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Алтны бичил уурхай нь (АБУ) дэлхий дахинаа олон сая 

хүний хувьд амьжиргаагаа залгуулах чухал эх үүсвэр болдог. 
Энэ салбар нь гар аргаар алт олборлогч хувь хүмүүс төдийгүй 
механикжсан үйл ажиллагаа эрхлэгчид хүртэл оролцсон 
өргөн хүрээг хамардаг. Бичил уурхай нь ихэнхдээ хууль 
бус хэлбэрээр явагддаг бөгөөд хөгжиж буй улс орнуудын 
орлого багатай иргэдийн амьжиргааны хязгаарлагдмал эх 
үүсвэрээс шалтгаалж алт олборлож амьдралаа залгуулдаг 
байна. Дэлхий дээрх нийт алтны  нийлүүлэлтийн 20 хувь нь 
бичил уурхайгаас бүрддэг гэсэн тооцоо бий. Энэ нь жилдээ 
35 тэрбум ам.доллартай тэнцэнэ. Төрийн зохицуулалт, 
анхаарал, хяналт дутагдахад алтны хууль бус олборлолт 
явагдаж тэр хэрээр нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг. Тухайлбал, алтны үндсэн ордод химийн хорт бодис 
мөнгөн усыг өргөн хэрэглэх нь сөрөг нөлөөг улам ихэсгэдэг. 
Гэсэн хэдий ч бичил уурхайд байгаль орчны зөв зохистой 
менежмент, хариуцлагатай олборлолтыг хэрэгжүүлснээр 
бичил уурхайчдын амьжиргаа дээшлэхээс гадна орон нутагт 
эдийн засаг, эрүүл мэнд, нийгмийн эерэг өөрчлөлтүүдийг бий 
болгодог давуу талтай.  

Дэлхий даяар 100 сая орчим хүний орлого бичил уурхайгаас 
шууд болон шууд бусаар хамааралтай гэж үздэг. Монгол Улсад 
2000 оны байдлаар, бичил уурхайн орлого нь нийт 100 мянга 
орчим, шууд бусаар 400 мянган хүний амьжиргаанд дэм болж 
байна гэсэн судалгаа бий (Дэлхийн банк, 2007). Үндэсний 
статистикийн хорооны 2017 онд хийсэн судалгаагаар 11,962 
уурхайчдаас асуулга авахад тэдний 74% нь алт, харин үлдсэн 
26% нь нүүрс, жонш, өнгөт чулуу зэрэг бусад ашигт малтмал 
олборлодог гэж хариулжээ.  

Байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, хариуцлагатай 
бичил уурхайн салбарыг эдийн засгийн хөшүүрэг болгон 
төлөвшүүлэхэд санхүүжилт хийх боломжтой байх хэрэгтэй. 
Ингэснээр бичил уурхайчид илүү цэвэр, үр ашигтай технологи 
нэвтрүүлж, байгаль орчны үр дүнтэй менежментийг хэрэгжүүлж 
чадна. Гэхдээ энэ бүгд нь бодлогын эерэг нөхцөлд хэрэгжих 
боломжтой. Сүүлийн хэдэн арван жилийн турш бичил уурхайн 
эрх зүйн орчин, арга технологийн хувьд ахиц дэвшил гарсан ч 
албан ёсоор санхүүжилтийн эх үүсвэртэй болоход бэрхшээлтэй 
хэвээр байна. Албан бус байдал давамгайлсан уг салбарыг 
эрсдэл өндөртэй гэж үздэг учир албан ёсны санхүүгийн 
хүртээмж муу байдаг. Иймд тухайн орон нутгийн иргэд, гэр 
бүлийн гишүүд, алтны худалдаачид, мөнгөн ус наймаалагчид 
зэрэг хүмүүс бичил уурхайчны ирээдүйд олборлох алтыг 
тооцож хувиараа мөнгө зээлдүүлдэг уламжлал тогтжээ. Бичил 
уурхайчид урьдчилан авсан зээлээ шаардлагатай багаж, 
тоног төхөөрөмж авах, олборлолт явуулахад зарцуулдаг. 
Санхүүжилтийн албан бус энэ эх үүсвэр нь богино хугацаанд 
зардал багатай шийдэл хэдий ч урт хугацаандаа үр ашиг 
багатай төдийгүй олборлолтын үйл ажиллагаанаас үүдсэн 
байгаль орчин, эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь илүү 
их байх нь элбэг байдаг. Харин илүү  хариуцлагатай бичил 
уурхайн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийн тулд илүү их хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилт шаардагдана. Үүнийг албан бус 
санхүүжүүлэгчид олгох боломжгүй эсвэл хүсэлгүй байдаг. 

