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Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд уул уурхайн 
салбар чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Монгол Улс нь 2001 онд 
Өмнөговь аймагт нээж илрүүлсэн дэлхийн түвшний 
томоохон орд зэрэг эдийн засгийн үр өгөөж өндөртэй 
эрдэс баялгийн нөөц ихтэй орон юм. Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа нь алслагдсан хөдөө орон нутагт хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих, зам тээвэр, ус ба цахилгаан зэрэг 
дэд бүтэц хөгжүүлэх, уул уурхайн ашиг орлого, татварын 
орлогыг дахин хуваарилах замаар улсын төсвийн 
хуваарилалт болон хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, 
уул уурхайн компаниуд нийгмийн хариуцлагын  төслүүд 
хэрэгжүүлэх зэрэг олон эерэг үр нөлөөг орон нутагт авчрах 
боломжтой. Гэвч уул уурхайн үйл ажиллагаа нь иргэдийн 
нүүлгэн шилжүүлэлт, амьжиргаа ба соёлын өөрчлөлтүүд, 
замын хөдөлгөөн, тоосжилт, дуу чимээ зэрэг эрүүл мэнд 
болон аюулгүй байдлын нөлөөллүүд, орон нутгийн хүн 
амын өсөлтөөс үүдэн нийгмийн дэд бүтэц болон нийгмийн 
үйлчилгээнд нэмэлт ачаалал үүсэх зэрэг сөрөг үр дагавар 
үүсгэх боломжтой. 

Хүүхдүүд уул уурхайн үр нөлөөнд хамгийн өртөмтгий 
эмзэг оролцогч тал юм. Тухайлбал томоохон уул уурхайн 
төслийн улмаас үүсэх  шилжин суурьшилтын улмаас 
хүүхдүүд төлөвших насандаа нийгмийн ба байгаль орчны 
бүх сөрөг нөлөөнд өртөхийн сацуу, насанд хүрэгчидтай 
харьцуулбал нөхөн олговор болон нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээнээс төдийлөн үр өгөөж хүртэж чаддаггүй. 
Уул уурхайд нүүдэллэж ирсэн ажиллагчид, ажил хайгчид, 
бусад шилжин суурьшигчид, уул уурхайн үйл ажиллагаанд  
өртсөн иргэдийн хүүхдүүд нь уурхайтай  холбоотой 
эрсдлүүд, нөлөөлүүдэд хамгийн ихээр өртдөг. Түүнчлэн 

шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой тэдний амьдрал, 
хөгжилд гарах сөрөг нөлөөллүүд, мөн хүн амын хурдацтай 
өсөлт ба бууралтаас үүдсэн нийгмийн ба байгаль орчны 
өөрчлөлтүүдэд маш эмзэг өртөмтгий байдаг. Гэвч шилжилт 
хөдөлгөөнийг авч үзэх ихэнх алхмууд нь хүүхдүүдийн оршин 
байгааг, мөн тэдэнд үзүүлж буй нөлөөллийг харгалзан 
үзэлгүй орхигдуулдаг тул, уурхайн үйл ажиллагаанаас  
үүдсэн шилжин суурьшилтын менежментэд хүүхдүүдийг 
ихэвчлэн хамруулдаггүй. Улмаар шилжилт суурьшилтын 
нөлөөллийг зохицуулах менежмент болон хөгжлийн 
хөрөнгө оруулалтад хүүхдүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг 
анхаарч шийддэггүй, мөн аюулгүй байдал, гэр бүл, 
боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг хүүхдийн суурь эрхийг 
орхигдуулах хандлагатай байдаг. 

Хөгжиж буй улс орнуудад томоохон уул уурхайн 
төслүүдээс үүдэлтэй амьжиргаагаа дээшлүүлэх хүсэлтэй 
иргэдийн шилжин суурьшилт үүсдэг. Уул уурхайн бүсэд 
шилжин суурьших нь ихэвчлэн “татах” болон “түлхэх” 
эдийн засгийн хүчин зүйлсээс улбаатай байдаг. Тухайлбал 
ашигт малтмалын олборлолтоос  үүдсэн шилжилт 
хөдөлгөөн нь шууд ба шууд бус хөдөлмөр эрхлэлтийн 
хүлээлт эсвэл тухайн бүс нутагт эдийн засгийн боломж 
нэмэгдэх ерөнхий ойлголтоос үүдсэн байж болно. Шилжин 
суурьшилт нь сөрөг утгагүй боловч, шилжин суурьшигчид 
нь тухайн шинэ газартаа амар хялбар идээшихэд амаргүй. 
Тухайн газар нутаг нь олон тооны шинээр ирэгсдийг 
хүлээн авч суурьшуулах чадавхигүй нөхцөлд шилжилт 
хөдөлгөөний үр дагавар нь илүү сөрөг нөлөөтэй байдаг.  
Тухайн орон нутагт үйлчилгээ болон дэд бүтцэд ачаалал 
нэмэгдэх, эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын асуудлууд, 
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эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд амьдарч буй хүмүүст 
тулгарах эрсдэлүүд үүсч болзошгүй. Түүнчлэн шилжин суурьшилт 
тухайн орон нутагт эерэг үр нөлөө, өгөөж авчрах боломжтой. 
Тухайлбал орон нутгийн эдийн засгийг төрөлжүүлэх, бизнесийн 
үйл ажиллагаа өргөжин тэлэх, үндэсний болон орон нутгийн засаг 
захиргааны зүгээс анхаарал нэмэгдэх, боловсрол ба сургалтын 
түвшин дээшлэх зэргийг дурдаж болно. 

Дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан нь Syner-
gy Global байгууллагатай хамтран Монгол Улс дахь (i) уул уурхайн 
үйл ажиллагаатай холбоотой шилжин суурьшилтаас хүүхдүүдэд 
үзүүлж буй нөлөөлөл, (ii) уул уурхайн нөлөөнд өртсөн орон нутгийн 
хүүхдүүдэд тулгарах эрсдэлүүд ба боломжуудын талаар бодитой 
ойлгож мэдэх, нотолгоо бүрдүүлэхэд чиглэсэн нарийвчилсан 
судалгаа хийж гүйцэтгэв. Судалгааны үр дүнд тулгуурлан, энэхүү 
тайланд компаниудад дотоод бодлого болон үйл ажиллагааныхаа 
хүрээнд шилжин суурьшилтын нөлөөллийг хэрхэн удирдах, 
шилжин суурьшилт болон хүүхдүүдтэй холбоотой үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт, орон нутгийг хөгжүүлэх санал санаачилгыг хэрхэн 
сайжруулах талаар чиглэл удирдамжийг тусгасан. Энэхүү тайлан 
нь үндсэндээ Монголд дах уул уурхайн компаниуд онцгой чухал 
оролцогч тал болох хүүхдүүдийн асуудлыг хэрхэн зохистой, 
анхаарч шийдэх талаар голлон анхаарсан. 

Тайлангийн зорилго нь уул уурхайн компаниуд, төрийн 
байгууллагууд, орон нутгийн засаг захиргаа, уул уурхайн салбар 
дахь мэргэжлийн холбоод, хөгжлийн түншлэгчид, иргэний нийгмийн 
байгууллагууд зэрэг уул уурхайн салбарын нийт оролцогч талууд 
Монгол Улсын уул уурхайн салбарт хүүхдийн эрхийг хүндлэх, 
дэмжих үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, хүүхдийн эрхтэй холбоотой 
эрсдэлүүд ба боломжуудыг зохицуулах, удирдлагыг сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

Энэхүү судалгааны хүрээнд уул уурхай болон шилжин суурьшилтаас 
хүүхдүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг уул уурхай үйл ажиллагаа явагдаж 

буй дөрвөн газарт судалж үнэлгээ хийв. Үүнд Өмнөговь аймгийн 
төв Даланзадгад хот болон Цогтцэций, Ханбогд сум, Сэлэнгэ 
аймгийн Мандал сум судалгаанд хамрагдсан. Судалгааны явцад 
компаниуд, салбарын яам болон агентлагын ажилтнууд, иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, орон нутгийн засаг дарга нар, нийгмийн 
үйлчилгээний мэргэжилтнүүд, залуучуудын холбоо, уул уурхайн 
компаниудын нийгмийн асуудал хариуцсан ажилтан нартай олон 
удаагийн уулзалт ярилцлага хийсэн. Иймд энэхүү судалгааны 
тайланд уул уурхайгаас үүдэлтэй шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрээс 
хүүхэд болон гэр бүлд үзүүлж буй нөлөөллийн талаар статистик 
тоо баримт, суурь мэдээллээс гадна, энэхүү асуудлыг талаар 
уул уурхайн салбар дахь талуудын санал бодол, туршлагуудыг 
оруулсан байгаа. Уулзалт ярилцлагын гол сэдвүүдээс дурдвал:

 � Бүртгэлгүй олон тооны иргэд уул уурхайг бараадан нүүж 
ирснээр тухайн орон нутгийн эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээнд бодитой ачаалал учруулдаг.

 � Уурхайд эцэг эх нь ажилладгаас удаан хугацаагаар хүүхдүүд 
асран хамгаалагчдын анхаарал, халамжгүй амьдардаг.  

 � Гэмт хэрэг, хорт зуршил, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг 
нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд уул уурхай эрчимжсэн хугацаанд 
хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн байна. 

 � Уул уурхайн түүхий эдийн эрэлт буурсан одоогийн нөхцөлд 
өмнө уурхайд ажиллаж байсан хүмүүс ажилгүй болох, мөн 
уурхайг дагалдсан бизнес/ үйлчилгээнд шууд бус ажилгүйдлийг 
нэмэгдүүлэх сөрөг үр дагаврыг тэдний гэр бүлд учруулахаас 
гадна, ажилгүйдлийн ийм тогтворгүй мөчлөг нь хүүхдүүдэд 
ихээхэн хүндээр тусдаг.

Уул уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж буй орон нутагт нийгэм, эдийн 
засгийн эерэг үр өгөөж гарсан, тухайлбал сургууль, эмнэлэг зэрэг  
нийгмийн үйлчилгээ, дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн хэдий 
ч, эдгээр үр өгөөжийг хүүхдүүдэд хүргэх, тэдэнд тулгарах гол эмзэг 
асуудлуудыг шийдэх талаар илүү их ажил хийх боломжтойг тус 
судалгаа харуулсан. Үүний тулд хүүхдүүд, ялангуяа хүнд нөхцөлд 
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амьдарч буй хүүхдүүдэд чиглэсэн арга хэмжээг төлөвлөх зорилгоор 
суурь мэдээ мэдээлэл бүрдүүлэх, уул уурхайн нөлөөг сайтар 
ойлгох хүрээнд компаниуд болон орон нутгийн удирдлагуудын 
хоорон дахь хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх шаардлагатай.

Судалгааны гол үр дүнгүүдэд тулгуурлан, уул уурхайн үйл 
ажиллагаа болон шилжилт хөдөлгөөний улмаас хүүхдүүдэд 
үзүүлэх нөлөөллийг зохистой удирдах, мөн уул уурхай явагдаж буй 
орон нутагт нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар уул уурхайн 
компаниуд болон бусад оролцогч талуудад зориулж судалгааны 
баг холбогдох зөвлөмжүүд боловсруулсан болно.

Судалгааны нэг зөвлөмж нь орон нутгийн болон түр ирж ажилладаг 
ажилчдын жагсаалт, ажлын цагийн хуваарийг бэлтгэхийг зөвлөсөн. 
Гэр бүлд ээлтэй ажлын цагийн хуваарь нь эцэг эхчүүдийг гэр 
орноосоо хол байх хугацааг багасгаж улмаар хүүхдүүд хараа 
хяналтгүй орхигдох зарим ноцтой эрсдэлийг бууруулах боломжтой. 

“Менежментийн аргачлалууд” гарчигтай хэсэгт компаниуд, 
төр засаг, орон нутгийн удирдлагад чиглэсэн нэлээд хэдэн 
зөвлөмжүүдийг тусгасан бий.  Уул уурхайтай холбоотой нийгмийн 
асуудлуудыг шийдэхийн тулд уурхайн компаниуд болон орон 
нутгийн удирдлага нь мэдээ мэдээлэл цуглуулах, нийгмийн 
салбарын төсвийн төлөвлөлт, уурхайн үйл ажиллагааны удирдлага, 
орон нутгийг хөгжүүлэх төлөвлөлт, уурхайгаас нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт хийх зэрэг чиглэлээр хамтын ажиллагаа, уялдаа 
зохицуулалтаа сайжруулах талаар голлон анхаарсан болно. Үр 
дүнтэй хамтарсан зөвлөлгөө, нэн тэргүүний асуудлуудын талаарх 
талуудын ойлголцол, хамтын ажиллагааны аргачлалд үндэслэн, 
уул уурхай болон шилжин суурьшилтын сөрөг нөлөөллийг багасгаж, 
уул уурхайд тулгуурласан эерэг хөгжлийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 
арга замаар цогцлон бүтээх боломжтой.

Энэхүү тайлан дахь Засгийн газрын болон орон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллагуудын нэр, тэдгээрийн төлөөллүүд нь 2016 
оны 2-6 сарын байдлаар бичигдсэн болно. 
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Хүүхэд бол хүн амын онцлог бүлэг юм. Хүүхэд нь хүмүүн 
хэмээх баялаг нөөцийн бодит эхлэл бөгөөд манай 
нийгмийн ирээдүйг илтгэхийн зэрэгцээ, тэд  аливаа 
зүйлд ихээхэн эмзэг. Иймд хүүхдийг байнга анхаарч байх 
шаардлагатай. 

Хүүхдэд нөлөөлөх бизнесийн үйл ажиллагаа, ялангуяа 
эдийн засгийн чухал салбар болох олборлох салбарын 
нөлөөллийг авч үзвэл, уул уурхайн үйл ажиллагаанаас 
нийгэм, байгаль орчинд үзүүлдэг нөлөөлөлд насанд 
хүрэгчдээс илүүтэйгээр хүүхдүүд маш эмзэг, өртөмтгий 
байдаг. Тухайлбал, бие махбод, оюун санааны хөгжлийн 
чухал үе шат болох 0-5 насны хүүхдэд үзүүлж буй 
нөлөөлөл илүү бодитой ажиглагддаг. 

Дэлхий дахины нотолгооноос харахад, насанд хүрэгчидтэй 
харьцуулбал хүүхэд нөхөн олговор буюу эрсдлийг 
бууруулах арга хэмжээнээс үр шим төдийлөн хүртдэггүй 
ба уул уурхайн компаниуд, төр засгийн удирдлагууд уул 
уурхайгаас үүдэлтэй шилжин суурьшилтыг удирдахдаа 
хүүхдийг ихэвчлэн орхигдуулдаг. Дээрх шалтгааны улмаас 
хөгжлийн хөрөнгө оруулалтууд нь хүүхдийн хэрэгцээ 
шаардлагыг тэр бүр анхаарч үздэггүй. 

Хүүхэд нийгмийн хөрөнгө оруулалтын нэг чухал хэсэг 
бөгөөд энэ нь эдийн засгийн урт хугацааны өсөлт болон 
нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах үндэс суурийг 
бэхжүүлдэг ач холбогдолтой. Эдийн засгийн хөгжлийг 
хүмүүн баялгийн хүчирхэг тулгуур суурьтай уялдуулж, 
тухайн улс дахь хөгжлийн тэгш бус байдлыг зохистой 
шийдсэн нөхцөлд эдийн засаг нь тогтвортой байдлыг 
тууштай дэмждэг болохыг бид эдүгээ нотолгооноос харж 

мэдсэн билээ. Хүмүүн баялгийн хөгжил нь хүүхдүүдээс 
эхэлдэг бөгөөд гагцхүү эрүүл чийрэг, боловсролтой, 
хамгаалагдсан хүүхэд бүрэн боломж, ур чадвараа дайчлан 
хөгжиж чадна. 

Хувийн хэвшил нь хөгжлийн нэн чухал түншлэгч тал 
төдийгүй дэлхийн хэмжээнд НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн 
чухал түншлэгч юм. НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас дэлхий 
дахинд хэрэгжүүлдэг чиг хандлагын хүрээнд, тус 
байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар компаниуд, 
Засгийн газар болон бүх оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах замаар “Хүүхдийн эрх ба Бизнесийн зарчмууд”-
ыг бизнесийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэхийг 
идэвхтэй дэмждэг. 

