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ТОГТВОРТОЙ БИЧИЛ УУРХАЙ ТӨСӨЛ

Баримт мэдээлэл
Төслийн нэр:
Тогтвортой бичил уурхай төсөл
Хугацаа:
2015 – 2018
Төсөв:
Швейцарийн Холбооны Улс 6,000,000 шв.франк
Монгол Улс - 500,000 шв.франк

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төсөл нь 2005 оноос хойш
Монгол Улсад бичил уурхайг зохион байгуулах, албажуулах, байгаль орчинд ээлтэй бичил
уурхайн сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, оролцогч талуудын хариуцлагатай бичил
уурхайн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж ажиллаж байна. Бичил
уурхайн салбар нь орон нутгийн иргэд амьжиргаагаа залгуулахад чухал ач холбогдолтой
бөгөөд энэ салбарт хэрэгжиж буй Тогтвортой бичил уурхай төслийн (ТБУТ) үр шимийг
бичил уурхай эрхэлж буй 60 гаруй мянган иргэд болон тэдний гэр бүлийнхэн хүртэж
байна. ТБУТ нь (I) бичил уурхайд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, (II) алтны
нийлүүлэлтийн сүлжээг албажуулахад дэмжлэг үзүүлэх, (III) Монголын бичил уурхайн
мэдлэгийн төв байгуулахад анхаарч байна.

Зорилтот бүлэг:
▪ Хувиараа ашигт малтмал
олборлогчид (ХАМО)
▪ Бичил уурхайчид
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▪ Бичил уурхайн нөхөрлөлүүд
▪ Бичил уурхайн ТББ-ууд
▪ Төв болон орон нутгийн төрийн
байгууллагууд
Çîðèëòîò á¿ñ íóòàã:
Монгол Улсын болон бичил
уурхайн мэдлэгийн төвөөр
дамжуулан олон улсын хамтрагч
байгууллагуудтай хамтран
ажиллана.

ØÕÀ-èéí çîðèëãî:
Монгол Улсын нийгэм, эдийн
засгийн эрх тэгш, тогтвортой
хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг
зорино.

ТОГТВОРТОЙ БИЧИЛ УУРХАЙ ТӨСӨЛ

Үндэслэл
Бичил уурхайн үйл ажиллагаа Монгол
Улсад эдийн засгийн шилжилтийн үе болон
удаа дараалан тохиолдсон ган, зудын
үр дагавраар бий болсон ажилгүйдэл,
ядуурлаас улбаалан 20 гаруй жилийн
өмнөөс эхэлжээ. Гол төлөв хөдөө орон
нутгийн орлого багатай иргэд алт, нүүрс,
жонш зэрэг ашигт малтмал олборлож
амьжиргаагаа
залгуулах
хэрэгсэл
болгосоор ирсэн байна. Хэдийгээр энэ
энэ салбарын хөгжилд тодорхой ахиц гарч

байгаа боловч тэгш бус байдал, нийгмийн
ялгаварлан гадуурхалт, хүний эрхийн
зөрчилтэй холбоотой асуудлууд байсаар
байна. ТБУТ-ийн дэмжлэг, нөлөөллийн үйл
ажиллагааны үр дүнд 2010 оны долдугаар
сард Бичил уурхайн эрх зүйн орчин бий
болсноор Монгол Улсад Бичил уурхайн
салбарыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн
гэж үздэг. Үүнээс хойш олон мянган бичил
уурхайчид зохион байгуулалтад орж, албан
ёсоор бичил уурхай эрхэлж байна.

Зорилго
Тогтвортой бичил уурхай төслийн 4 дэх үе шат нь эдийн засгийн хувьд тогтвортой,
байгаль орчны хариуцлагатай, хүний эрхэд суурилсан Монгол Улсын бичил уурхайн
салбар нь бичил уурхайн талаарх олон улсын сайн туршлагаас суралцах, үр шимийг
хүртэх, хувь нэмэр оруулна.

2017 оны 3-р сар

1

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР
ДҮН:

ХҮРСЭН ҮР ДҮН
Төсөл хэрэгжиж эхэлснээр Бичил уурхайн
салбарт олон дэвшил гарсан бөгөөд түүнээс
дурдвал:

ТБУТ нь өөр хоорондоо уялдаа бүхий
гурван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Үүнд:
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• Õ¿íèé
ýðõýä
ñóóðèëñàí
áè÷èë
óóðõàéí
áîäëîãî
áà
áè÷èë
óóðõàé÷äûã äýìæèõ ¿éë àæèëëàãàà:
Áè÷èë óóðõàé÷äûí ýðõèéã õ¿íäýòãýõ,
õàìãààëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé
òºðèéí ÷àäàâõûã áýõæ¿¿ëýõ, áè÷èë
óóðõàé÷èä ýðõýý øààðääàã, íèéãýì áîëîí
áàéãàëü îð÷íû õóâüä õàðèóöëàãàòàé
¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã áîëîõ çýðãýýð
х¿íèé ýðõýä ñóóðèëñàí õàíäëàãûã
Ìîíãîë Óëñûí áè÷èë óóðõàéí á¿õ ¿éë
àæèëëàãààíä òóñãàíà.
• Íèéë¿¿ëýëòèéí àëáàí ¸ñíû ñ¿ëæýýíä
îðîëöîã÷ òàëóóäûí ýäèéí çàñãèéí
÷àäàâõûã áýõæ¿¿ëýõ: Íèéë¿¿ëýëòèéí
ñ¿ëæýýã àëáàæóóëàõàä áè÷èë óóðõàéãààð
îëáîðëîñîí àøèãò ìàëòìàëûí îðîí
íóòãèéí,
á¿ñèéí
áîëîí
¿íäýñíèé
õýìæýýíä ýäèéí çàñãèéã áýõæ¿¿ëýõ,
àìüæèðãààíû ò¿âøèíã ñàéæðóóëàõàä
îðóóëäàã õóâü íýìýð ìýäýãäýõ¿éöýýð
íýìýãäñýí áàéíà.
• Ìýäëýã õóâààëöàõ áà Áè÷èë óóðõàéí
òàëààð äýëõèéí õýìæýýíèé áîäëîãûí
õýëýëö¿¿ëýã: Ìîíãîë Óëñûí áè÷èë
óóðõàéòàé õîëáîîòîé ººðñäèéí áèé
áîëãîñîí áîëîí îëîí óëñûí ñàéí
òóðøëàãàä õóâü íýìýð îðóóëàõ, ò¿¿íýýñ
ñóðàëöàõ, íýâòð¿¿ëýõ; Ìîíãîë Óëñûí
õ¿ðñýí àìæèëòûã ¿íäýñíèé õýìæýýíä
áàòàòãàõ;