Эдийн засгийн үр ашиг бүхий хайгуул, хүдэр олборлолт, 
боловсруулалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа нь бичил 
уурхайг хариуцлагатай, тогтвортой авч явахад томоохон нөлөө 
үзүүлэх боломжтой хэдий ч бичил уурхайчид ихэнхдээ үүнийг 
хийх санхүүгийн бололцоогүй байдаг. Зарим тохиолдолд бичил 
уурхайчид  олборлосон  алтаа ихэнхийг нь  зээлдүүлэгчид 
буцаан  төлөх ёстой болж, өр  зээлийн  сүлжээнд эргэлт 
буцалтгүй орох, эсвэл хууль бус санхүүгийн урсгалд 
татагдан оролцоход хүргэдэг. Бичил уурхай нь ихэнхдээ 
албан бус байдаг тул мөнгөн усны хэрэглээг  бууруулах, 
эсвэл халах зэрэг байгаль орчин, нийгэм ба засаглалын 
сайжруулалтын ажлуудыг хийж чаддаггүй.  Тодорхой эдийн 
засгийн хөшүүрэггүйгээр бичил уурхайчдад байгаль орчин, 
нийгэм, засаглалын хариуцлагатай байх хандлагыг бий 
болгоход хүндрэлтэй байдаг. 

Албан ёсны санхүүжилт авсан бичил уурхайн байгууллага 
ховор байдаг ч тэдгээр нь ихэнхдээ донор эсвэл буцалтгүй 
тусламжийн чиглэлээр дэмжлэг авсан байдаг. Алт бол үнэ 
цэнэ бүхий ашигт малтмал. Хариуцлагатай бичил уурхайгаар 
үр дүнтэй олборлож, боловсруулсан алтнаас өндөр ашиг 
олох боломжтой хэдий ч арилжааны банк эсвэл хөрөнгө 
оруулагчаас санхүүжилт авсан жишээ бичил уурхайн салбарт  
хязгаарлагдмал байна. Ойрын  ирээдүйд бичил уурхайн 
хариуцлагатай үйл ажиллагааг сурталчлах, ойлгуулахад донор 
байгууллагуудын санхүүжилт, буцалтгүй тусламжийн үр нөлөө 
их ч гэлээ, уг салбарын хүрээ, ярвигтай бөгөөд зардал ихтэй 
байдлаас үүдэн бичил уурхайг бүхэлд нь өөрчилж өөр түвшинд 
гаргахад ихээхэн хэмжээний санхүүжилт шаардлагатай. 
Иймээс албан ёсны санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлснээр хариуцлагатай, эдийн засгийн үр ашигтай 
бичил уурхайн байгууллагыг бий болгож, урт хугацаандаа 
тогтвортой, хөгжлийн үр ашгаа бүрэн ашигласан салбарыг 
бүтээнэ. Гэсэн хэдий ч үүнд хүрэхийн тулд бичил уурхайчдын 
өмнө бодит болон бодит бус саад тотгорууд байсаар байна. 
Үүнд салбарын нэр хүнд, байгаль орчин, нийгэм  ба засаглалын 
эрсдэл, практик үйл ажиллагаа болон арилжаанд тулгарах 
саад тотгорууд, хууль эрх зүйн орчны тогтворгүй байдал 
багтана. Албан санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхийн тулд эдгээр 
саад бэрхшээлийг бууруулж эсвэл арилгах хэрэгтэй. 