Монгол Улсын эдийн засагт олборлох үйлдвэрлэл 
томоохон байр суурь эзэлдгийг харгалзан, тус улсад 
үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон дөрвөн уурхайн үйл 
ажилллагаанд тулгуурлан, (i) хувийн хэвшил болон 
засгийн газрын оролцогч талуудад уул уурхайгаас үүдсэн 
шилжин суурьшилт хүүхдэд хэрхэн нөлөөлж буй талаар 
илүү бодитой сайн ойлгож мэдэхэд дэмжлэг үзүүлэх, (ii) 
нийгмийн гүйцэтгэлийн одоогийн удирдлага менежментэд 
хүүхдийн эрхийн асуудлыг хэмжигдэхуйц, институцийн 
хүрээнд системтэй арга замаар тусгаж уялдуулах талаар 
зөвлөмж өгөх зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн Сан энэхүү 
судалгааг хийсэн. Судалгааг уул уурхайн компаниудтай 
хамтарсан түншлэлд суурилан хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
судалгааны явцад түнш компаниуд гол асуудлуудын 
талаарх сонирхол, хүчин чармайлт, идэвхтэй оролцоогоо 
бодитой харуулсан. 
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Судалгаа нь хувийн хэвшил болон Засгийн газар цаашид хамтран 
ажиллах чиглэлүүдийг тодорхойлох, уул уурхайтай холбоотой 
хүүхдэд тулгардаг сорилт болон боломжуудын талаар уул уурхайн 
салбарын гол оролцогч талуудын мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, 
мөн уул уурхайн компаниуд Орон нутаг хөгжүүлэх гэрээг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт бид найдаж байна. Энэ 
хүрээнд уул уурхайгаас төвлөрүүлэх орлого болон компанийн 
хөрөнгө оруулалтаас эмзэг бүлгийн хүүхдүүд үр шим хүртэх 
нөхцлийг хангахын тулд, компаниуд нийгмийн хөрөнгө оруулалтын 
шийдвэрүүдээ Засгийн газрын нэн тэргүүний зорилтуудтай 
уялдуулах, мөн НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн “Хүүхдэд ээлтэй орон 
нутаг” хэмээх Монголын нөхцөлд амжилттай хэрэгжиж нотлогдсон 
загвар, аргачлалыг үзэж танилцан ашиглахыг НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сангаас уриалж байна. Олборлох үйлдвэрлэлийн салбар нь хүүхэд 
хамгаалал, хөгжлийн үйл хэрэгт хөрөнгө оруулж, дэмждэг хүчирхэг 
түншлэгч тал байж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах эхлэлийг тавьж, 
тус салбарын хөрөнгө, нөөцийг нийгмийн эерэг бөгөөд үр дүнтэй 
хөрөнгө оруулалтад зохистой ашиглана гэдэгт бид итгэж байна.  

Энэ судалгаанд оролцохыг зөвшөөрч, үйл ажиллагааны 
туршлагаасаа дэлгэрэнгүй танилцуулсан Оюу Толгой, Энержи 
Ресурс, Бороо Гоулд, Саус Гоби Сэндс компаниудад НҮБ-
ын Хүүхдийн Сангийн зүгээс талархал илэрхийлж байна. Мөн 
судлагааны хүрээнд, уул уурхайгаас үүдсэн шилжилт хөдөлгөөн, 
эдгээр нь хүүхэд  болон тэдний гэр бүлд хэрхэн нөлөөлж байгаа 
талаар санал бодол, туршлагаасаа хуваалцсан бүх хүмүүс, 
байгууллагуудад баярласнаа илэрхийлье. 

Бид хамтдаа хүүхдүүдийг нийгмийн хөрөнгө оруулалтын нэг чухал 
хэсэг, тогтвортой хөгжлийн үндэс суурь болон урт хугацааны 
хөгжил цэцэглэлтийн үр цоморлиг болгож чадна.  

Роберто Бэнес 

Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн 

Суурин төлөөлөгч 
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Энэхүү судалгаа нь Монгол Улс дахь томоохон уул 
уурхайн үйл ажиллагаануудыг дагасан хүмүүсийн 
шилжин суурьшилт хүүхдүүдэд хэрхэн нөлөөлж буйд 
голлон анхаарсан. Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
шилжин суурьшилт нь хүүхдүүд, залуучуудад ноцтой 
үр дагавар учруулах боломжтой. Макро түвшинд уул 
уурхайн үйл ажиллагаа, шилжин суурьшилт нь макро 
эдийн засаг тогтвортой байдал болон санхүүгийн 
мөчлөгт өсөлт, бууралттай уялдахын зэрэгцээ эдгээр нь 
цаашлаад ажилчид, шилжин суурьшигчдын санхүүгийн 
аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлдэг. Хүүхдүүд эдгээр суурь 
өөрчлөлтүүдэд ихээхэн эмзэг, өртөмтгий байдаг.

Месо түвшинд төрийн үйлчилгээ, нийгмийн дэд бүтэц нь 
уул уурхайн салбарын орлоготой уялдаа хамааралтай 
байх бөгөөд үүнд уул уурхайн салбарын мөчлөгөөс 
хамааралтай бодит хэлбэлзлийг харах боломжтой. Орон 
нутгийн засаг захиргааны төсвийн хүрэлцээгүй байдал, 
хүн амын өсөлтийн улмаас төрийн үйлчилгээний ачаалал 
нэмэгдсэн зэрэг шалтгааны улмаас хүүхдүүдийн суурь 
эрх, хэрэгцээ шаардлагыг хангахад хүндрэл бэрхшээл 
учирдаг.

Микро түвшинд авч үзвэл, шилжилт хөдөлгөөн, өөрчлөлт, 
тогтворгүй байдал зэрэг нь нийгмийн нэгдмэл байдал, 
гэр бүлийн бүтэц, нийгэм хамт олны аюулгүй байдал, 
гэр бүлийн эв нэгдэлд ихээхэн нөлөөлдөг. Нийгэм-сэтгэл 
зүйн орчны өөрчлөлт ба эрсдлүүд нь хүүхдүүдийн эмзэг 
байдлыг нэмэгдүүлж, улмаар тэдний хөгжилд сөргөөр 
нөлөөлөх талтай.

Уул уурхайгаас үүдэлтэй шилжин суурьшилтыг голчлон 
насанд хүрсэн шилжин суурьшигчид болон хөдөлмөрийн 
насны ажиллах хүчинтэй холбож авч үздэг ч, хүүхдийн эрх 
болон шилжин суурьшилт хүүхдэд үзүүлж буй нөлөөллийг 
авч үзэх бизнесийн болон хөгжлийн бодитой шалтгаанууд 
бий.

Шилжин суурьшилтын асуудлыг удирдах нь ихэвчлэн 
орон нутгийн ба үндэсний түвшний засаг захиргааны 
чиг үүрэг боловч, уул уурхайн компаниуд орон нутгийн 
засаг захиргаатай түншлэх замаар шилжин суурьшилтын 
удирдлага, төлөвлөлтөд хувь нэмэр оруулж, холбогдох 
үйл ажиллагааг хамтран тодорхойлж,  төлөвлөх 
боломжтой. Судалгаанд уул уурхайн компаниуд ба 
үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргааны  харилцан 
хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг авч үзнэ. Мөн сөрөг 
нөлөөллийг багасгах хамтарсан санаачилгууд нь бодит 
мэдээлэлд тулгуурласан байх нөхцлийг хангахад тустай 
арга замуудыг хамруулсан.

3.1. Судалгааны зорилго ба арга зүй 

Монгол Улсын уул уурхай, түүнийг дагасан шилжин 
сууршилт, хүүхэд үзүүлж буй нөлөөллийн талаарх энэхүү 
судалгааны зорилго, зорилтот үр дүнгүүдийг дурьдвал: 

 � Шилжин суурьшилтаас хүүхдэд үзүүлэх 
нөлөөллүүдийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
нотолгоо цуглуулах

Судалгааны аргачлал1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

13
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 � Шилжин суурьшилт нь бодлого, журамд хэрхэн нөлөөлж буй 
талаар компаниудад чиглэл бүрдүүлэх 

 � Компанийн бодлого болон нөлөөллийн үнэлгээнд хүүхдийн 
эрхийн асуудлыг уялдуулж хамруулахыг дэмжих 

 � Дараах чиглэлүүдийг сайжруулах үүднээс, шилжин 
суурьшилт болон хүүхдийн талаарх компаниудын үйл 
ажиллагааны төлөвлөлт болон орон нутгийн хөгжлийг дэмжих 
санаачилгуудын үр дүнг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх:

- Нөлөөллийн гол чиглэлүүдийн талаарх мэдлэг ойлголт 

- Мэдээлэл цуглуулах үйл явц, нотолгоонд суурилсан 
шийдвэр гаргах аргачлалыг сайжруулах

- Шилжин суурьшилтыг удирдах замаар эерэг үр нөлөө, 
хөгжлийн боломж бололцоог тодорхойлох

- Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө болон нийгмийн 
санаачилгуудад тулгуурлан, нийгмийн шинжтэй нөлөөлөл, 
асуудлуудыг шийдэх арга замуудыг боловсруулах

- Компаниуд, бусад оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг 
дэмжих. 

Монгол Улсад хоёр долоо хоног ирж ажиллах бэлтгэл ажлын 
хүрээнд уул уурхайг дагасан шилжин суурьшилтын удирдлагын чиг 
хандлага, сул талуудыг тодорхойлох зорилгоор дараах баримтын 
судалгааг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  

 � Уул уурхайгаас үүдэлтэй шилжин суурьшилтын удирдлагын 
талаарх олон улсын стандартууд

 � Шилжин суурьшилт болон хүүхдийн талаарх Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй компанийн бодлого, үйл ажиллагааг 
үзэж судлах

 � Уул уурхайн компаниудаас хэрэгжүүлж буй хүүхэдтэй 
холбоотой нөлөөллийн арга хэмжээнүүд, давуу болон сул 
талууд 

 � Монгол Улс дахь шилжин суурьшилтын чиг хандлага, хэв 
шинжүүд.  

Монгол Улсад ажилласан үнэлгээнд оролцогч талуудтай уулзахад 
ярилцах арга зүйг, тухайлбал үүнд семинар, ярилцлага, зорилтот 
бүлгийн хэлэлцүүлэг зэрэг хэлбэрүүдийг ашиглав. Тус үнэлгээний 
явцад дараах оролцогч талуудтай хамтарч ажилласан болно. 

 � Уул уурхайн компаниудын гүйцэтгэх захирлууд

 � Уул уурхайн компаниудын орон нутгийн асуудал хариуцсан 
ажилтнууд (уурхай дээр ажилладаг)

 � Уул уурхайн яамны төлөөлөл

 � Иргэний нийгэм, ТББ-ууд ба судалгааны болон хөгжлийн 
байгууллагууд үүнд Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, ОУСК, НҮБХХ, 
Хүний Эрхийн Үндэсний Хороо, Тогтвортой хөгжил ба нийгмийн 
хариуцлагын зөвлөл 

 � Үндэсний түвшний байгууллагууд: Хүүхдийн Төлөө Үндэсний 
Газар (ХТҮГ), Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци, 
Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачилга 
(ОҮИТБС)

 � Өмнөговь аймгийн засаг даргын орлогч

 � Аймгийн Нийгмийн хөгжил, хүүхэд ба гэр бүлийн хэлтэс, 
Боловсрол, соёлын газар, Эрүүл мэндийн хэлтсийн 
төлөөлөгчид

 � Цогтцэций, Ханбогд, Мандал сумдын Засаг дарга нар 

 � Нийгмийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд, орон нутгийн хүүхэд, 
гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн хэлтсийн ажилтнууд

 � Цэцэрлэгийн эрхлэгч нар

 � Сургуулийн захирлууд

 � Залуучуудын хөгжлийн төвийн менежерүүд

 � Залуучууд, өсвөр насны хүүхдүүд1

 � Эцэг эхчүүд.

1 НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Хүүхдийн эрхийн талаар оролцогч талуудтай харилцах: компаниудад 
зориулсан гарын авлагын дагуу залуучуудтай уулзалт ярилцсан. Залуучуудтай хийсэн зорилтот 
бүлгийн хэлэлцүүлгийг хүүхэд хөгжлийн мэргэжилтэн зохион байгуулсан бөгөөд сургууль, сурагчид, 
эцэг эхээс урьдчилж зөвшөөрөл бичгээр авсан.
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Монгол Улсад хоёр долоо хоног үнэлгээ хийх явцад Цогтцэций, 
Ханбогд, Даланзадгад, Мандал зэрэг алт, нүүрс, зэсийн орд 
байршдаг дөрвөн сумдад очиж ажилласан. Дээрх уурхайнуудад нь 
эрдсийн үйлдвэрлэлийн харилцан адилгүй үе шатанд (хаалт, үйл 
ажиллагаа явагдаж буй, үйл ажиллагаа зогссон, үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт/ТЭЗҮ г.м.) ажиллаж байсан бөгөөд зарим сумдад нэг буюу 
олон уурхай байршдаг тул уурхайтай хамтарч ажилласан туршлага 
харилцан ялгаатай байв. Тус судалгаанд хүүхдэд үзүүлэх шилжин 
суурьшилтын үр нөлөө, энэ талаарх уул уурхайн компаниуд, орон 
нутгийн засаг захиргааны мэдлэг ойлголт, төлөвлөлт, хариу арга 
хэмжээг анхааран судалж үзсэн. Судалгааны чиглэлүүд:

 � Тухайн орон нутаг дахь хүн амын механик өсөлтийн талаарх 
ойлголт 

 � Нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдлын ойлголт

 � Хүүхдүүд болон шилжин суурьшилтын талаарх гол эмзэг 
асуудлууд, эрсдэлтэй чиглэлүүдийн судалгаа / ойлголт 

 � Шилжин суурьшилтын менежментийн талаарх одоогийн санал 
санаачлага ба эрсдэл бууруулах арга хэмжээний талаарх 
ойлголт 

 � Хүүхдүүд болон уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй шилжин 
суурьшилтын талаарх мэдээллийн эх сурвалжууд ба сул 
талуудын талаарх ойлголт

 � Одоогийн хамтын ажиллагааны журмууд, чадавхи сайжруулах 
шаардлагатай чиглэлүүдийн үнэлгээ судалгаа.

Оролцогч талуудын бүлгүүдтэй тус тусад нь ярилцлага хийж, 
тухайн оролцогч талтай холбоотой асуудлуудыг доорх диаграммд 
харуулав.

Компанийн бэлтгэл ба хариу арга хэмжээ:
• Бодлого ба удирдлагын тогтолцоо
• Нөлөөллийн үнэлгээ
• Санал санаачилгууд
• Хэлтэс/нэгжийн уялдаа холбоо (Хүний 

нөөц, олон нийттэй харилцах)
• Орон нутгийн хүсэлтүүд, хөрөнгө 

оруулалтууд (ОНХХО)

Орон нутгийн засаг захиргааны бэлтгэл, хариу 
арга хэмжээ:
• Бодлого
• Шилжин суурьшилтын төлөвлөлт ба төсөв
• Хүн амын прогноз

Нөхцөл байдал, нөлөөлөл, шилжин 
суурьшилтын төлөв: 

• Шилжин суурьшилтын шалтгаан

• Цар хэмжээ

• Суурьшлын хэв шинжүүд

• Хүүхдүүд шилжин ирсэн эсэх

• Шилжин суурьшилтын чухал цэгүүд 
хаана байгаа эсэх

• Шилжин суурьшилтын бүртгэл

• Хүлээн авагч орон нутгийн хүн амын 
өсөлтийн төлөв

• Нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдал 

• Хүүхэд хамгааллын төлөв байдал

• Шилжин суурьшилтын нөлөөллүүдииг 
тодорхойлох

Орон нутгийн иргэд (залуучууд)
• Нөлөөлөл 
• Гэр бүл ба нийгмийн нэгдмэл байдал
• Эрүүл мэнд, боловсрол, аюулгүй 

байдал
• Хүүхэд хамгаалал

Нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэгчид: 
• Асуудлуудыг тодорхойлох
• Нөлөөллийг бууруулах
• Чадавхи

Нөлөөлөл тодорхойлох
• Хүлээн авагч орон нутаг
• Шилжин ирж буй иргэд

Засгийн газар:
• Бодлого
• Агентлагуудын хамтын ажиллагаа
• Санал санаачлагууд
• Үндэсний ба аймаг, орон нутгийн уялдаа 

зохицуулалт

Иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ), 
мэргэжлийн холбоод: 
• Мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх
• Хяналт шинжилгээ
• Тэргүүн туршлага, удирдамж нэвтрүүлэх
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3.2. Судалгааны хязгаарлалт

Судалгаа нь шилжин суурьшилтын талаарх компаниуд, орон 
нутгийн удирдлагын ойлголт болон хариу арга хэмжээ авах 
чадавхид голчлон анхаарсан бөгөөд гар аргаар олборлогчид, 
тэдгээрийн олборлолтын талбай, тээврийн цэгүүд зэрэг ноцтой 
нөлөөллийн асуудлуудыг хэлэлцсэн боловч, эдгээр газруудад 
биечлэн очоогүй. Дээрх асуудлын талаарх аливаа мэдээлэл нь 
хоёрдогч эх сурвалжид тулгуурласан болно.