• Бичил уурхайн эрх зүйн орчин бий
болж Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт
баримтлах бодлогод бичил уурхайн
асуудал тусгагдсан;
• Бичил уурхайг албажуулснаар төрөөс
бичил уурхайчдад үзүүлэх үйлчилгээ
сайжирсан;
• Бичил уурхайчдын эрүүл мэнд, нийгмийн
даатгалд хамрагдалт нэмэгдсэн;
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
нөхцөл байдал сайжирч, осол аваарын
тоо буурсан;
• Эрдэнэсийн санд тушаасан алтны хэмжээ
үлэмж нэмэгдсэнээр Ашигт малтмал
ашигласны төлбөрөөс хуримтлагдсан
орлого нэмэгдсэн;
• Бичил уурхайчид зохион байгуулалтад
орсноор орон нутгийн удирдлага болон
уул уурхайн компаниуд бичил уурхайчдын
хамтын ажиллагаа сайжирсан;
• Ази тивд анх удаа Монгол Улсын бичил
уурхайчдын
байгууллага
Шударга
олборлолтын гэрчилгээ авсан;
• Монгол Улсаас анх удаа “ХАМОДХ”
ТББ экологийн шударга олборлолтын
аргаар олборлосон нэг килограмм
алтыг дэлхийн зах зээлд амжилттай
экспортлосон;
• Мөнгөн усгүй, байгаль орчинд хал
багатай хүдэр боловсруулах технологи
нэвтрүүлсний үр дүнд улсын хэмжээнд
хоёр цех албан ёсоор үйл ажиллагаа
эрхэлж байна;
• Хүний эрхийн мэдлэг, мэдээллийг
түгээн дэлгэрүүлснээр бичил уурхайчид
өөрсдийн эрхийг хамгаалах чадвартай
болсон байна.

Хамтран хэрэгжүүлэгч
түншүүд:
▪ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
▪ Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам
▪ Сангийн яам
▪ Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яам
▪ Эрүүл мэндийн яам
▪ Хүний эрхийн үндэсний комисс
▪ Ашигт малтмал, газрын тосны
газар
▪ Монголбанк
▪ Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын
ерөнхий газар
▪ Татварын ерөнхий газар
▪ Онцгой байдлын ерөнхий газар
▪ Үнэт металлын сорьцын
хяналтын газар
▪ Нийгмийн халамж үйлчилгээний
ерөнхий газар
▪ Үндэсний статистикийн хороо
▪ Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газар
▪ Аймгийн Засаг даргын тамгын
газрууд
▪ Монголын бичил уурхайн
нэгдсэн дээвэр холбоо
▪ ТББ болон иргэний нийгмийн
байгууллагууд
▪ Бичил уурхайн ТББ-ууд болон
нөхөрлөлүүд

Хîëáîî áàðèõ:
Тогтвортой бичил уурхай
төсөл
Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Элчингийн гудамж, 1-р хороо
Скай Плаза бизнес төв
+976 11 328848
+976 11 322415
info@sam.mn
www.sam.mn
Монголын бичил уурхай
ASM_Mongolia

ИНФОГРАФИК: 2013-2016 ОНУУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН ТОО БАРИМТ
Монголбанканд борлуулсан алтны хэмжээ:
3,203êã

5,950êã

2014

Бичил уурхайн зориулалтаар олгосон газар:2

10,366êã1

2015

2016

2016

2014

2015

2013

2016 онд Монголбанканд тушаасан
нийт алтны 57%

1

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр:
6.2 тэрбум ₮

2014

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

12.6 тэрбум ₮

2015

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

22.9 тэрбум ₮

2016

Тогтвортой бичил уурхай төсөл

2013 - 875 га
2014 - 931 га
2015 - 1,556 га
2016 - 1,801 га
Өссөн дүнгээр

2

Бичил уурхайн албажуулалтын үйл явц:

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

616

Нөхөрлөл

2016

Бичил
уурхайчид

6,625

800

2015

8,383

800
787

2014

7,383

2013

6,386

2017 оны 3-р сар

Швейцарийн ЭСЯ-ны Хамтын
ажиллагааны газар
Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Элчингийн гудамж, 1-р хороо
Скай Плаза бизнес төв
Ш/Х 37, Улаанбаатар 14210
+976 11 331422
+976 11 331420
ulaanbaatar@eda.admin.ch
www.swiss-cooperation.admin.
ch/mongolia
Swiss Cooperation in Mongolia
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