БИЧИЛ УУРХАЙ: 

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОЛОМЖ

Бичил уурхайчид нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад орон 
ажиллаж байна. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Түнхэл тосгон

Бичил уурхайчин бэхэлгээтэй амнаас олборлолт хийж 
байна. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Түнхэл тосгон

Орон нутаг дахь алтны худалдаа. Ховд аймгийн Алтай сум

planetGOLD хөтөлбөрийн  хүрээнд бий болсон мэдлэг 
мэдээллийг түгээх. 

АБУ-н албажуулалтыг дэмжсэн бодлого, хууль эрх 
зүйн бичиг баримтын үнэлгээ; 

Мөнгөн усгүй хүдэр баяжуулах тоног төхөөрөмжийг  
ашиглаж, түүнд хөрөнгө оруулах, мөн олон улсын 
алтны зах зээлд шууд хүрэх боломжийг бий болгох 
зорилготой санхүүжилтийн схемийг танилцуулах; 

Сонгогдсон бичил уурхайн талбайд мөнгөн усгүй 
хүдэр баяжуулах технологийг сайжруулах; 

Монгол дахь алтны бичил уурхайн
эрх зүйн нөхцөл байдал 

Монгол Улсын Засгийн газар  2010 онд бичил уурхайн 
талаар журам  гаргаж хуулийн хүрээнд зохицуулах алхамыг 
хийсэн.  Одоогоор бичил уурхайн асуудал  шууд хамааралтай 
18 эрх зүйн бусад бичиг баримтын хүрээнд зохицуулагдаж 
байна. Засгийн Газрын 2017 оны 151-р тогтоолоор “Бичил 
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох  журам”-д нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан бөгөөд бичил уурхайн үйл ажиллагааг 
зохицуулах эрх зүйн үндсэн акт болж байгаа юм. Энэхүү 
журмын зорилго нь үйлдвэрлэлийн аргаар ашиглахад эдийн 
засгийн үр ашиггүй орд, ашиглалтын болон технологийн 
хаягдлаар бий болсон талбайд ашигт малтмалыг зүй зохистой 
олборлох журмыг тогтоох, байгаль орчныг хамгаалах,  орон 
нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлж ядуурлыг бууруулахад 
чиглэсэн. 

Түүнчлэн тус журамд ус, цацраг идэвхт элемент агуулсан 
хүдэр, газрын тос, байгалийн хий, түгээмэл тархацтайгаас 
бусад төрлийн ашигт малтмалыг бичил уурхайгаар олборлоно 
гэж заасан. 

Хариуцлагатай  бичил  уурхайн алт гэж ямар алтыг 
хэлэх вэ? Тухайн байгууллагын бодлого, стандартад 
тулгуурласан олон янзын тодорхойлолт байдаг ч тэдгээр 
нь тодорхой хэдэн эх сурвалж буюу Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага, Лондонгийн металлын 
биржийн холбоо, Хариуцлагатай гоёл чимэглэлийн зөвлөлөөс 
гаргасан зарчмууд дээр суурилсан байдаг. Эдгээр зарчмуудыг 
харвал “хариуцлага” гэдэг нь  магадлан шинжилгээг 
хэрэгжүүлж, тухайн эрдэс  баялгийн үйлдвэрлэл ба худалдаа 
нь зэвсэгт бүлэглэлүүд болон хээл хахуулийг дэмждэггүй, 
албадан хөдөлмөр эрхлэлт болон хүүхдийн хөдөлмөрийн 
тэвчишгүй хэлбэрээс ангид байхыг хэлнэ. Хэдийгээр байгаль 
орчны талаас өөр хүлээлттэй байдаг ч Мөнгөн усны тухай 
Минаматагийн Конвенцын дагуу мөнгөн усыг бүрэн халах, 
боломжгүй бол мөнгөн усны хэрэглээг бууруулах  шаардлага 
тавигдана (Байгалийн нөөцийг хамгаалах зөвлөл, 2016). 