Судалгааны хамрах хүрээнд албан бус, бичил уурхайн асуудлыг 
анхнаасаа хамруулаагүй.  Албан бус, бичил уурхайг судалгааны 
нэг чиглэл болгоогүй шалтгаан нь томоохон уул уурхай, түүнтэй 
холбоотой үйл ажиллагаанд албан бус, бичил уурхайн шууд 
нөлөө харьцангуй бага гэж үзсэн болно. Монгол Улсад албан бус 
уул уурхайн нөлөөлөлд нэлээд бодитой өртсөн талаар нутгийн 
иргэд судалгааны ярилцлагын үеэр илэрхийлж байсан. Тэгсэн ч 
гэсэн албан бус, бичил уурхайд хэт анхаарах нь судалгааны гол 
чиглэлийг гажуудуулж болзошгүй гэж үзсэн. Иймд томоохон уурхай 
болон албан бус олборлолт нь нийгмийн нөлөөллийн хувьд хэрхэн 
харилцан нэг нэгэндээ нөлөөлдөг талаар авч үзэхэд тохиолдолд л 
албан бус уул уурхайн нөлөөллийн асуудлыг хамруулсан байгаа.

Эцэст нь уул уурхайн салбар дахь эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл 
байдал нь судалгааны үр дүнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн. 
Нийгэм-эдийн засгийн ихэнх хандлага нь сүүлийн үеийн өөрчлөлт, 
мөн нөлөөллийн далайц, тохиолдлын түвшин буурсан байдлыг 
тусгасан шинжтэй. Иймээс судлаачид одоогийн харьцангуй бага, 
цөөн нөлөөллийг эдийн засгийн хүндрэлтэй үеийн түр зуурын 
тусгал гэдгийг анхаарч үзэв. Энэхүү таамаглалыг ярилцлага хийсэн 
хүмүүс нотолсон бөгөөд тэд 1-2 жилийн өмнө нөхцөл байдал өөр 
байсан талаар дурдаж байв. Одоогоор харьцангуй бага нөлөөлөл 
байгаа ч уул уурхайн үйл ажиллагаа сэргэхээр эдгээр нөлөөлөл, 
эрсдэлүүд хэд дахин нэмэгдэнэ гэдгийг харгалзан үзсэн байгаа. 
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Монгол Улс эрдэс баялгийн арвин нөөцөө ашиглах замаар 
эдийн засгийн бодит өсөлтийг харуулсан бөгөөд дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх уул уурхайн салбарын хувь 
хэмжээ эдүгээ 20%2-д хүрсэн нь 10 жилийн өмнөхтэй 
харьцуулбал 2 дахин өндөр үзүүлэлт юм. Монгол Улс Ази 
тивийн хамгийн хурдацтай өсөлт бүхий эдийн засагтай улс 
болсон ч, сүүлийн жилүүдэд “гол экспортлогч БНХАУ-д 
уул уурхайн түүхий эдийн зах зээлийн эрэлт буурсан”3 нь 
тус улсын эдийн засгийн өсөлт удаашрахад нөлөөлсөн. 
Монгол Улсын ДНБ-ий өсөлт 2015 онд 2.3%, 2016 оны 
эхний хагас жилд 1.4% байв4. Монгол Улсад 3 сая хүн ам 1.6 
сая кв.км нутаг дэвсгэр дээр сийрэг тархалттай суурьшин 
амьдардаг. Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж амьдардаг хүн 
амын тоогоороо  дэлхийн улс орнуудаас нилээд тэргүүнд 
ордог. Монгол Улс дахь ядуурал өнгөрсөн 10 жилд буурах 
хандлагатай байгаа. Дэлхийн Банкны мэдээлснээр Монгол 
Улсын ядуурлын түвшин 2012-2014 онд 27.4%-иас 21.6% 
болж буурсан ч, олон тооны иргэд ядуурлын шугамд ойр 
хэвээр байна.5 

Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбар нь эдийн засагт 
хамгийн их орлого оруулдаг салбаруудын нэг юм.  Уул 
уурхайн салбарын гол бүтээгдэхүүнд зэс, алт, төмрийн 
хүдэр, молибден, жонш зэрэг багтана. Тус улс 125 тэрбум 
тонн нүүрсний нөөцтэй бөгөөд одоогоор жилд 20 сая тонн 
нүүрс олборлож голчлон БНХАУ-д экспортолдог. Монгол 
Улсын Засгийн газар нь эрдэс баялгийн салбарт гадаадын 

2  http://www.worldbank.org/en/country/mongolia/overview 
3  http://www.worldbank.org/en/country/mongolia/overview
4  http://www.tradingeconomics.com/mongolia/gdp-growth-annual
5  http://www.worldbank.org/en/country/mongolia/overview 

хөрөнгө оруулалтыг татах өргөн хүрээтэй бодлогыг 
1990-ээд оноос хойш хэрэгжүүлж ирсний үр дүнд ашигт 
малтмалын олборлолт, ашиглалт бодитой нэмэгдсэн 
билээ. Монгол Улсын говь цөлийн бүсэд Оюу Толгойн зэс, 
алтны арвин нөөцтэй ордыг 2000 оны эхэнд илрүүлсэн нь 
тус улсад хөрөнгө оруулагчид татах бололцоог нээж өгсөн. 
Оюу Толгойн төсөл нь 2020 он гэхэд Монгол Улсын ДНБ-ий 
30 гаруй хувийг үйлдвэрлэх төлөвтэй.

Монгол Улсын эдийн засаг 1990-ээд оны сүүлчээс эхлэн 
аажмаар сэргэж, улмаар уул уурхайн эрчимтэй хөгжил 
нь эдийн засгийг хурдацтай өсөхөд гол түлхэц болсон. 
Эдийн засгийн өсөлт 2010 онд 6.4%, 2012 онд 17.5%  хүрч 
дэлхийн хамгийн өндөр өсөлт бүхий эдийн засагтай орон 
болж байв. Түүнээс хойш өсөлт удааширч 2014 онд 7.8%, 
2015 онд 2.3%-д хүртэл буурсан. Сүүлийн үеийн эдийн 
засгийн эрс удаашрал нь тус улсын экспортын хамгийн 
том түнш болох Хятад улсын түүхий эдийн зах зээлийн 
эрэлт буурсантай холбоотой. Энэхүү “хямрал”-ын үеэр 
Англо-Американ зэрэг олон улсын уул уурхайн томоохон 
компаниуд Монгол Улсаас бүр мөсөн гарч бусад уул уурхайн 
компаниуд үйл ажиллагаагаа тогтвортой үргэлжлүүлэхэд 
бэрхшээл тулгарсаар байна. Монгол Улсад тулгамдаж буй 
нэг гол сорилт бол уул уурхайн орлогоос үүдэлтэй эдийн 
засгийн өсөлтийн үр өгөөжийг тогтвортой хөгжлийн бат 
бэх үндэс суурь бүрдүүлэхэд анхаарч, ажиллах явдал юм. 

Монгол Улс эрдэсийн нөөц баялгийн ашиглалтаас олсон 
орлогыг зохистой удирдах стратеги боловсруулахаар 
ажиллаж байна. Монгол Улс өрсөлдөх чадвараа бэхжүүлэх, 
аюулгүй бөгөөд хариуцлагатай уул уурхайг дэмжихийн 
тулд эрдэс баялгийн салбарт төрийн зохицуулалтын 
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гол байгууллагуудын чадавхи, үр дүнтэй байдлыг сайжруулах 
шаардлагатай байгаа. Засгийн газар уул уурхайн салбарт хувийн 
хэвшил болон иргэний нийгэмтэй хамтран бодлогын орчинг 
бүрдүүлсэн. Үүнд Ашигт малтмалын тухай хуульд 2014 онд 
оруулсан нэмэлт өөрчлөлт, уул уурхайн салбарт хэрэгжүүлэх Орон 
нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны загвар гэрээ, 2014-2025 
он хүртэл хэрэгжүүлэх Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах 
бодлогыг (2014 оны 1-р сард баталсан) иргэний нийгмийн 
байгууллагууд (ИНБ) зэрэг гол оролцогч талуудтай өргөн хүрээнд 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр УИХ баталсан зэрэг болно. 

4.1. Албан бус болон бичил уурхай   

Монгол Улсад ойролцоогоор 100,000 албан бус, бичил уурхайчид 
19 аймгийн нутаг дэвсгэрт албан бус олборлолт хийж байгаа нь тус 
улсын хөдөөгийн ажиллах хүчний 20%-ийг эзэлдэг. Тэдний ихэнх 
нь алт олборлохын зэрэгцээ, мөн жонш, гянт болд, хагас үнэт 
чулуу, нүүрс бага хэмжээгээр олборлодог. Ихэнх тохиолдолд бичил 
уурхай нь тухайн орон нутагт эдийн засгийн гол үйл ажиллагаа 
байхын сацуу, бичил уурхайчид нь малчид, өмнө нь мал маллаж, 
үйлдвэрт ажиллаж байсан хүмүүс, мөн төрийн албан хаагчид байх 
тохиолдол ч бий6.

6 http://www.asm-pace.org/blog/item/11-ninja-miners-and-rural-change-in-mongolia.html

2010 онд Засгийн газар албан бус, бичил уурхайг албан ёсны ажил 
хөдөлмөр гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Гэвч бичил уурхайчдын эрх нь 
албан бус олборлолт хийж буй газар нутгийн ойролцоох иргэдийн 
эрхтэй, ялангуяа байгаль орчны бохирдол, экологийн тэнцвэрт 
бус байдлын нөлөөлөлд өртөх  (Үндсэн хуулийн 16.2-р зүйл) орон 
нутгийн иргэдийн эрхтэй байнга зөрчилддөг. Хөдөөгийн ихэнх 
иргэдийн амьжиргаа (ажил хөдөлмөр, хоол хүнс) нь байгалийн 
нөөц баялгаас хараат байдаг тул, байгаль орчны доройтол нь 
уламжлалт амьжиргааг устгах эрсдэлтэй.7 

 

 

7 Хүний эрх ба Монгол Улсын албан бус уурхайн салбар, 
 http://asiafoundation.org/in-asia/2014/10/29/human-rights-and-mongolias-small-scale-mining-sector/
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Өнгөрсөн 10 жилд хөдөөнөөс хот чиглэсэн нүүдэл 
үлэмж нэмэгдсэн. Хот суурингийн хүн ам 1970 онд 
нийт хүн амын 30%-ийг эзэлж байсан бол эдүгээ 68%-
д хүрчээ. Улмаар нийслэл Улаанбаатар хотод нийт хүн 
амын 40 гаруй % амьдрах болсон нь хот төлөвлөлт, 
удирдлага зохицуулалтын ноцтой, томоохон бэрхшээлүүд 
тулгарахад хүргэсэн. Хотын хүн амын талаас илүү 
хувь нь ариун цэврийн суурь үйлчилгээгээр бүрэн 
хангагдаагүй гэр хороололд амьдардаг. Монгол гэр нь 
төв Азийн нүүдэлчдийн амьдардаг, эсгий туургатай, 
хөнгөн авсаархан, бөөрөнхий хэлбэртэй сууц юм. Хүн 
амын механик өсөлт, эдийн засгийн болон амьжиргааны 
өөрчлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, дэд бүтцийн хөгжил зэрэг 
асуудлууд нийгмийн бүх давхаргын иргэдэд нийгмийн 
шинжтэй нөлөөллүүдийг үзүүлсээр байна.

“Монгол Улс дахь гадаад, дотоод шилжилт хөдөлгөөний 
өсөлт” (2007) судалгааны тайланд дурдсанаар Монгол 
Улсад 2000 он хүртэл 2 төрлийн шилжилт хөдөлгөөн 
болсныг тодорхойлжээ. Үүнд (i) 1980 он хүртэл үйлдвэржилт 
болон нэгдэлжих хөдөлгөөнтэй холбоотой зохион 
байгуулалттай шилжилт хөдөлгөөн, (ii) 1991-1996 онд 
мал хувьчилсантай холбоотой хөдөөг чиглэсэн шилжилт 
хөдөлгөөн, 1996-2000 онд ажлын байр, боловсролын 
хүчин зүйлсээс шалтгаалсан хөдөөгөөс хотыг зорьсон 
шилжилт хөдөлгөөн зэрэг болно.8 

Монгол Улсад өнгөрсөн 20 жилд нөхцөл байдлын хүчин 
зүйлсээс болон сайн дураар уламжлалт мал аж ахуйгаа 

8 A. Солонго (2007): Монгол Улс дахь дотоод, гадаадын шилжилт хөдөлгөөний өсөлт.

орхин “нүүдлийн ахуйгаас дайжих” нь ихсэж, улмаар 
хөдөөнөөс хот суурин чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн 
эрчимтэй нэмэгдсээр ирсэн.9 Энэ үзэгдэл нь хүн ам зүй, 
нийгэм-эдийн засаг, нийгэм-соёлын бодитой, томоохон 
өөрчлөлтийг бий болгож байна. Аж үйлдвэржсэн улс 
орнуудад хөдөөнөөс хот чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн нь 
эдийн засгийн хөгжил болон чинээлэг байдлын өсөлттэй 
холбоотой байх хандлагатай бол, Монгол Улсын хотжилтын 
чиг хандлага нь хөдөөгийн амьжиргааны тогтолцоо, 
ялангуяа мал аж ахуйн салбар дахь хүндрэл, эмзэг байдал 
нэмэгдэж байгаатай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, 
хөдөөнөөс хот чиглэсэн нүүдэл нь хөдөө дэх амьжиргааны 
төрлүүд хязгаарлагдмал зэргээс үүссэн, урт хугацаанд 
үргэлжлэх нийгмийн шилжилт хөдөлгөөн юм. Нүүдлийн 
мал аж ахуйн тогтолцооны бүтээмж буурч байгаа нь 
байгалийн гамшиг, ялангуяа зуд, ган гачигтай холбоотой10. 
Үүнээс үүдэн хөдөөнөөс хот чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн 
тодорхой мөчлөгтэй үргэлжилсэн бөгөөд тухайлбал 1990-
ээд оны сүүлч, 2000 оны босгон дээр, дахин 2009-2010 
онд нэмэгдсэн.11

9 Хүүхдийг ивээх сан (2013): Амьжиргааны өөрчлөлт: Монгол Улс дахь нүүдэлчид 
хөдөөнөөс хот руу нүүдэллэх хандлага

10 Зуд: Монгол Улсад тохиолддог цаг агаарын үзэгдэл бөгөөд өвлийн улиралд удаан 
хугацаагаар хэт хүйтэрснээс үүдэн мал олноор үрэгддэг байгалийн гамшиг юм. 

11 Хүүхдийг ивээх сан (2013): Амьжиргааны өөрчлөлт: Монгол Улс дахь нүүдэлчид 
хөдөөнөөс хот руу нүүдэллэх хандлага
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“Шилжин суурьшигч хүн амын хурдацтай мөн тууштай өсөлт нь уул 

уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөнд өртсөн газар нутагт байгаль 

орчин, эдийн засаг, нийгмийн бодитой нөлөөлөл учруулж болзошгүй. 

Шилжин суурьшсан хувь хүн болон бүлэг хүмүүсийн үйл хөдлөл нь 

орон нутгийн байгаль орчин, хүн ам, төслийн үйл ажиллагаанд шууд 

болон шууд бус нөлөө үзүүлэх боломжтой. Шилжин суурьшигчид 

нь яваандаа төслийн нөлөөнд өртсөн газарт суурь өөрчлөлт 

бий болгож, төслийн нөхцөл байдлыг өөрчилж болзошгүй.” Төсөл 

ба хүмүүс: Төслөөс үүдэлтэй шилжин суурьшилыг удирдах гарын 

авлага, ОУСК

Өмнөговь аймагт алт, зэсний уурхай олон байдаг тул хүн амын 
шилжин суурьшилт нэлээд өндөрт тооцогддог. Ихэнх шилжин 
суурьшилтыг уул уурхай, түүнийг дагалдсан хангалт нийлүүлэлтийн 
бизнест ажил хөдөлмөр хайж ирсэн хүмүүс бүрдүүлдэг.12

12  http://mad-research.com/mongolia/demographic-trends/migration/

Шилжин суурьшилтад ямар хүмүүс өртөж байна вэ? 
Ерөнхий жагсаалт

Уул уурхайтай холбоотой шилжин суурьшилт нь дэлхий 
нийтэд түгээмэл үзэгдэл юм. Төсөлтэй холбоотой хүн амын 
шилжин суурьшилт нь уугуул болон хүлээн авагч орон нутгийн 
аль алинд нөлөө үзүүлдэг. Шилжин суурьшилтын нөлөөнд 
өртдөг хүүхдүүдийн ерөнхий жагсаалтыг дор тусгав. 

