй орчинд 

амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй.   

2. Төрийн эрх баригчид өөрсдөө хууль тогтоомжоо ноцтой зөрчиж байна.  

Жишээ нь  эрүүгийн хуулийн 207.1 .Химийн бодисыг хадгалах, ашиглах, тээвэрлэх 

журам зөрчсөн хортой хаягдлаар газрыг бохирдуулсны улмаас хүний эрүүл мэнд,  

байгаль орчинд их хэмжээний хохирол учирсан  бол хөдөлмөрийн хөлсний доод 

хэмжээг тавин нэгээс хоѐр зуу дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 

торгох, гурваас дээш  зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил 

хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ гэжээ. 

Гэтэл ийм байдал өнөөдөр ганц Хонгорт биш 11 аймгийн 30 гаруй суманд нэгэнт бий 

болчихоод байхад эрүүгийн хуулийн энэ заалтаар хариуцлага хүлээлгэж байсан ганц 

ч тохиолдол байхгүй.   
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272 дугаар зүйл. Албан тушаалтан албан үүрэгтээ  хайнга хандах 

272.1.Албан тушаалтан хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар тодорхойлогдсон албан 

үүргээ биелүүлээгүйгээс  бага бус хэмжээний хохирол учирсан бол хөдөлмөрийн 

хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний 

төгрөгөөр торгох,  эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял 

шийтгэнэ. 

272.2.Энэ хэргийн улмаас хүнд хор уршиг учирсан бол тодорхой албан тушаал 

эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хоѐр  жил хүртэл хугацаагаар хасах буюу 

хасахгүйгээр гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 

Гэтэл энэ заалтыг санаатайгаар хуулиас гэнэт хассанаас сая Хонгор сумын шүүх 

хурлаас албан тушаалтан 2 хүн ял завшсан юм.    

Жишээ 4       

Онц байдлын тухай хуулийн 4.1 болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25-ын 2-т  

заасан ѐсоор   Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь оршин суугаа хүн 

амын амь нас, эрүүл мэнд, аж амьдрал, нийтийн аюулгүй байдалд шууд  аюул  

учруулсан буюу учруулахуйц, цацраг идэвхт болон химийн хорт бодисын 

хордуулалт,  зэрэг тохиолдсон   

үед онц байдал зарлаж болно.   

  

Гэтэл энэ хуулийн дагуу өнгөрсөн хавар онц байдал зарлаж, гаднын шинжээчдийг 

дуудан тус сумын төвийнхнийг яаралтай нүүн шилжүүлсэн бол одоогийн эмгэнэлт 

байдал үүсэхгүй байх байсан юм. 

  

Монголын тухай гадаадын хэвлэлд олон удаа ноцтой мэдээлэл гарч байсны 

нэгээс иш татвал: 

Өнгөрсөн жил Ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр 500 000 захиалагчтай, олон 

нийтийн санаа бодлын 80%-ийг бүрдүүлэгч “Дээд Австрийн мэдээ 2007-10-

02”    сонинд “Монгол улсад байгаль орчны асуудал хаягдаж байна” гэсэн 

нийтлэл  гарчээ   

                             

  

        Монгол улсын ерөнхий сайд М. Энхболд өнөөдөр Австри улсын канцлер 

Альфред Гусэнбауерд бараалхах гэж байна. Түүний эх орон дэлхийн хамгийн том 

нутаг дэвсгэр бүхий 20 улсын нэг. Гэтэл энэ улс дотооддоо олон асуудал шийдэх 

ѐстой, түүний дотор байгаль орчны тулгамдсан олон асуудалтай тулгарч буй орон.  
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       Сүүлийн жилүүдэд төрийн албад алт, бусад металлын хайгуулын болон олборлох 

хэт олон тооны лиценз олгосон, тэр дундаа олон улсын томоохон концернүүдэд ч 

олгосон хэмээн байгаль орчныг хамгаалагчид шүүмжилж байна. Эдгээр үнэт металл 

олборлогчид байгаль орчныг хайр найргүй сүйтгэн, гол мөрний усыг ширгээсээр 

байна.   

Өнөөдөр нийт 5565 гол горхиноос 700 орчим нь ширгэж алга болсон мэдээ байна. Ус, 

хөрсийг бохирдуулагч хортой химийн бодисоор алт ялган авдаг ажээ. Монголын 

иргэний хөдөлгөөнүүдийн зүгээс уул уурхайн энэ их баялгийг ядууралд нэрвэгдсэн 

ард түмэн бус, харин байгаль орчныг бохирдуулагч эдгээр том концернууд болон 

авилгалд идэгдсэн улс төрчид л дангаараа хүртэж байна хэмээн эсэргүүцдэг байна.  

Хөдөө аж ахуйн ашигтай талбайг сүйтгэж буйгаас шалтгаалан нийгмийн ихээхэн 

сөрөг үр дагавар урган гардаг хэмээн энэ жил Монгол улсад айлчилсан Дээд 

Австрийн муж улсын парламентийн гурав дахь удаагийн ерөнхийлөгч, хатагтай 

Дорис Айзенриглер (Ногоон нам) дүгнэж хэлэв.  гэжээ 

 

Цаашдаа яах вэ 

Хонгор сум хордсоныг УИХ-ын Байнгын Хороо, Засгийн газар хүлээн зөвшөөрч, 

шүүхээс тогтоосон тул дараахи арга хэмжээнүүдийг цаг алдалгүй, шуурхай авч 

хэрэгжүүлэх ѐстой          

1. Сумын иргэдийн эрүүл мэнд, мал аж ахуй, газар тариалан, байгаль орчинд учирсан 

хохирлын хэмжээг тогтоох ажлын хэсэг байгуулж, иргэдийн эрүүл мэнд, мал аж ахуй, 

газар тариалан, байгаль орчинд учирсан хохирлыг Иргэний хуулийн 498 дугаар зүйлд 

заасны дагуу төрөөс нөхөн олговор олгох асуудлыг ойрын үед шийдвэрлэх. 

2. УИХ-аас Эрүүгийн хуулийн 272 дугаар зүйлийг үндэслэлгүйгээр хассаны улмаас 

Хонгор сумыг хордуулахад гар бие оролцсон албан тушаалтнууд хариуцлагаас 

мултарсан. Иймээс гэм буруутай этгээдүүдээс хохирлыг гаргуулж төрийг хохиролгүй 

болгох.  

3. Сумын нутаг дэвсгэрт  байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг гаднын байгууллагын 

туслалцаатайгаар хийлгэх хэрэв шаардлагатай бол  иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх   

4. Хордсоныг нь мэдсээр байж тус сумын иргэдийг хамуутай, тэмбүүтэй гэх  мэт  

гүтгэлгийг тарааж, хохирсон хүмүүсийг эмчлэх үйл явцыг санаатайгаар 

удаашруулсан  албан тушаалтнуудын хууль бус үйлдлүүдийг шалгаж хариуцлага 

тооцох  

5. Улсын хэмжээнд химийн хорт бодисд тавих хяналт, мөн хууль зөрчигчдөд авах 

арга хэмжээг  чангатгах шаардлагатай 

Слайдаас зурагнууд оруулах 

 