Монгол Улсын Засгийн газар Минаматагийн Конвенцыг 
2015 онд соёрхон баталж, 2019 оны 8 сарын 19-нд Алтны 
бичил уурхайгаас үүдэлтэй мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах 
Үндэсний хөтөлбөр батлагдсан билээ. Үндэсний хөтөлбөр нь 
4 зорилгын хүрээнд гар аргаар алт олборлох үйл ажиллагааг 
зохицуулах, мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах, хортой 
технологийг халж хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлыг 
хангах, бичил уурхайчид, ялангуяа хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах, мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх 
зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. planetGOLD төсөл нь 
энэхүү уг хөтөлбөрийн хэрэгжүүжилтэд хувь нэмэр оруулах 
юм. 

бичил уурхайд Яагаад 
хөрөнгө оруулах хэрэгтэй Вэ? 

Эрсдэлийн танилцуулга, байршил, үйл ажиллагааны талаарх 
мэдэээлэл хомс, мөн бичил уурхайн үйл ажиллагааг дэмжиж 
санхүүжилт хийсэн талаарх ач холбогдолтой кэйс, судалгаа 
ховор байдгаас бичил уурхайн хайгуул, олборлолтод хөрөнгө 
оруулах нь хөгжиж буй зах зээлд (frontier) оруулахтай 
адилтгаж, тохиромжгүй салбар гэж үздэг. Гэхдээ энэ  хандлага 
өөрчлөгдөж байна. Магадлан шинжилгээ болон эрсдэлийн 
удирдлагын нэвтрүүлснээр энэ салбарт хөрөнгө оруулалт 
татах боломжтой болгож буй хэд хэдэн онцлог бий: 

Бичил уурхайгаар  алт олборлогдсоор байна. Тиймээс • 
уг салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт нь олборлолтын 
хэмжээ, гарцыг үргэлж нэмэгдүүлдэг. Бичил уурхайчид 
алтны нөөц байгаа газруудад өөрсдөө эрэл, хайгуул хийж 
олборлолтын ажлаа эхлүүлсэн байдаг. Үйл ажиллагаа 
нь эхэлсэн бизнест хөрөнгө оруулах нь аливаа хөрөнгө 
оруулалтын эрсдэлийг ихээр бууруулна. 
Хариуцлагатайгаар  олборлосон  алтны хэрэгцээ • 
хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчдийн дунд өсч байгаа бөгөөд 
энэхүү эрэлт хэрэгцээ нь нийлүүлэлтээсээ түрүүлж байж ч 
магад. Олон улсад хэрэглэгчид хариуцлагатай үнэт эдлэл, 
бусад ийм бүтээгдэхүүнийг хүсч байгаа бол  цэвэршүүлэгч, 
үйлдвэрлэгч болон жижиглэн худалдаачид компанийн 
нийгмийн хариуцлагын үнэлэмж, бизнес хоорондын 
харилцаа  (B2B) болон хэрэглэгчийн сонирхол,  эсвэл  
маркетингийн боломжууд бий болгохыг эрэлхийлж байна. 
Бичил уурхай бүхий улс оронд дээрх бизнесийн харилцаа, • 
хамтын ажиллагааг эрт  тогтоосон аливаа хөрөнгө оруулагч 