• Хүлээн авагч орон нутагт амьдардаг хүүхдүүд

• Шилжиж ирсэн уурхайн ажилчдын хүүхдүүд

• Шилжин ирсэн, шууд ба шууд бус хөдөлмөр эрхлэхээр 
ажил хайгч (ур чадвартай, ур чадваргүй) иргэдийн 
хүүхдүүд 

• Гэрээт гүйцэтгэгчид / үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хүүхдүүд

• Албан бус / бичил уурхайчдын хүүхдүүд

• Төслийн газарт эдийн засгийн боломж хайж, эсвэл 
сургууль, эмнэлэгт уул уурхайн хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдсэнтэй холбоотой нийгмийн үйлчилгээ хүртэх 
зорилгоор эцэг эхтэйгээ хамт ирсэн хүүхдүүд 

• Эцэг эх нь ажил хөдөлмөр хайн уурхайг зорьж, уугуул 
нутагтаа үлдсэн хүүхдүүд

• Эдийн засгийн боломж хайж ирсэн эцэг эхтэйгээ хамт 
ирсэн хүүхдүүд

• Төслийн газарт ажиллахаар нүүж ирсэн ажилчидтай хамт 
ирсэн өөрийн ба хамаатны хүүхдүүд

• Буцаад нутаг руугаа нүүж байгаа гэр бүлийн хүүхдүүд

• Байгалийн гамшиг буюу улс төрийн зөрчил мөргөлдөөний 
улмаас аргагүйн эрхэнд шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн 
хүүхдүүд ба эцэг эх (дүрвэгчид).
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Хүүхэд, залуучуудын нийгмийн халамжийн төлөв байдлын 
талаарх ойлголт нь уул уурхайн компаниудад уул уурхайн 
үйл ажиллагааны хүрээнд нийгмийн нөлөөллийг удирдах 
эхлэлийн гол цэг болно. Нийгмийн халамжийн үзүүлэлтүүд 
нь нөлөөллийн үнэлгээ болон таамаглалын суурь жишгийг 
бүрдүүлэхэд тусална. Хүүхдийн нийгмийн халамжийн 
төлөв байдал нь хүүхэд, залуучуудын эмзэг байдал, 
эрсдэлтэй чиглэлүүдийг тодорхойлох боломж олгоно. Энэ 
нь компаниудад одоогийн эмзэг байдлыг даамжруулахаас 
зайлсхийх, мөн сайжруулах шаардлагатай чиглэлүүдийг 
тодорхойлоход тусална. Суурь үзүүлэлтүүд нь компаниуд 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах ахиц дэвшил, арга 
хэмжээндээ хяналт тавихад тус дөхөм үзүүлнэ. 

Монгол Улс маш залуу хүн амтай бөгөөд нийт хүн амын 
49%-ийг 0-24 насны хүүхэд залуучууд эзэлдэг. НҮБ-ын 
Хүүхдийн Сан болон Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн 
Газрын13  мэдээлэл, судалгаа болон 2014 оны нийгмийн 
үзүүлэлтүүдийн түүвэр судалгаанаас14 үзвэл, хүүхдийн 
нийгмийн халамжийн дараах үзүүлэлтүүд сайжирч байна. 

 � 1,000 амьд төрөлт тутамд ногдох 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн нас баралт 1990-2013 онуудад 107-гоос 25 
болж бараг 5 дахин буурсан. 

 � Суурь боловсролын нийт хамралтын түвшин 94.3%-
д хүрсэн бол, бага боловсролын хамралтын түвшин 

13 Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Сан (2015): Монгол Улс дахь хүүхдүүдийн нөхцөл 
байдлын төлөв: Сорилтууд ба боломжууд. 

14 2014 оны Нийгмийн үзүүлэлтүүдийн түүвэр судалгаа. Энэ нь дэлхийн дахины түүвэр 
судалгааны аргуудыг багцалж Монгол Улсад хийсэн хамгийн том судалгаа болсон. 
Энэхүү түүвэр судалгааг НҮБХАС, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэй Үндэсний 
Статистикийн Хороо боловсруулсан.

100.5%-д хүрсэн байна. (бага боловсролын хамралт: 
1990 онд 75.2%).  

Гэвч статистик мэдээлэл нь тэгш бус байдал оршсон хэвээр 
байгааг харуулсаар байгаа бөгөөд ялангуяа чинээлэг 
ба ядуу давхаргууд, хот хөдөө, бүс нутгуудын хооронд 
бодитой ялгаатай байдал ажиглагддаг. Тухайлбал: 

 � Одоогоор сургуулийн өмнөх боловсролын 
хамралтын түвшин 68% байгааг цаашид нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай. Энэ үзүүлэлт нь 1990 онд 35%, 2010 
онд 58% байсантай харьцуулбал сүүлийн жилүүдэд 
сайжирч байна. СӨБ-ын хамралт нь хамгийн чинээлэг 
давхаргын хүүхдүүдийн хамралт нэн ядуу давхаргаас 
2 дахин өндөр байна. (89 : 38).   

 � Сайжруулсан цэвэр усны хангамж хот суурин газарт 
73% байхад хөдөө орон нутагт 58% байна. Чинээлэг ба 
ядуу давхаргуудын хооронд энэ ялгаа улам бодитой 
ажиглагдах бөгөөд хамгийн чинээлэг давхаргын цэвэр 
усны хангамж 99.9% байхад нэн ядуу давхаргын хувьд 
ердөө 41% байна. 

 � Хүүхдэд сахилга батын арга хэмжээ авах (бие 
махбодын ба сэтгэл санааны шийтгэл ногдуулах) 
явдал улсын хэмжээнд 2010 онд 45%, 2013 онд 49.3% 
(маш өндөр) байна. (Олон үзүүлэлтийн бүлгийн түүвэр 
судалгаа, 2013). 

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн судалгаанд залуучуудын 
амьдрах ухааны мэдлэг дутуу  байдаг нь тэднийг 
эрсдэлд оруулдаг болохыг харуулжээ. ЕБС-ийн эрүүл 
мэндийн хичээл нь өсвөр үеийн эрүүл мэнд ба аюулгүй 
байдал, ялангуяа амьдралын олон талт чадвар, үнэт 
зүйлс, туршлага хангалттай олгож, эрсдэлт зан үйлд 
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уруу татагдахаас зайлсхийх нөхцлийг бүрдүүлж чадахгүй байна. 
Амьдрах арга ухааныг хөгжүүлэх нь нэн тулгамдсан хэрэгцээ 
бөгөөд Монгол Улсад өсвөр насны хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн 
тулгамдсан асуудлууд нэмэгдэх хандлагатай байна. Тухайлбал:

 � Өсвөр насны хүүхдүүд, залуучууд бэлгийн замын халдварт 
өвчин, ХДХВ халдварлах эрсдэл нэмэгдсээр байна.15

 � Монгол Улсад 2014 онд бүртгэгдсэн БЗДХ-ийн нийт тохиолдлын 
44.5%-ийг 15-24 насны залуучууд эзэлж байжээ. Түүнчлэн тус 
улсад бүртгэгдсэн нийт ХДХВ-ийн тохиолдлын 20%-ийг 24 
хүртэлх насны залуучууд эзэлдэг.16

 � Залуучуудын 20 гаруй хувь нь ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх талаар цогц мэдлэгтэй байхад ихэнх нь буруу зөрүү 
ойлголттой байдаг.

 � Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал өсвөр насны хүүхдүүдийн 
дунд нэмэгдэх хандлагатай бөгөөд 13-15 насны сурагчдын 
21.3% нь өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд амиа хорлох талаар 
нухацтай бодож байсан бол, 9.1% нь өнгөрсөн 12 сарын 
хугацаанд 1 ба түүнээс олон удаа амиа хорлох оролдлого 
хийсэн гэсэн судалгаа байна.17

2000 оноос хойш дунд болон дээд боловсролын хамран сургалт 
сайжирсны үр дүнд 2013 оны байдлаар нийт залуучуудын 59% нь 
боловсролд хамрагдаж байсан ч, эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 
11% нь ажилгүй буюу үүн дээр ажил хайгаагүй ажилгүйчүүдийг 
нэмбэл ажилгүйдэл 16%-д хүрсэн байна. 

15  Эх сурвалж: ДЭМБ: Дэлхий дахины сургуульд суурилсан сурагчдын эрүүл мэндийн судалгаа, 2013
16  Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв (ХӨСҮТ).
17  Эх сурвалж: ДЭМБ: Дэлхий дахины сургуульд суурилсан сурагчдын эрүүл мэндийн судалгаа, 2013
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7.1. Хүүхэдтэй холбоотой хууль тогтоомж

Монгол Улсад хүүхдийн эрхийг хамгаалах болон нийгмийн 
халамжийн асуудлуудыг хэд хэдэн яам хариуцдаг. 
Тухайлбал Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын 
Яам (БСШУСЯ) хүүхдийн боловсролыг, Эрүүл Мэндийн 
Яам (ЭМЯ) хүүхдийн эрүүл мэндийг, Хөдөлмөр, Нийгмийн 
Хамгааллын Яам (ХНХЯ) хүүхдийн нийгмийн халамж, 
асаргаа болон хамгааллын асуудлыг, Хуул Зүй, Дотоод 
Хэргийн Яам (ХЗДХЯ) өсвөр насны хүүхдүүдийн гэмт 
хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүн наймаалах, хохирогч 
хүүхдүүд ба гэрч хүүхдүүдийг хамгаалах асуудлыг тус тус 
хариуцаж ажилладаг. Түүнчлэн Монгол Улсад хүүхдийн 
эрх ба хөгжлийн асуудлыг хариуцдаг тусгай байгууллага, 
агентлагууд бий. Тухайлбал: 

 � Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл (ХТҮЗ), 

 � Хүүхдийн төлөө үндэсний газар (ХТҮГ) 

 � Хүний эрхийн үндэсний комисс (ХЭҮК) 

ХТҮЗ болон ХТҮГ-ын чиг үүрэг нь хууль тогтоох болон 
гүйцэтгэх засаглалын түвшинд хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн 
эрхийг дэмжих бодлого боловсруулах, нөлөөллийн 
арга хэмжээ авах, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих зэрэг хамаарна. ХТҮГ болон 
ХЭҮК нь хүний эрх болон хүүхдийн эрхийг хөхиүлэн 
дэмжиж, олон улсын гэрээ хэлэлцээр, конвенцийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг.18 Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд ХТҮЗ-ийг тэргүүлдэг бөгөөд ХТҮГ нь албаны үүргийг 

18  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан , Монгол Улс дахь хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн нөхцөл байдлын дүн 
шинжилгээ (2009), http://www.unicef.org/sitan/iles/SitAn_Mongolia_2009.pdf

гүйцэтгэдэг. ХТҮГ нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
бөгөөд Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайдын чиг 
үүрэгт хамаардаг. ХТҮГ-ын гол үүрэг хариуцлагад хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээ, оролцогч талуудын мэдээлэл 
солилцох үйл явц, мэдлэгийн менежментийг уялдуулан 
зохицуулж, удирдан чиглүүлэх, мөн хүүхдийн дуу хоолойг 
илэрхийлэх, хөгжлийн үйл явцад оролцох нөхцлийг 
бүрдүүлэх зэрэг багтана.19

Монгол Улс НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг 
1990 онд, Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрийг хориглох, 
устгах тухай ОУХБ-ын 182-р конвенцийг 2001 онд, Эрүүдэн 
шүүх, болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу 
хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг 
конвенцийг 2002 онд тус тус соёрхон баталжээ.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг 1990 онд соёрхон 
баталсны дараа Засгийн газраас 1993-2000 онд 
хэрэгжүүлэх Хүүхэд хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр баталж, 
хэрэгжүүлсэн. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах тухай хуулийг 1996 онд баталсан. (Монгол 
Улсын Засгийн газар, 2002). Үүний дараа 2 дахь хөтөлбөр 
болох Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөр (2002-2010)-ийг баталсан. Тус 2-р Үндэсний 
хөтөлбөрийн зорилтуудаас дурдвал20: 

19  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Монгол Улс дахь хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн нөхцөл байдлын дүн 
шинжилгээ (2009), http://www.unicef.org/sitan/iles/SitAn_Mongolia_2009.pdf

20  Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний 2-р хөтөлбөр 2002-2010.
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 � Хүүхдийг эн тэргүүнд тавих

 � Үгээгүй ядуу байдлаас сэргийлж хүүхдийн төлөө хөрөнгө 
оруулах

 � Хүүхдийг үл ялгаварлах

 � Хүүхэд бүрийн төлөө халамж анхаарал тавих

 � Хүүхэд бүрт боловсрол олгох

 � Хүүхдийг хүчирхийлэл, мөлжлөгөөс хамгаалах

 � Хүүхдийг болзошгүй аюулаас хамгаалах

 � ДОХ/ХДХВ-тэй тэмцэх

 � Хүүхдийн санал бодлыг сонсох, тэдний оролцоог дэмжих 

 � Эх дэлхийг хүүхдэд зориулан хайрлаж хамгаалах зэрэг болно. 

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид нийцүүлж үндэсний хууль 
тогтоомжийг бэхжүүлэх хүрээнд 2016 онд Хүүхдийн эрхийн тухай 
шинэ хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг 2016 оны 2-р сарын 
5-ны өдөр баталсан. Эдгээр хуулиар гэр бүл, сургууль, хүүхэд харах 
үйлчилгээ, цэцэрлэг, хорих анги зэрэг нийгмийн бүх орчинд хүүхдэд 
бие махбодийн шийтгэл ногдуулахыг илт хориглосон билээ. Эдгээр 
хууль 2016 оны 9-р сарын 1-ний өдөр хүчин төгөлдөр болно. 

7.2. Уул уурхайн холбогдох хуулиуд 

Монгол Улсын Үндсэн хууль ба уул уурхай 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд Монгол Улсын иргэн “эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас 
хамгаалуулах эрхтэй” (16-р Зүйл) гэж заасан. Цаашилбал, 
байгалийн нөөц баялгийн ашиглалтын талаар Үндсэн хуулийн 6-р 
зүйлд “Төр газрын эзэнд газартай нь холбогдсон үүрэг хүлээлгэх, 
улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор газрыг 
солих буюу эргүүлэн авах, уг газрыг хүн амын эрүүл мэнд, 
байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд 
харшаар ашиглавал хураан авч болно” (6.4-р Зүйл), “5. Төрөөс 
гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүнд газрыг төлбөр, 

хугацаатайгаар болон хуульд заасан бусад болзол, журмаар 
ашиглуулж болно” (6.5-р Зүйл) гэж заасан.21

Ашигт малтмалын тухай хууль

Монгол Улсын уул уурхайн салбарыг зохицуулдаг гол хууль нь 
Ашигт малтмалын тухай хууль болно. (2006 онд батлагдаж, 
2014 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон). Тус хуульд “Монгол Улсын 
газрын гадаргуу болон түүний хэвлийд байгалийн байдлаараа 
оршиж байгаа ашигт малтмал төрийн өмч мөн” (4.1-р Зүйл)22 гэж 
заасан. Компаниуд ашигт малтмалын эрэл, хайгуул, олборлолт, 
боловсруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах 
хүсэлт гаргана. Олборлолт, боловсруулалтын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчид нь ашигт малтмал, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн 
гэрчилгээ авах шаардлагатай (7-р зүйл). Хот, тосгоны эдэлбэр 
газар, түүний заагаас 5 километрийн зайн дотор уул уурхайн 
аливаа үйл ажиллагааг хориглодог (5.1.9-р зүйл)23. 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43.1-р зүйлд “Ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Монгол Улсын иргэдийг ажлын 
байраар хангах үүрэг хүлээх бөгөөд ажиллагсдын 10-аас дээшгүй 
хувь нь гадаадын иргэн байж болно” гэж хөдөлмөр эрхлэлтийн 
шаардлагыг тусгасан байдаг. Хэрэв компани гадаад ажилчдын тоог 
хэтрүүлсэн тохиолдолд нэг гадаад иргэн ажиллуулсан орон тоо 
бүрт хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин үржүүлсэнтэй 
тэнцэх хураамж сар бүр төлөх ёстой. 2014 онд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүх туслан гүйцэтгэгчид ажиллах 
хүчнийхээ 90%-ийг монгол ажилчдаар бүрдүүлэх үүрэгтэй. Энэхүү 
хуулийн 42.1-р зүйлд “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг 
хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд 

21 http://www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2014/09/human-rights-in-the-mining-industry-of-mongolia.
html

22 Ашигт малтмалын тухай хууль, 4.1-р зүйл, http://en.mongolianminingjournal.com/content/38041.shtml
23 http://en.mongolianminingjournal.com/content/38041.shtml
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бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн 
захиргааны байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллана” гэж заасан. 
Тус 2014 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Монгол Улсын 
Засгийн газар нь уул уурхайн компани болон орон нутгийн засаг 
захиргааны хооронд байгуулах Орон нутгийг хөгжүүлэх хамтын 
ажиллагааны загвар гэрээ боловсруулж баталсан.