нь энэ салбарын боломж бололцоонд илүү ойр байх 
боломжтой.  
Олон улсын болон үндэсний бодлого, конвенц, стандарт, • 
сайн туршлага, чадавх нэмэгдүүлэх санаачилгууд, бусад 
төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцоо нь бичил уурхайн 
салбар дахь эрсдэлийг бууруулж байна.  
Бичил уурхайн харьцангуй энгийн технологид оруулсан • 
хөрөнгө оруулалт нь алт авалтыг дунджаар 30 хувиар 
өсгөх боломжтой бөгөөд дэлхийн алтны үнийн савлагаа 
мэт санхүүгийн эрсдэлийг тодорхой хэмжээнд сааруулж, 
байгаль орчны менежментийн гүйцэтгэлийг эрс сайжруулж 
чаддаг.  
Том уул уурхайн компаниуд олборлолтын үйл ажиллагаа • 
явуулахад тулгарч буй сорилт болох нийгмийн зөвшөөрөл 
авахтай  холбоотой эрсдэлүүд бичил уурхайд харьцангуй 
бага байдаг.  Учир нь бичил уурхайд тухайн орон 
нутгийн иргэд ажилладаг эсвэл орон нутгийн иргэд бичил 
уурхайчидтай хамтарч ажилладаг.  
Хөрөнгө оруулагчид бичил уурхайд хөрөнгө оруулснаараа • 
нийгмийн тодорхой, хэмжигдэхүйц бодит үр нөлөөг бий 
болгож чаддаг. Түүнчлэн том уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 
мөчлөгт уламжлалт хөрөнгө оруулалттай харьцуулахад 
эргэн төлөлтийн хугацаа богино, хурдан байдаг. Бичил 
уурхайд капиталыг нэмэгдүүлснээр үйлдвэрлэлийн үр 
ашгаас богино хугацаанд үр өгөөж бий болгож, байгаль 
орчин, нийгмийн хариуцлага, гүйцэтгэлийг сайжруулахын 
зэрэгцээ экосистем болон бичил уурхайчид, нутгийн иргэдэд 
үзүүлэх эрүүл мэнд, нийгэм, эдийн засгийн бодит үр нөлөөг 
үндэсний болон олон улсын түвшинд хүргэдэг. Том уул 
уурхайн салбар дахь ажиллах хүчинтэй харьцуулахад бичил 
уурхайн үйл ажиллагаанд хавьгүй олон хүн ажилладаг учир 
бичил уурхайн хөрөнгө оруулалтаас олон нийт ашиг хүртэх 
боломжтой.  

planetGOLD Монгол төслийн талаар: 

planetGOLD хөтөлбөрийн санхүүжүүлэгч нь Даян дэлхийн 
байгаль орчны сан бөгөөд НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр 
үндсэн хэрэгжүүлэгч ба НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн 
байгууллага болон Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам, Канад Улсын Алтны бичил уурхайн 
зөвлөл байгууллага  хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг 
хөтөлбөрийн зорилго нь АБУ дахь мөнгөн усны хэрэглээг 
бууруулахад хувь нэмэр оруулж, тухайн улсын төр засагтай 
хамтран АБУ салбарыг албажуулахад чиглэсэн бодлого 
боловсруулалт болон хэрэгжүүлэлтийг дэмжин, мөнгөн 
усгүй хүдэр боловсруулах тоног төхөөрөмж худалдан авахад 
шаардлагатай санхүү болон албан зах зээлийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, зорилтот бичил уурхайн бүс нутагт хариуцлагатай 
олборлолт, жендэр болон байгаль орчны үйл ажиллагааны 
талаар таниулахад оршино. Түүнчлэн бичил уурхайчид 
зорилтот бүс нутгийн хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирсон 
мөнгөн усгүй хүдэр баяжуулах технологиор үйлчлүүлэх 
боломжтой болох юм. 

төсөл нь дараах 4 бүрэлдэхүүн хэсгийг 2023 
оны төгсгөл болтол хэрэгжүүлэх зорилготой: 

төслийн зорилтот үр дүн нь: (i) АБУ салбар дахь 
албажуулалт нэмэгдэнэ, (ii) хариуцлагатай алтны салбарын 
хүртээмж бичил уурхайчдын хувьд нэмэгдэнэ, (iii) АБУ-гаас 
үүсэлтэй мөнгөн усны ялгарал буурна, (iv) дэлхий дахинаа 
мэдээллийн түгээлт нэмэгдэнэ. 
Төсөл нь мөнгөн  усгүйгээр  хүдэр боловсруулах систем барьж 
байгуулах зорилгоор хоёр талбайг сонгосон. 
p l a n e t G O L D  т ө с л и й н  т а л а а р  н э м э л т  м э д э э л э л 
авахыг хүсвэл манай цахим хуудсаар зочилно уу:                                                                                           
www.planetgold.org/mongolia
АБУ-н  хөрөнгө  оруулалтын  талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
“Бичил уурхай дахь албан ёсны санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх 
арга замууд” сэдэвчилсэн хураангуй бичиг баримтаас хүлээн 
авна уу: 
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-08/
Improving_Access_to_Formal_Finance_in_ASGM-
planetGOLD_Issue_Brief.pdf 
Нэмэлт мэдээллийг: https://www.nrdc.org/sites/default/files/
investing-artisanal-gold-summary.pdf