Гэвч уул уурхайн салбарт тулгуурласан орон нутгийн хөгжил болон 
өгөөжийг дээшлүүлэх дээрх алхмуудын талаар үл итгэсэн хандлага 
ч цухалзаж байна. Тухайлбал Засгийн газар нь дээрх бодлогыг 
бодитой хэрэгжүүлэх эсэх, мөн бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх 
(эдийн засгийн үр өгөөж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх) болон 
хөрөнгө оруулагчдад таатай орчинг бүрдүүлэх хоёрын тэнцвэрийг 
хангах эсэхэд эргэлзсэн хандлагууд ажиглагдсан.24

 

24 С. Баярсайхан. (2011) Уул уурхай салбарт орон нутгийн үр өгөөжийг сайжруулах: Монгол Улсын кэйс
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Монгол Улс нь 21 аймагт хуваагдах бөгөөд аймгууд нь 
сум, багт хуваагддаг. Хөдөө орон нутагт засаг захиргааны 
хамгийн баг нэгж нь баг бөгөөд дунджаар 300-500 өрхөөс 
бүрдэнэ. Аймаг, сум, багийн түвшинд Засаг даргын Тамгын 
газар нь гүйцэтгэх засаглалыг төлөөлөх бөгөөд аймгийн 
түвшний Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь хууль дүрэм 
тогтоох субъектын үүрэг гүйцэтгэдэг. Аймаг, сум, багийн 
түвшний иргэдийн төлөөлөгчдийг орон нутгийн сонгуулиар 
сонгодог ч, орон нутгийн түвшинд зохицуулалтын ба 
төсвийн хөрөнгө нөөц, чадавхи ерөнхийдөө дутмаг 
байдаг.25 

8.1. Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг нь Монгол Улсын хамгийн том нутаг 
дэвсгэртэй аймаг юм. Аймгийн төв нь Даланзадгад хот 
бөгөөд нийт аймгийн хүн ам болох 65,500 иргэний 22,000 
нь аймгийн төвд амьдардаг. Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
168 хайгуулын лиценз олгосон бөгөөд 70 компани 
олборлолтын лиценз эзэмшдэг. Дээрх 70 компаниас 12 
нь үйл ажиллагаа явуулж, улсад татвар төлдөг. Аймгийн 
хүн ам 2008-2013 онд 22.5%-иар өссөн бөгөөд ялангуяа 
уурхай ажилладаг сумдад хүн амын өсөлт түлхүү 
ажиглагдсан. Уул уурхайн эрчимтэй хөгжил нь аймгийн 
нийгэм-эдийн засгийн төлөв байдалд эерэг өөрчлөлтүүд 
авчирсан ч, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлсэн. Бэлчээр 
доройтсоны улмаас малчид малдаа таатай бэлчээртэй 

25 Судалгааны 4 газрын орон нутгийн удирдлага, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, үндэсний 
түвшний ИНБ-уудтай хийсэн ярилцлагад тулгуурлав.

газар хайж нутаг орноосоо нүүж байна. Өмнөговь аймаг 
нь тоосжилт их, хур тунадас бага бүс нутагт тооцогддог. 
Сүүлийн жилүүдэд ургамалжилтын түвшин багассан нь 
хөрс хуурайшиж сулрах, улмаар тоосжилтыг нэмэгдүүлж 
байгаль орчинд ноцтой сөрөг нөлөө учруулах болсон.26   

Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хамаарч, сумдад 
хөдөлгөөнт хүн ам ихэссэн нь орон нутгийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний ачааллыг нэлээд бодитой нэмэгдүүлж 
байна. Уурхайн орчмын нутагт хийсэн түүвэр судалгаанаас 
харвал, байнга амьдардаггүй, түр оршин суудаг уурхайн 
ажилчид нь сумын эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэгчдийн 
6-25%, түргэн тусламжийн 3-28%, осол аваараас үүдэлтэй 
нас баралтын 60-80%-ийг тус тус эзэлж байв.27 Уурхайгаас 
үүдэлтэй гэмтэл бэртлийн тохиолдлууд, үүнд нүүрс 
тээвэрлэх явцад машин техникийн ашиглалт ба засвар, 
замын хөдөлгөөнийн аюулгүй байдалтай холбоотой осол 
аваар жил бүр нэмэгдсээр байна. Статистик мэдээгээр 
2012-2015 онд уурхайн олборлолт ба нүүрс тээвэрлэлт нь 
нийт бүртгэгдсэн гэмтэл бэртлийн 35%, 29%-ийг тус тус 
эзэлж байв.28

Тус аймгийн нийт хүн амын тоонд 15-аас доош насны 
хүүхдүүд 30 орчим хувийг эзэлдэг. Хэдийгээр аймгийн 
хэмжээнд дархлаажуулалтын хамралт 99% байгаа ч, энэ 
нь бүртгэгдсэн хүн амд тулгуурласан статистик бөгөөд 
шилжилт хөдөлгөөн, хүүхдийн өвчлөл ба эмзэг байдлын 

26 Монгол Улсын ЭМСЯ ба ДЭМБ: Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн тогтоцоог бэхжүүлэх 
дунд хугацааны стратеги 2015-2017 (2015).

27 Монгол Улсын ЭМСЯ ба ДЭМБ: Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн тогтоцоог бэхжүүлэх 
дунд хугацааны стратеги 2015-2017 (2015).

28 Монгол Улсын ЭМСЯ ба ДЭМБ: Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн тогтоцоог бэхжүүлэх 
дунд хугацааны стратеги 2015-2017 (2015). 
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улмаас жил бүр 30-60 хүүхэд товлолын вакцинд хамрагддаггүй.29 
Өмнөговь аймагт бэлгийн замын халдварт өвчний тоо нэмэгдэж 
байгаа нь уул уурхайгаас үүдэлтэй дотоод, гадаадын шилжилт 
хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй холбоотой боловч30, 10,000 хүнд ногдох 
тохиолдлын аймгийн үзүүлэлт нь улсын дунджаас доогуур байна31. 
Түүнчлэн 20 хүртэлх насны эмэгтэйчүүдийн жирэмслэлтийн түвшин 
бас нэмэгдэж байна. Энэхүү хандлага нь уул уурхайн эрчимтэй 
өсөлтөөс өмнө эхэлсэн ба цаашид үргэлжлэх төлөвтэй.32  2013 онд 
1,000 өсвөр насны (15-19) охидод ногдох жирэмслэлт 37.8, төрөлт 
53.2, аборт 16.5 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн нь улсын дунджаас 
3.6, 18.1, 8.8 пунктээр өндөр байна.33

8.2. Цогтцэций сум

Цогтцэций сум нь Өмнөговь аймагт орших ба сумын нийт хүн 
ам (7,017)-ын 80% нь сумын төвд амьдардаг. Тус сумын нутаг 
дэвсгэр дээр зургаан талбайд нүүрс олборлодог ба эдийн 
засгийн ба амьжиргааны өсөлт нь уул уурхайтай шууд холбоотой. 
Цогтцэций сум нь 82,000 малтай, хүн амын 10% нь малчин өрх 
болно. Сумын хүн амд эзлэх малчин өрхийн тоо 5-6 жилийн өмнө 
30% байсан боловч, ихэнх малчид уул уурхайгаас амьжиргаагаа 
залгуулахаар уурхайд ажиллах болсон. Сүүлийн жилүүдэд уул 
уурхай хумигдсантай холбоотой орон нутгийн засаг захиргаанаас 
малжуулах арга хэмжээ авч зарим хүмүүс дахин мал маллаж 
эхэлсэн.

29 Монгол Улсын ЭМСЯ ба ДЭМБ: Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн тогтоцоог бэхжүүлэх дунд хугацааны 
стратеги 2015-2017 (2015)

30 Монгол Улсын ЭМСЯ ба ДЭМБ: Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн тогтоцоог бэхжүүлэх дунд хугацааны 
стратеги 2015-2017 (2015).

31 Өмнөговь аймгийн ЭМГ-ын дарга Ч. Баяржаргалтай хийсэн ярилцлагаас
32 Өмнөговь аймгийн ЭМГ-ын дарга Ч. Баяржаргалтай хийсэн ярилцлагаас
33 Монгол Улсын ЭМСЯ ба ДЭМБ: Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн тогтоцоог бэхжүүлэх дунд хугацааны 

стратеги 2015-2017 (2015). .

Уул уурхай ид оргил үедээ ажиллаж байхад сумын төвд гадны 
зорчигчид буудаллах зочид буудал, ресторан, караоке баар зэрэг 
амралт цэнгээний газрууд эрчимтэй нэмэгдсэн. Үндэсний томоохон 
банкууд Цогтцэций суманд салбаруудаа нээсэн. Гэвч уул уурхайн 
үйл ажиллагаа хумигдсанаас хойш ихэнх ресторан түр эсвэл бүр 
хаалгаа барьжээ.

БНХАУ-ын хил дээрх Гашуунсухайтын боомт чиглэсэн “нүүрсний 
зам” Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрийг дайрдаг тул, ойролцоогоор 
6,000 авто машин хилийн боомт руу зорчдог. Энэ нь нүүрсний 
тээврийн бизнест ажилладаг 12,000 хүн тус суманд түр амьдарч, 
зорчдог гэсэн үг юм. 2013 онд Монгол Улсын Засгийн газраас 
Тавантолгойн уурхайгаас Гашуунсухайтын боомт хүртэл 230 км 
авто зам барих ажлыг баталсан ч одоогоор ажил эхлээгүй байна.

Цогтцэций суман дахь уул уурхайн үйл ажиллагаа 

Сумын төвтэй ойр хэд хэдэн нүүрсний уурхай оршдог. Дулааны 
болон коксжих нүүрсний хамгийн том шинэхэн орд болох 
Тавантолгойн зургаан талбайд 3 компани үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Үүнд Эрдэнэс таван толгой нийт ордын 94%-ийг эзэмшиж 
ашигладаг бол, үлдсэн хэсэгт Энержи Ресурс компани (Ухаахудагт 
4%) болон орон нутгийн “жижиг” Тавантолгой ХК (1966 оноос хойш) 
олборлолт хийдэг. 

Сумын төвөөс ердөө 15 км зайтай уурхайнууд байрших бөгөөд 
сумын төв болон тус уурхайн ордын дунд уурхайн ажилчдын 
хороолол, барилгын ажлын талбай, нүүрс ачуулахаар хүлээж 
буй авто машинууд үргэлжилнэ. Уурхайд ойр байршлаас үүдэн, 
уурхайн ажиллагаанаас ялангуяа ил уурхайн тэсэлгээ, олон тооны 
ачааны машинаас тоосжилт их хэмжээгээр үүсч сумын төв болон 
суурьшлын бүсийг бүрхдэг. Хүн амын дунд уушигны өрөвсөл 
зэрэг амьсгалын замын өвчин нэмэгдэх, мөн тоосжилтоос үүдэн 
үзэгдэх орчин бүдгэрснээс зам тээврийн осол гарах явдал иргэд 
болон орон нутгийн засаг захиргааны гол тулгамдсан асуудал 
болж байна. Түүнчлэн бэлчээрийн доройтол нь уламжлалт мал 
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аж ахуйд сөргөөр нөлөөлж, ундны усны хомсдол нь орон нутгийн 
удирдлагын нэн тулгамдсан асуудал болохыг мэдээлсэн.

Нүүрсний ордууд бичил уурхайн үйл ажиллагааг зөвшөөрдөггүй 
тул, албан бус уурхайтай холбоотой асуудлууд энд байхгүй. 

Судалгааны явцад Улаанбаатар хот дахь Энержи Ресурс компанийн 
төлөөлөгчидтэй уулзаж ярилцсан. Тус компани нь 2013 оны эцсээр 
2,200 ажилчидтай байсан бол энэ судалгааг хийх мөчид 1,800 
болж буурсан байв. Уурхайд Улаанбаатар хотоос ирдэг ажилчид 
14 хоног ажиллах/7 хоног амрах хуваарьт ээлжинд ажилладаг. Гэвч 
компанийн ажилчдын 70% нь орон нутагт амьдардаг тул, ихэнх 
ажилчид энгийн ажлын цагийн хуваариар буюу 7 хоногт 5 өдөр 
ажилладаг. 

Энержи Ресурс компани нь ажилчиддаа болон орон нутгийн 
иргэдэд зориулж Цогтцэций суманд орчин үеийн орон сууцны 
хороолол барьж босгосон. Тус компанийн ажилчид тус хороололд 
орон сууцыг үнэ төлбөргүй эзэмшиж амьдардаг талаар компанийн 
зүгээс судалгааны багт мэдээлсэн. Компани орон сууцны лийзинг 
болон урьдчигаа төлбөрийг төлдөг.    

Түүнчлэн уурхай дээр 650 хүнд үйлчлэх орчин үеийн, үйлчилгээний 
цогцолбор байгуулсны зэрэгцээ уурхайн ажилчид, гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд зориулсан 360 өрхийн багтаамжтай томоохон гэр 
кэмп барьсан.

Хүн амын өсөлт ба нийгмийн үйлчилгээний хангамж

Цогтцэций сумын хүн ам 2008 онд 2,198 байсан бол 2011 онд 
3,704, 2015 онд 7,017 болж хурдацтай нэмэгдсэн байна. Хүн амын 
өсөлт жилд 200-300 хүн болж тогтворжиж байгаа ч, Хятадын 
эрэлтээс хамааран уул уурхайн эрчимтэй өсөлт дахин эхэлсэн 
нөхцөлд сумын хүн ам жилд дунджаар 800-1,000 хүнээр нэмэгдэж 
болзошгүйг Засаг даргын Тамгын газраас мэдээлсэн. Одоогоор 
уул уурхайн компаниуд ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний 

тоогоо мэдээлээгүй тул хүн амын өсөлтийн прогнозыг бодитой 
хийхэд хүндрэлтэй болохыг Засаг дарга дурдсан болно. 

Бүртгэлтэй хүн амын өсөлтөөс гадна, Цогтцэций суманд бүртгэлгүй 
12,000-16,000 хүн түр оршин суудаг гэсэн таамаглал бий. Тус 
суманд уул уурхайн ид оргил үед хүн ам 20,000 хүрч байсан  талаар  
сумын эмнэлгийн ажилтан НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн төлөөлөгчид 
5-р сард тус суманд очиж ажиллах үеэр дурдаж байсан.

Сумын хүн амын 30%-ийг хүүхдүүд эзэлдэг бөгөөд 1,532 хүүхэд 
сумын сургуульд сурдаг. Сургуулийн өмнөх насны 980 хүүхдүүд 
байдгаас 520 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагддаг. 

Энержи Ресурс компани нь ажилчдынхаа болон орон нутгийн 
хүүхдүүдийг сургах болох орон нутгийн нийгмийн үйлчилгээний 
ачааллыг бууруулах зорилгоор 2014 онд шинэ сургууль, цэцэрлэг 
барьж ашиглалтад оруулсан. Энержи Ресурс компанийн хөрөнгө 
оруулалттай тус сургуулийн барилга байгууламжийг барьсан 
хэдий ч, энэхүү сургуууль нь орон нутгийн төрийн өмчит 
сургуулийн статустай. Уг санхүүжилтээс гадна, компанийн зүгээс 
сургуулийг дэмжих 5 жилийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа ба 
үүнд боловсролын менежментийн тогтолцоо, гадаад хэлний ба 
математикийн гүнзгийрүүлсэн шатны хөтөлбөрүүд, нийслэлийн 
шилдэг сургуулиудын нэг болох Орчлон сургуулиас багш нарыг 
урьж ажиллуулах зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ.

Шинэ 6-р сургуульд уурхайн оргил үед 740 хүүхэд сурч байсан бол, 
2015-2016 оны хичээлийн жилд 640 болж буурчээ. Сумын бас нэг 
сургууль нь 1929 онд байгуулагдсан сумын анхны дунд сургууль 
юм. Энэ сургуулийн хүчин чадал 440 суудалтай ч, одоогоор 
829 хүүхэд сурч байгаа нь хүчин чадал 2 дахин хэтэрсэн гэсэн 
үг юм. Ачаалал хүчин чадлаас хэтэрсэн нь уурхайн ажилчдын 
болон бүртгэлгүй шилжин суурьшигчдын хүүхдүүд нэмэгдсэнтэй 
холбоотой. Сурагчид хоёр ээлжээр хичээллэх бөгөөд сүүлчийн 
анги орой 6.30-д тардаг (өвлийн саруудад нар жаргаснаас 
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хойш харанхуйд тардаг). Хүүхдүүдийг аюулгүй гэрт нь хүргэдэг 
сургуулийн автобусны үйлчилгээ байхгүй.

Цогтцэций сумын эмнэлэг нь 2012 онд сум дундын эмнэлэг болсон 
бөгөөд 50 ор, 5 тасаг, 9 эмч, 52 ажилчидтайгаар 12,000-15,000 
хүнд үйлчилдэг. Энэ нь 1,000 хүн ам тутамд 1 эмч ногдох ёстой 
нормд хүрэхгүй байна гэсэн үг юм. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 
6,000 хүн ам тутамд 1 өрхийн эмнэлэгтэй байх журмын дагуу 2016 
онд Өрхийн эрүүл мэндийн төв шинээр байгуулагдсан. Түүнчлэн 
амьсгалын замын өвчлөлөөс гадна шилжин суурьшилттай шууд 
холбоотой сүръеэ нэмэгдэж байгаа талаар мэдээлсэн.34 

Эмнэлгийн төсөв санхүүжилт нь бүртгэлтэй хүн амын тоонд 
тулгуурладаг ч, олон тооны бүртгэлгүй хүн амд үйлчилгээ үзүүлэх 
шаардлага гардаг. Тасгууд бүрэн хүчин чадлаар ажилладаг ч, 
гол тулгамдсан асуудал нь амбулаторийн үзлэг, гэрийн эргэлтээс 
гадна сумын хэмжээнд тархан суурьшсан түр орчин суугчдад хүрч 
үйлчлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Ойролцоогоор 134 өрх алслагдмал 
буюу 64 км хүртэл зайд тархан амьдардаг. Алслагдсан зам харгуй, 
унаа болон материалын хомс зэргээс үүдэн, төвөөс алслагдсан 
газарт хүрч үйлчлэхэд бэрхшээлтэй, хүчин чадал хүрэлцэхгүй 
нөхцөлд урьдчилан сэргийлэх чухал ажлууд цалгарддаг талаар 
эмнэлгийн ажилтнууд дурдаж байсан.

Тус суманд 2003-2004 онд уул уурхай эрчимтэй өсөх үеэр олон 
малчид мал маллах ажлаа орхин уурхайд шууд ба шууд бусааар 
ажиллахаар ирсэн. Өмнө нь 2,000 өрхийн 30% нь малчин өрх 
байсан бол, эдүгээ ердөө 10% болж буурсан. Эдийн засгийн 
хүндрэлтэй үед олон хүн буцаад малчин болж байна. 2015 онд 
малчин өрхийн тоо 35-аар нэмэгджээ. Эдийн засгийн хүндрэлтэй 
холбоотой малчин өрхийн тоо нэмэгдэх төлөвтэй. 

34 * Эмнэлгийн удирдлагатай хийсэн ярилцлага.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Хүүхдийн зөвлөл 
нь хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
цагдаатай хамтран ажилладаг. Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх 
түүвэр судалгаагаар тэвчишгүй хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд 
байхгүй. Гэвч цөөн тооны хүүхдүүд улирлын чанартай хурдан морь 
унадаг талаар дурдсан байв. 

Шилжин суурьшилттай холбоотой тулгамдсан асуудлууд

Цогтцэций сумын залуучуудтай хийсэн зөвлөлгөөний үеэр 
хүүхдүүдийн санааг зовоосон асуудлуудлын талаар ярилцахад 
эрүүл мэнд ба тоосжилттой холбоотой асуудлууд, архидалт ба 
аюулгүй байдал, гэмт хэрэг, хүүхдүүдийг садар самуунд уруу 
татах, ЕБС-ийн оройн ээлжний сурагчид, ялангуяа охидын 
аюулгүй байдал хангалтгүй зэргийг дурдсан. Бүлгийн хэлэлцүүлэгт 
оролцсон залуучууд өрх толгойлсон хүүхдүүд, аюулгүй байдлын 
талаарх эмзэг байдлууд, өсөн нэмэгдэх шилжин суурьшигчдын 
тухай санал бодлоо илэрхийлсэн. Эцэг эхийн халамж анхаарал 
суларснаас үүдэн, өсвөр насны хүүхдүүд сэтгэлийн дарамт, 
бухимдалтай байдаг талаар тэд дурдсан. 

Цогтцэций суманд 2014 онд НҮБ-ын Хүн амын сангийн 
санхүүүжилтээр Залуучуудын хөгжлийн төв байгуулагдсан бөгөөд 
2017 он хүртэл туршилтын журмаар ажиллана. Түүнээс хойш 
төслийн хэрэгжилт болон орон нутгийн төвүүдэд үнэлгээ хийсний 
дараа Засгийн газар тус төвийн үйл ажиллагааг хариуцна.

Цогтцэций суманд тулгамдаж буй асуудлуудаас дурдвал, уул 
уурхайн үйл ажиллагаа хумигдсанаас ажилгүйдлийн түвшин 
нэмэгдсэн, уул уурхай эрчимжих үеэр гэр бүл болон олон нийтийн 
амьдралд архидалт, хүчирхийлэл, осол гэмтэл, бэлгийн замын 
халдварт өвчин зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд ихэссэн ажээ. 
Гэвч уул уурхай хумигдсан хугацаанд дээрх үзэгдлүүд бас намжих 
хандлагатайг статистик харуулсан. Түүнчлэн уул уурхайтай 
холбоотой зам тээврийн эрсдэлүүд, гэмтэл бэртэл, тоосжилтоос 
үүдсэн өвчлөлүүд ч сүүлийн үед буурах төлөв ажиглагдсан.  
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Орон нутгийн хөгжил

Цогтцэций сумыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг 
2015 онд баталжээ. Тус сумын хүн ам ирэх 10-15 жилд эрс нэмэгдэх 
төлөвтэй ба сумын зарим удирдлага (эмнэлгийн дарга)-ын хэлснээр 
2030 он гэхэд сумын хүн ам  50,000 болох хандлагатай. 

Орон нутгийн засаг захиргаанаас уул уурхайн бүх компаниудтай 
нийгмийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж байгаа бөгөөд 
эдгээр гэрээ, хөтөлбөрүүдэд хүн амын өсөлтийн прогнозыг 
тусгахыг зорьж байгаа юм байна. Таван Толгой, Энержи Ресурс 
компаниудтай Санамж бичиг байгуулсан ч, компаниудын шийдвэр 
гаргах түвшний удирдлагууд байнга солигдож байгаагаас үүдэн 
компаниудтай хамтарч ажиллах, төслийн саналын талаар хариу 
авахад хүндрэлтэйг Засаг дарга илэрхийлсэн. Мөн түүнчлэн уул 
уурхайн компаниудын ажилтнууд халж солигдох нь гэрээний үйл 
явцыг удаашруулах, хүндрэл бэрхшээл учруулах талтайг Засаг 
дарга дурьдсан.

Энержи Ресурс компани 2009 онд үйл ажиллагаа явуулж 
эхэлснээс хойш компанийн удирдлага өөрчлөгдөөгүй талаар тус 
компанийн төлөөлөгч тэмдэглэж хэлсэн. Тус компани орон нутгийн 
удирдлагатай Санамж бичиг байгуулах, хамтран ажиллах замаар 
аливаа асуудлыг шийдвэрлэх идэвх санаачилгатай ажилладаг 
байна.

Уул уурхайн компаниудтай хэлэлцээр хийхэд сумын засаг 
захиргаанд тулгарч буй гол саад бэрхшээл нь мэдээ мэдээлэл 
хомс, ялангуяа газар ашиглалт, бэлчээрийн хяналт шинжилгээний 
мэдээлэл байдаггүйг тэмдэглэсэн. Төлөвлөлт болон хэлцлийг 
зохистой гүйцэтгэхийн тулд, сумын удирдлагад газар ашиглалт, 
ургамалжилт, усны чиглэлээр чанартай, мэргэжлийн түвшний 
үнэлгээ, судалгаа хийх төсөв шаардлагатайг илэрхийлж байв.

8.3. Ханбогд сум

Ханбогд сум нь Өмнөговь аймагт, Цогтцэций сумаас зүүн өмнө 
зүгт 70 км зайтай оршдог. Одоогоор хүн амын тоо 5,964 байна. Тус 
сумын нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын түүхэнд хамгийн том хөрөнгө 
оруулалтын төсөл болох Оюу Толгой уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж 
байгаа бөгөөд энэхүү орд дэлхийд зэс, алтны нөөцөөр гуравдугаарт 
эрэмбэлэгддэг. Тус уурхай бүрэн хүчин чадлаар ажиллах нөхцөлд 
Монгол Улсын ДНБ-ий 1/3 хувийг үйлдвэрлэх төлөвтэй. Уурхай нь 
Ханбогд сумаас 40 км зайтай орших бөгөөд уурхайн хашаан дотор 
ажилчдын томоохон кэмп байгуулсан. Мэргэжилтэй, ур чадвартай 
ажилчид Улаанбаатар хотоос болон бусад улс орноос ажлынхаа 
хуваарийн дагуу сэлгээгээр ирж ажиллахдаа тус кэмпт амьдардаг. 
Ханбогд сумын иргэд уурхайд ажиллахаас гадна орон нутгийн 
ханган нийлүүлэгчээр мөн ажилладаг.  

Уурхайн ажлаас гадна Ханбогд сумын засаг захиргаа, 2 цэцэрлэг, 
нэг сургууль, нэг шинэ эмнэлэг 7-8 төсвийн байгууллагатай. Сумын 
төвд 80 орчим аж ахуйн нэгж, ихэвчлэн худалдаа, үйлчилгээний 
байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд амьжиргааны болон 
эдийн засгийн гол салбар нь мал аж ахуй. Гашуун Сухайт болон 
Цагаан Хад зэрэг хилийн боомт Ханбогд суманд харъяалагдах ба 
Гашуун Сухайтын хилийн боомт дахь “нүүрсний замын төгсгөл”-
ийн гааль нь Хятад улстай худалдаа хийх гол гарцыг бүрдүүлдэг.

Ханбогд суманд уурхайн төслөөс үүдсэн шилжин суурьшилтаас 
улбаалсан маш олон асуудал тулгардаг. Оюу Толгой компанид  
ажилд орохын тулд орон нутгийн бүртгэл, иргэний үнэмлэх 
шаарддаг тул ажил хайгчид сумын захиргаанд бүртгүүлэхээр 
ханддаг. Гэвч уурхайд ажилд орох бүрт орон нутгийн иргэний 
бүртгэл шаарддаггүй болохыг дурдсан. Түүнчлэн ажилгүйдлийн 
түвшин сүүлийн жилүүдэд эрс өссөн ба 2011 онд ажилгүйдэл 
байхгүй байсан бол эдүгээ 330 гаруй ажилгүй иргэд байгаа талаар 
Ханбогд сумын Засаг дарга тэмдэглэсэн болно. Тус суманд албан 
бус уурхайн үйл ажиллагаа байхгүй.
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Оюу толгой уурхай

Оюу Толгойн ордыг 2001 онд нээсэн бөгөөд Монгол Улсын Засгийн 
газар (34%), Turquoise Hill Resources компани (66%)-ийг тус тус 
эзэмшдэг. (Turquoise Hill Resources компанийн 51%-ийг Рио Тинто 
компани эзэмшдэг). 2010 оноос хойш Рио Тинто компани Оюу 
Толгой төслийг удирдаж байгаа. Тус төсөл 50 гаруй жил хэрэгжих 
урьдчилсан тооцоолол бий.

Оюу Толгой уурхай одоогоор 9,000 ажилчидтай бөгөөд үүнд 
уурхайн талбайд болон Улаанбаатарт ажилладаг захиргааны/үйл 
ажиллагааны болон далд уурхайн төслийн ажилчид багтана. Тус 
уурхайн ил уурхай олборлолтын үе шатанд, далд уурхай бүтээн 
байгуулалтын үе шатанд тус тус хэрэгжиж байна. Уурхайн талбай 
дахь гэр кэмпэд “14 өдөр ажиллах/7 өдөр амрах”, “5 өдөр ажиллах/2 
өдөр амрах” зэрэг өөр өөр ажлын хуваарьтай ажилчид байрладаг. 
Уурхайн талбайд ажилладаг ажилчдын 70% нь Улаанбаатар хот 
болон хилийн чанадаас онгоцоор болон унаагаар ирж буцдаг 
бөгөөд ихэнх ажилчид ажлын хуваарьт хугацаанд уурхайн кэмпт 
амьдардаг.  Ихэнх ажилчид хуваарьт ажлын явцад уурхайн 
талбайгаас зөвшөөрөлгүй гарахыг хориглодог. 

Бусад ажилчид нь Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад болон 
Ханбогд суманд амьдардаг. Ханбогд сумын уугуул иргэд тус 
уурхайд жолооч, цэвэрлэгч, тогооч зэрэг ажил хийдэг. Тэгэхдээ Оюу 
Толгой компаниас мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлэх замаар орон нутгаас авч ажиллуулж буй мэргэжлийн 
ур чадвартай ажилчдын (машин, механизмын оператор, механик, 
цахилгаанчин г.м.) тоог тогтмол нэмэгдүүлсээр ирсэн. 

Оюу Толгой компани нь Ханбогд суманд ажилчдаа орон сууцаар 
хангадаггүй. Оюу Толгой компани орон нутагт орон сууцны 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхгүй шийдвэр нь стратегийн төлөвлөлттэй 
холбоотой буюу анх “уурхайн хот” байгуулах хувилбарыг авч үзэж 
байсан ч, нөлөөлөл багатай “нисч ирж очих” загварыг сонгосон 
ажээ. (Үйл ажиллагааны загваруудын талаар Менежментийн тухай 

хэсэгт үзнэ үү). Оюу Толгой компаниас орон нутгийн мэргэжилтэй 
ажилчид сургаж бэлтгэх, ажил авах хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд ирээдүйд ажиллах хүчнийг орон нутгаас авч ажиллуулахын 
тулд боловсролын чанарт анхаарал хандуулж байна.

Орон нутгийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд Оюу Толгой 
компани Ханбогд сумыг цахилгаан эрчим хүчний найдвартай 
эх үүсвэрээр хангах, боловсрол ба эрүүл мэндийн байр шинээр 
барих, засмал зам тавих, нийгмийн хөтөлбөр зэрэг үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлсэн35. Одоогоор усан хангамжийн систем, хог хаягдлын 
байгууламж барьж байна.  Тус сумын төвд оршдог Оюу Толгой 
компанийн Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төвийн байранд 
2015 онд Залуучуудын хөгжлийн төв нээгдсэн бөгөөд Оюу Толгой 
компани төвийг нээхэд шаардлагатай байсан хөрөнгийн 50%-ийг 
санхүүжүүлжээ.

Дөрвөн жил боловсруулж, зөвлөлдсөний эцэст 2015 онд Оюу 
Толгой компани нь Өмнөговь аймаг, Ханбогд болон бусад сумдын 
удирдлагатай Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, тус компаниас 
орон нутгийг хөгжүүлэхэд жил тутам 5 сая ам.долларын санхүүжилт 
олгох хөрөнгө оруулалтыг албан ёсны болгож тусгасан байна.  

Хүн амын өсөлт ба нийгмийн үйлчилгээний хангамж 

Ханбогд сумын бүртгэлтэй хүн ам 2005 онд 2,618 байсан бол, 2011 
онд 3,735, 2016 оны 1-р улирлын байдлаар 5,964 болж нэмэгджээ. 
Тус суманд бүртгэлтэй иргэд 6,000, бүртгэлгүй иргэд 7,000 байгаа 
нь бүртгэлгүй иргэдийн тоо бүртгэлтэй иргэдээс илүү олон байгааг 
харуулж байна. 

Компанид тулгамддаг нэг сорилт бол зэргэлдээх сумдууд дахь хүн 
амын механик өсөлтийг үр дүнтэй удирдах асуудал юм. Уурхайд 
хамгийн ойр орших Ханбогд суманд амьдардаг ажилчдад “4 

35  http://www.riotinto.com/copperanddiamonds/oyu-tolgoi-4025.aspx 
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өдөр ажиллах/4 өдөр” амрах хуваарийг Оюу Толгой компаниас 
нэвтрүүлсэн. Энэ зорилгоор зарим ажлын байрны зарыг Ханбогд 
сумын оршин суугчдад түгээдэг ч, зэргэлдээ сумдаас ажил хайгч 
иргэд биечлэн эсвэл иргэний бүртгэлээр шилжин ирэх тохиолдлууд 
гардаг. 

Судалгааны хэлэлцүүлэгт оролцогчид шилжин суурьшилттай 
холбоотой Оюу Толгойн уурхайн нөлөөллийн талаар хөндөж 
ярилцсан. Тухайлбал 2016 оны эхээр Оюу Толгой компаниас 
40 хүнд машин механизмийн оператор сургаж ажиллуулах зар 
түгээхэд Ханбогд суманд оршин суудаггүй ч тус суманд ирж 
ажиллаж амьдрах хүсэлтэй олон зуун иргэн өргөдөл гаргасан. 
Үүнээс улбаалан цаашид ийм асуудлыг зохистой удирдах, 
урьдчилан сэргийлэх талаар  Оюу Толгой компани орон нутгийн 
удирдлагатай хамтран ажилллаж байна. 

Дээрх хандлага нь хүн амын механик өсөлтийг хөөрөгдөж, ажилд 
орох өргөдөл гаргахын тулд орон нутгийн иргэний бүртгэлд 
бүртгүүлээд тухайн ажилдаа орж чадалгүй буцсан олон хүмүүс 
байдаг талаар Засаг дарга хэлж байсан. Зарим нэг нь дараагийн 
сул орон тоо гартал хүлээхээр суманд үлддэг байна.

Уул уурхайгаас үүдэлтэй хүн амын өсөлтөөс гадна, хилийн боомт 
болон гол засмал зам бараадсан шилжин суурьшигчид Ханбогд 
суманд олноор ирдэг. Засаг даргын Тамгын газрын прогнозоор 
2025 он гэхэд сумын хүн ам 22,000 болж нэмэгдэх төлөвтэй.

Ханбогд суманд 18 хүртэлх насны 2,018 хүүхэд амьдарч байна. 
Сумын сургууль 360 суудалтай ч, одоогоор 880 хүүхэд сурдаг 
буюу хүчин чадлаас 250% хэтэрсэн гэсэн үг юм. Тус сургууль 
63 багш, ажилчидтай бөгөөд 2 ээлжээр хичээллэдэг. Оройн 
цагаар хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг тул, 
сургууль орой 8 цаг хүртэл ажилладаг. Сумын сургуульд Оюу 
Толгой компани 2015 онд 100 сая төгрөг (50,000 ам.доллар)-ний 
санхүүгийн дэмжлэг олгосон. Уулзалт ярилцлагын үеэр Ханбогд 
сумын сургуульд боловсролын чанарын асуудал тулгамдаж байгаа 

талаар нэлээд хэдэн удаа хөндсөн болно. Өмнөговь аймаг нь ЕБ-
ын 21 сургуультай бөгөөд тус сумын сургууль 21-рт эрэмблэгдсэн 
байна. Иймд зарим эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ Цогтцэций болон 
Даланзадгад сумдын сургуульд сургахад хүрчээ. 

Тус сумын 2 цэцэрлэгт 410 хүүхэд хүмүүждэг ба нэг цэцэрлэгийг 
Оюу Толгой компанийн санхүүжилтээр барьсан. Нэг дэх цэцэрлэг 
175 хүүхдийн хүчин чадалтай ч, 240 хүүхэдтэй, хоёр дахь цэцэрлэг 
125 хүүхдийн хүчин чадалтай ч 170 хүүхэдтэй ажээ. Одоогоор 
175 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа тул, эцэг эхийн 
хүлээлт шаардлага нэлээд өндөр байна.

Сумын төвд шинэ эмнэлэг баригдсан. Энэ судалгаанд хүн 
амын өсөлт болон хүчин чадлын асуудлын хүрээнд эмнэлгийн 
ажилтнуудтай уулзалт хийгээгүй. Гэвч залуучуудын бүлгийн 
хэлэлцүүлгийн үеэр сумын эмнэлэг орон тоо дутуу, мэргэжилтэй 
боловсон хүчин хомс, төрөх тасаг байхгүй тул эмэгтэйчүүд 
Даланзадгад руу хүүхдээ төрүүлэхээр явдаг талаар дурдаж байв 
(Ханбогдоос Даланзадгад хүртэл 250 км зайтай, машинаар 6.5 
цаг явж хүрдэг). Сумын эмнэлгээс гадна Залуучуудад ээлтэй 
эмнэлэг 2016 онд нээгдсэн бөгөөд ялангуяа нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн талаар залуучуудад зөвлөгөө өгдөг үе тэнгийн сургагчид 
ажилладаг.

Шилжин суурьшилттай холбоотой тулгамдсан асуудлууд

Ханбогд суманд залуучуудын хэлэлцүүлгийн үеэр өрх толгойлсон 
хүүхдүүд буюу эцэг эх нь урт хугацаагаар орхиод явсан хойгуур 
өөрсдийгөө болон дүү нараа асардаг хүүхдүүдийн тухай хөндөж 
ярилцсан. Залуучууд сэтгэлийн хямрал, ганцаардал, амиа хорлох, 
мансуурах хорт зуршил, хүүхдүүдтэй холбогдсон гэмт хэргүүд, 
садар самуунд уруу татах зэрэг асуудлуудыг онцлон дурдсан. Багш 
нар халж солигдох нь элбэг тул багш нартай итгэлцэлд суурилсан 
харилцаа үүсгэх, сургуулийн зүгээс дэмжлэг тусламж хомс байдаг 
талаар өсвөр насныхан ярьсан. 
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Түүнчлэн Оюу Толгой уурхай болон тус компанийн ажилд авдаг 
аргачлалын талаар үл итгэсэн байр суурь, хандлагаа илэрхийлж 
байв. Компани хүмүүсийг ажилд авахдаа 2 сарын цалинтай тэнцэх 
хахууль авдаг, ажилчдыг удаан хугацаагаар ажиллуулж цалинг 
нэмэхээс зайлсхийхийн тулд байнга хуучин ажилчдыг халж шинэ 
ажилчид авч ажиллуулдаг тухай сонссон зүйлсээс хуваалцсан.  

Ханбогд сумын залуучуудын бүлэг нэртэй 804 гишүүдтэй Facebook-
ийн бүлгийн төлөөлөгчидтэй уулзаж ярилцахад мөн дээрх асуудлыг 
хөндөж байсан. 

Гэвч Оюу Толгой компанийн зүгээс дээрх санал бодлыг бодит 
байдалд нийцэхгүй болохыг хэлсэн. Тус компани шударга, ил 
тод үйл  явцад тулгуурлан ажилд авах, бүх өргөдөл гаргагчдад 
ижил боломж бүрдүүлэх нөхцлийг хангаж ажилладаг. Оюу Толгой 
компани нь Ханбогд сум болон аймгийн удирдлагуудтай орон 
нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар идэвхтэй хамтран 
ажиллаж, Өмнөговь аймагтай хамтарсан үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлж байгаа нь орон нутгийн иргэдэд 
хэдийнээ үр өгөөжөө өгөөд эхэлсэн гэв. Оюу Толгой төсөлд 2016 
оны эцсийн байдлаар 1,000 гаруй Ханбогд сумын иргэд, 1,800 
гаруй Өмнөговь аймгийн иргэд ажиллаж байгаа нь нийт ажилчдын 
22%-ийг эзэлж байв. Тус компани нь орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлт болон тогтвортой хөгжлийн санал санаачилгуудыг дэмжих 
талаар аймаг, сумын удирдлагуудтай цаашид ч хамтран ажиллах 
юм байна. 

Ханбогд сумын залуучуудын бүлгийн гишүүд насанд хүрээгүй 
хүүхдүүд архи дарс уух, боловсролын чанар болон сумын төвийн 
хөгжлийн түвшин зэрэг асуудлаар санаа зовниж, сэтгэл хангалуун 
бус байдаг талаар илэрхийлсэн. 

Орон нутгийн хөгжил

Орон нутаг Оюу Толгой компанийн онгоцоор болон автобусаар түр 
ирж ажилладаг, кэмп сууц бүхий үйл ажиллагааны загварыг хүлээн 

зөвшөөрдөг юм байна. Энэхүү орон нутагаас “тусдаа” хэлбэр нь 
аливаа нийгмийн асуудлуудыг удирдахад тус дөхөм үзүүлдэг 
талаар сумын Засаг дарга илэрхийлж байв. Түүний хэлснээр 
хүмүүс Оюу Толгойн үйл ажиллагааны загварыг “шорон” шиг гэж 
хэлдэг ч, залуучуудад сахилга баттай хүмүүжил олгох, нийгмийн 
асуудлыг хянаж хумих боломж бүрдүүлдэг гэв.” 

Сүүлийн үед эдийн засгийн өсөлт удааширснаас үүдэн уурхайн 
ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдээ цомхтгосон нь уул уурхай нь 
тогтвортой үйлдвэрлэл биш бөгөөд  тогтмол хөдөлмөр эрхлэлтийн 
салбар биш гэсэн ойлголтыг төрүүлэх болсон. Үүнтэй холбоотой 
сумын захиргаанаас эдийн засгийг төрөлжүүлэх асуудлыг хөгжлийн 
төлөвлөлтийн нэг гол бүрэлдэхүүн хэсэг болгож, энэ талаар Оюу 
Толгой компанитай хэлэлцүүлэг хийжээ. Үүнд ирээдүйн амьжиргаа 
болон орлого бүрдүүлэх боломжтойг харгалзан уул уурхай, мал аж 
ахуй, аялал жуулчлалыг тэргүүлэх салбар болгон хамруулсан. Гэвч 
эдгээр тэргүүлэх салбарыг хөгжүүлэхэд хүндрэл учирж болзошгүй 
юм. Тухайлбал залуучууд мал маллах сонирхолгүй, харин 
уурхайд ажиллах хүсэлтэй, мөн тус суманд уул уурхайг хөгжүүлж 
алслагдмал орон нутагт жуулчид авчрахын тулд мэргэжлийн 
түвшний үйлчилгээ болон зохистой дэд бүтэц бүрдүүлэхэд их 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэх мэт.

Уул уурхайгаас орон нутагт орж буй орлогын урсгал хангалтгүй бага 
байгааг Засаг дарга онцлон тэмдэглэсэн. Одоогоор бүх орлогыг 
улсын төсөвт төвлөрүүлдэг бөгөөд зөвхөн Орон нутгийг хөгжүүлэх 
сангийн хөрөнгийг сум захиран зарцуулах боломжтой.

8.4. Мандал сум

Мандал сум Монгол Улсын хамгийн том сумдын нэг бөгөөд тус 
улсын нутаг дэвсгэрийн хойд хэсэгт Сэлэнгэ аймагт оршдог. Сумын 
нутаг дэвсгэр 484.3 мянган га, нийт хүн ам 2015 оны байдлаар 
26,147 байснаас сумын төв Зүүнхараад 15,000 хүн амьдардаг. 
(Үндэсний Статистикийн Газар). Мандал сум нийслэл Улаанбаатар 
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хотоос 170 км зайд оршдог. Нутаг дэвсгэрийн 60%-ийг ой бүрхсэн36  
бөгөөд орон нутгийн олон иргэд ойн аж ахуйн хөдөлмөр эрхэлдэг. 
Түүнчлэн 17,000 га тариалангийн талбайтай, 60 гаруй компани 
газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 37. Улаанбаатар-Эрхүү-
Бээжинг холбосон Транс-Монгол төмөр зам Мандал сумын нутаг 
дэвсгэр болон Зүүнхарааг дайран өнгөрдөг бөгөөд 1,300 хүн төмөр 
замын салбарт ажилладаг. Мандал сум 100,000 толгой малтай 
бөгөөд Улаанбаатар хотын сүүний хэрэглээний 40%-ийг хангадаг 
ба орон нутгийн хүнсний үйлдвэрт 600 хүн ажилладаг. Тус сумын 41 
төсвийн болон захиргааны байгууллагуудад 1,300 хүн ажилладаг. 
Хүн амын үлдсэн хэсэг нь 500 орчим аж ахуйн нэгжид худалдаа, 
үйлчилгээний ажил эрхэлдэг.

Түүнчлэн сумын төвд шинэ коллеж 2011 онд нээгдсэн бөгөөд бусад 
аймгуудаас оюутнууд ирж суралцдаг.

Бороогийн алтны уурхай

Мандал суманд арилжааны чиглэлээр Канадын Centerra Gold 
компанийн эзэмшлийн Бороогийн алтны уурхай үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Тус уурхай нь Зүүнхараагаас 20 км зайтай оршдог бөгөөд 
2002 оны 7-р сард уурхайн барилгын ажил эхэлж 2003 оны эцсээр 
уурхай ашиглалтад оржээ. 2004 оны 3-р сараас 2015 оны 12-р сар 
хүртэл Бороогийн уурхай ойролцоогоор 1.8 сая унц алт олборлосон. 
Бороогийн олборлолт 2012 оны 1-р сард дахин эхэлж, 2012 оны 
9-р сард зогссон. Түүнээс хойш Бороогийн уурхайд олборлолт 
хийгээгүй38 бөгөөд одоо нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Уурхай зогссоны дараа ажилчдын тоог эрс цөөлж 
одоогоор 300 ажилчинтай (урт хугацааны гэрээт гүйцэтгэгчдээс 
гадна, нийт ажилчдын 95% нь монгол иргэд). Бороогийн уурхай 
нь хаалтын үе шатыг үргэлжлүүлэн, нөхөн сэргээлт голчлон хийж 

36 Мандал сумын Засаг даргатай хийсэн ярилцлага.
37 Б. Туул, Монгол Улсын Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын GIS-д суурилсан газрын мэдээллийн систем 

(2010).
38 http://www.centerragold.com/content/boroo-mining-and-milling 

гүйцэтгэнэ39. Үүнд газрын гадаргууг тэгшлэх, олборлолт эхлэх үед 
овоолж хадгалсан үржил шимт хөрсөөр хучих, үр тариалан дахин 
ургамалжуулах зэрэг ажлууд багтана. Үрсэлгээ ба ургамалжуулах 
ажилд орон нутгийн иргэдийг хамруулахаар төлөвлөжээ40. 

Гацууртын уурхайн төсөл

Centerra Gold компани Бороогийн уурхайгаас зүүн зүгт 55 км 
зайтай Гацууртад алтны шинэ уурхайн хайгуул хийж байна. УИХ-
аас 2016 оны 2-р сарын 4-ний өдөр тус төсөлд Монголын төр 
эзэмших 34%-ийг баталсан бөгөөд Centerra Gold компани нь гэрээ 
байгуулах хэлэлцээр хийх болон төсөл боловсруулахад дэмжлэг 
болох нэмэлт хайгуул, техникийн ба гидрогеологийн өрөмдлөг 
хийх ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийхээр болсон. Гэвч 2016 оны 
1-р улирлын байдлаар Гацууртын уурхайд 2016 онд олборлолт 
хийхээр төлөвлөөгүй байв. Шинэ уурхай ашиглалтад орсноор 
1,000 ажилчид ажиллахаас 60% нь байнгын орон тооны ажилчид, 
40% нь гэрээт ажилчид байх ажээ.

Хүн амын өсөлт ба нийгмийн үйлчилгээ

Мандал суманд бүртгэлтэй хүн амын тоо 2005 онд 22,9001 
байсан бол, 2015 онд 26,147 болж жилээс жилд өссөн байна. 
Сумын удирдлагуудтай уулзаж ярилцахад хүн амын өсөлт нь 
уул уурхайгаас шууд шалтгаалаагүй, тус суманд хүмүүс шилжин 
ирж суурьшихад ус, эдэлбэр газар, авто зам, төмөр зам зэрэг дэд 
бүтцийн хүчин зүйлс түлхүү нөлөөлсөн талаар өгүүлж байв. Гэвч 
Гацууртын шинэ уурхай ашиглалтад орсноор тус бүс нутагт шинээр 
хүмүүс ирж суурьших боломжтойг тэд мөн тэмдэглэсэн болно.

Сумын сургуулийн хүчин чадал 50%-иар хэтэрсэн, сургуульд 
хүүхэд хөгжлийн үйл ажиллагааг дэмжих хөрөнгө нөөц, дэд бүтэц 

39 http://www.marketwired.com/press-release/centerra-gold-exceeds-2015-production-guidance-and-announc-
es-2016-outlook-tsx-cg-2087103.htm 

40 http://www.centerragold.com/sites/default/iles/boroo_reclamation_2011.pdf
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хомс тул, энэхүү ачаалал нь хүүхдүүдэд сөргөөр нөлөөлж байгаа 
талаар Мандал сумын сургуулийн удирдлага мэдээлсэн. 

Сумын эмнэлэгт хүүхдийн 18 ортой ч, одоогоор 50 хүүхэд хэвтэж 
эмчлүүлж байгаа тул, ачаалал нэмэгдэж хүндрэл учруулдаг 
талаар эмнэлгийн ажилтнууд дурдсан. Хүүхдийн өвчлөлийн өндөр 
эрсдэлтэй үе ихэвчлэн жил бүр 11-12-р сард эхэлж 5-р сарын дунд 
хүртэл үргэлжилдэг. Шилжин суурьшигчдын хүүхдүүдэд урьдчилан 
сэргийлэх үйлчилгээний хүртээмж хомс тул эрүүл мэндийн байдал 
хүндрэх, эмнэлэгт хэвтэх эрсдэл өндөр байдаг. Авто зам болон 
төмөр зам дагуу байрших тул, сумын эмнэлэг бүртгэлгүй иргэдэд 
үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага элбэг тохиолддог.

Шилжин суурьшилттай холбоотой тулгамдсан асуудлууд

Судалгаанд хамрагдсан уул уурхайн бусад бүс нутгуудтай 
харьцуулбал Мандал сумын нутаг уур уурхайд харьцангуй бага 
өртжээ. Үүний шалтгаан нь уурхайн талбай нь суурин газраас 
нэлээд хол зайтай, сумын хүм амын тоотой харьцуулбал уурхайн 
үйл ажиллагаа нь бага цомхон байсан байна. Түүнчлэн Мандал сум 
уул уурхайгаас гадна эдийн засгийн төрөлжсөн олон салбаруудтай, 
тээврийн зангилаа цэгт оршдог нь орон нутгийн хүн амыг 
хөдөлмөр эрхлэлт ба амьжиргааны боломжоор хангадаг. Хүн амын 
суурьшлын гол хүчин зүйлс болох эдэлбэр газар ба усны хүртээмж, 
цаг уурын таатай нөхцөл зэрэг нь малчдыг илүү татдаг бөгөөд 
уул уурхай нь хүн амын өсөлтийн гол шалтгаанд тооцогддоггүй. 
Нийгмийн үйлчилгээний ачаалал их, хүчин чадал хэтэрсэн боловч, 
энэ нь уул уурхайн бусад бүс нутгуудаас харьцангүй бага түвшинд 
байна.

Эдийн засгийн төрөлжилт болон цөөн хүн амтай зэрэг нөхцөлүүд 
нь уул уурхайн үйл ажиллагаа, холбогдох нөлөөлөл, шилжин 
суурьшилтыг шингээх дархлааг нэмэгдүүлж өгсөн болно. Тус 
суманд уул уурхайтай холбоотой гол асуудал нь албан бус/ бичил 
уурхай, түүний нийгэм, байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлын нөлөөллүүд юм.

Албан бус уурхай 

Мандал сумын нутагт Бороогийн болон Гацууртын уурхай орчимд 
нэлээд олон тооны албан бус уурхайчид (хууль бус) олборлолт 
хийсээр байна. Centerra компани (2015 оны тайланд)-ийн 
мэдээлснээр албан бус уурхайчдын тоо хэлбэлздэг ч, нэг дор 
200-300 албан бус уурхайчид цуглах тохиолдол байдаг. Тус сумын 
нутагт 1,000 орчим бичил уурхайчид идэвхтэй албан бус олборлолт 
хийдэг ч, улирлаас шалтгаалан харилцан адилгүй байдаг гэж Засаг 
даргын Тамгын газар мэдээлсэн. Саяхны түүвэр судалгаагаар 
2015 оны 10-р сараас 2016 оны 3-р сар хүртэл тус сумын нутагт 
3,000 албан бус уурхайчид ирсэн байна. Гацууртын шинэ уурхайн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэвлэлээр гарсны дараа албан бус 
уурхайчдын тоо нэмэгдэх төлөвтэй.

Албан бус уурхайн олборлолт хийхэд биеийн хүч шаардах 
тул, хүүхдүүдийн оролцоо маш бага гэж үздэг. Орон нутгийн 
байгууллагууд хүүхдийн хөдөлмөрийг хориглох талаар ажилладаг. 
Албан бус уурхайн талбарт эцэг эхээ дагаж ирсэн хүүхдүүдтэй 
холбоотой асуудал нь голчлон хүүхэд нүх рүү унах, цианид болон 
мөнгөн усанд хордож болзошгүй эрсдэлүүд байдаг. Түүнчлэн 
хүүхдэд тулгардаг бусад эрсдэлүүд нь албан бус уурхайд ажилладаг 
эмэгтэйчүүд болон жирэмсэн эхчүүдийн эрүүл мэндтэй холбоотой, 
тухайлбал төрөлхийн гажиг, нярайн эндэгдэл тус зорилтот бүлгийн 
дунд ажиглагдсан.

Мандал суманд залуучуудын бүлгийн хэлэлцүүлгийн үеэр албан бус 
уурхайчдын дунд зөрчил маргаанаас үүдэлтэй аюулгүй байдлын 
эрсдэл гардаг талаар залуучууд онцлон тэмдэглэсэн. Хэдийгээр 
хэлэлцүүлэгт оролцсон залуучууд албан бус уурхайчидтай харьцах 
буюу зөрчил маргаанд өртөж байгаа ч, уурхайчдын дунд дээрэм, 
хүн амины хэрэг гардаг талаар дурдаж байв41. Мөн 14-16 насны 

41 Энэ нөхцөл байдлыг бусад оролцогч талууд дурдаагүй, баталгажуулах боломжгүй. Гэвч залуучууд 
эдгээр нөхцөл байдлын талаар санаа зовж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. 
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хөвгүүд албан бус уурхайд ажилладаг бөгөөд сургуульд явдаггүй 
талаар залуучууд дурдсан. Такситай хэсэг хүмүүс нэг хүүхдийг 
найзуудтайгаа алт ухаж баяжих санал тавьж байсан талаар 
залуучуудын хэлэлцүүлгийн үеэр ярьсан. 

Орон нутгийн хөгжил

Centerra Gold компани 2004 оноос хойш Мандал суманд нийт 6.8 
сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Тус компани 
2004 оноос хойш нийгмийн үйлчилгээ, дэд бүтцэд анхаарч 2007-
2008 онд бичил бизнесийг мөн дэмжсэн. Эдүгээ хөрөнгө оруулалт 
зогссон байна.

Орон нутгийн засаг захиргаанд урт хугацааны төлөвлөлт хийх 
болон ирээдүйд компанитай хэрхэн хамтарч ажиллах талаар 
шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа байхгүй талаар Засаг дарга 
дурдсан. Түүнчлэн орон нутгийн удирдлага, төсвийн байгууллагууд 
нь уул уурхайтай холбоотой хүүхдүүдэд тулгардаг эрсдэлүүд болон 
эмзэг байдлыг бууруулах талаар төдийлөн арга хэмжээ аваагүй 
болохыг Засаг дарга хүлээн зөвшөөрөв. Тэрбээр ирээдүйд орон 
нутгийн удирдлага хүүхдийн эрхийг хэрхэн хамгаалах талаар уул 
уурхайн компаниудтай гэрээ байгуулах талаар санал болгосон. 
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Судалгаанд хамрагдсан дөрвөн газарт тухайн орон нутагт 
гаднаас иргэд шилжин ирж суурьшиж байгаатай холбоотой 
нэлээд асуудлууд тулгарч байсан бөгөөд тэдгээрийн 
үр дагавар нь хүүхдүүдэд шууд нөлөөлж байгаа нь 
нийтлэг байлаа. Доорх дүн шинжилгээ нь тус судалгаанд 
хамрагдсан газруудад эдгээр асуудлын нөхцөл байдал, 
дүр зураг ямар байгааг тайлбарлахын зэрэгцээ, оролцогч 
талуудад тухайн асуудлууд хэрхэн нөлөөлж байгааг болон 
мөн тэдний санал бодлын талаар тусгаж тайлбарлана.

9.1. Эерэг үр нөлөө

Монголын хөдөө орон нутагт уул уурхайн үйлдвэрлэлийг 
дагасан тодорхой өөрчлөлт, шинэ сорилт, бэрхшээлүүд 
тулгарч байгаа ч, уул уурхайн үйл ажиллагаа, түүнтэй 
холбоотой шилжин суурьшилт нь эерэг өөрчлөлтүүдийг 
авчирч байна. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дурдсан 
зарим эерэг өөрчлөлт, үр нөлөөг сийрүүлбэл:

 � [Эцэг, эхийн] хөдөлмөр эрхлэлт хүүхдийн боловсрол 
эзэмших боломж нөхцөлийг сайжруулж байна. 
(Мандал сумын сургуулийн удирдах ажилтнууд);

 � Гаднаас хүмүүс шилжин ирж суурьшсанаар гадаад 
орчинтой харилцах харилцаа сайжирч байна. 
(Цогтцэций сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч)

 � Гаднаас хүмүүс шилжин ирснээр хүүхдийн хөгжилд 
тустай буюу хотын хүүхдүүд хөдөөгийн хүүхдүүдэд 
шинэ мэдлэг мэдээллийг зааж өгч байна. (Цогтцэций 
сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч)

 � Хөдөө мал малладаг хүмүүс уул уурхайд ажилд 

орсноор хүүхдүүд нь цэцэрлэгт хамрагдах боломж 
нэмэгддэг (Цогтцэций сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч)

 � Уул уурхайн компаниуд сургууль, цэцэрлэгт 
материаллаг болон оюуны хөрөнгө оруулалт хийх 
замаар орон нутгийн боловсролын хөгжилд эерэг 
нөлөө үзүүлдэг. (Цогтцэций сумын сургуулийн 
захирал)

 � Уул уурхайн хувь нэмэр, ялангуяа боловсролд үзүүлж 
буй эерэг нөлөө нь хүүхдүүдийг боловсролд тэгш 
хамруулахад хувь нэмэр оруулж байна. (Цогтцэций 
сумын сургуулийн захирал)

 � Уул уурхайн компаниудын зүгээс шийдвэр гаргах үйл 
явцад өсвөр насны хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор тэдэнд ухуулга нөлөөлөл, манлайллын 
чиглэлээр сургалт явуулдаг. (Цогтцэций сумын 
Залуучуудын хөгжлийн төв)

 � Уул уурхайн компаниуд сургуульд тоног төхөөрөмж 
хандивлаж, тоглоомын талбай байгуулж өгсөн. 
(Ханбогд сумын сургуулийн захирал)

 � Уул уурхайн компаниуд сурагчдад зориулсан үйл 
ажиллагаа явуулж, ирээдүйн мэргэжил сонголтын 
талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, уул уурхайн 
олборлолтын талбайд танилцах аялал зохион 
байгуулах гэх мэтээр дэмжлэг үзүүлж байна. (Ханбогд 
сумын сургуулийн захирал)

 � Уул уурхайн салбар Өмнөговь аймгийн иргэдийн 
амьжиргааг дээшлүүлэхэд нөлөөлсөн. Эцэг эхчүүд 
хүүхдүүддээ ном,  хичээлийн хэрэглэл, сурагчийн 
дүрэмт хувцас авч өгөх боломж нь нэмэгдсэн. 
(Даланзадгад сумын сургуулийн захирал)
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 � Компаниуд  орон нутгийн сургуулийн дэд бүтэц, материаллаг 
баазад томоохон хувь нэмэр оруулсан. Тухайлбал шинэ 
лаборатори, барилга байгууламж, технологийн хөгжлийн 
танхим, сургалтын технологийн орчин зэргийг дурдаж болох 
юм (Даланзадгад сумын сургуулийн захирал).

 � Уул уурхайн компаниуд өсвөр насныхан, залууст зориулсан 
сургалт явуулж, хувь хүний хөгжилд нь дэмжлэг үзүүлж байна. 
(Даланзадгад сумын өсвөр насныхан)

 � Уул уурхай ажиллаж эхэлснээр Өмнөговийнхны амьдрал ахуй 
сайжирсан. (Даланзадгад сумын өсвөр насныхан)

 � Компаниуд залуучуудад тэтгэлэг олгохын зэрэгцээ чөлөөт 
цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулсан хөрөнгө оруулалт 
хийдэг. (Даланзадгад сумын өсвөр насныхан) 

9.2. Орон нутаг дахь нийгмийн үйлчилгээнд бүртгэлгүй 
шилжин суурьшигчдын үзүүлж буй нөлөө

Монгол дахь уул уурхайн хөгжлийг даган уул уурхайн бүсэд хүмүүс 
олноор шилжин суурьшиж, хүн амын тоо өсөх, орон нутгийн иргэд 
болон төрийн байгууллагад ирэх ачаалал нэмэгдэх зэрэг асуудлууд 
урган гарч байна. Энэхүү шилжин суурьшилтын улмаас үүсдэг 
нэг асуудал нь бүртгэлгүй, хөдөлгөөнт хүн амын тоо нэмэгдэж, 
уул уурхайн бүсэд оршин суудаг уугуул иргэдийн тооноос давах 
ч тохиолдол гарч байна. Бүртгэлгүй хүн амын дийлэнх нь уул 
уурхайд ажил хайж ирсэн хүмүүс, уул уурхайтай холбоотой бусад 
салбарт ажил хийх сонирхолтой хүмүүс бөгөөд тухайн орон нутаг 
дахь ганц бие эрчүүд болон өрхийн тоо нэмэгдэхэд нөлөөлдөг. 

Бүртгэлгүй шилжин суурьшигчид тухайн орон нутгийн хүн амын 
тоог өсгөхийн зэрэгцээ, нийгмийн үйлчилгээ болон нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээнд ачаалал нэмэгдүүлдэг. Бүртгэлгүй оршин 
суугчид тухайн уул уурхайн бүсэд аливаа эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй тул эрсдэлт бүлэгт 
тооцож болно. Тэд ийм үйлчилгээг өөрийн бүртгэлтэй орон 

нутагт авах боломжтой. Ялангуяа эрүүл мэндийн боловсрол, 
вакцинжуулалт, жирэмсний хяналт, эх барихын тусламж үйлчилгээг 
бүртгэлгүй иргэд хүртэж чадахгүй, мөн хүрч үйлчлэх үйлчилгээний 
гадна үлдэх эрсдэлтэй. Цогтцэций сумын эмнэлгийнхний 
дурдсанаар тус суманд 12,000-16,000 орчим бүртгэлгүй оршин 
суугч ба хөдөлгөөнт хүн ам байдаг нь  сумын хүн амын тооноос 
хоёр дахин их үзүүлэлт юм. Ханбогд суманд бүртгэлтэй иргэд 
6,000, бүртгэлгүй иргэд 7,000 байгаа нь бүртгэлгүй иргэдийн тоо 
бүртгэлтэй иргэдээс олон байгааг харуулж байна.  

9.3. Гэр бүл тусдаа амьдрах 

Уул уурхайн хөгжил болон шилжилт хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй нэг 
ноцтой үр дагавар нь гэр бүл салан тусгаарлагдах явдал болохыг 
судалгаанд хамрагдсан оролцогч талууд дурдаж байв. Зарим 
тохиолдолд эцэг, эх хоёр хоёулаа өөр өөр газарт уул уурхайд ажил 
хийж, хүүхдүүд нь хамаатан садныдаа эсвэл харгалзах том хүнгүй 
бие даан үлдэх ч тохиолдлууд гарч байна. Зарим тохиолдолд 
гэр бүлүүд уул уурхайн бүсэд хамтдаа шилжин ирж суурьшсан ч, 
уурхайд ажиллахаар хүүхдүүдээ урт хугацаагаар харгалзах хүнгүй 
гэртээ үлдээж байна.  Тухайлбал нэг удаа ээлжинд ажиллахдаа 
хэдэн долоо хоногоор хүүхдүүдээ үлдээх, эсвэл 12 цагийн ээлжинд 
гарч, хүүхдүүдээ үүрийн 4 цагт үлдээгэд орой 8 цагт буцаж ирдэг 
тул, хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ хамт байх цаг хугацаа маш бага байдаг.    

Өрх толгойлсон хүүхдүүд ба холбогдох эрсдэлүүд

 Уул уурхайн хөгжилтэй холбоотой бас нэг шинэлэг үзэгдэл бол “өрх 
толгойлсон” хүүхдүүдийн асуудал юм. Хүүхдийн төлөө үндэсний 
газрын (ХТҮГ) ажилтнууд мөн орон нутгийн засаг захиргааны 
ажилтнууд үүнийг уул уурхайтай холбоотой шинэ асуудал гэж 
хэлсэн. Хэдийгээр нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг монголчуудын 
хувьд хүүхдүүдээ хамаатан садныдаа удаан хугацаагаар суулгах 
үзэгдэл нийтлэг байдаг ч, уул уурхайгаас үүдэлтэйгээр өрх 
толгойлсон хүүхдийн асуудал илүү хурцаар тавигдаж байна. 
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Хүүхдүүдийг урт хугацаагаар том хүнгүй үлдээж, ах эгч нь дүү 
нараа харж асрах, хоол хүнс, сургууль цэцэрлэг, мөнгө төгрөг, 
ариун цэвэр гээд бүхий л асуудлыг зохицуулахад хүрдэг. Өмнөговь 
аймагт 2015 онд хийсэн уул уурхай ба жендэр судалгааны доорх 
ишлэл энэ байдлыг тодорхой дүрсэлж байна. 

 

Гэртээ үлдэж хоцорсон хүүхдүүд

Эцэг эхчүүд нь долоо хоногийн хугацаагаар ээлжийн ажил хийхээр 

эсвэл уул уурхайд ажил хайхаар урт хугацаагаар явсан үед уул 

уурхайн ажилчид, гэрээт ажилчдын хүүхдүүд харгалзах хүнгүй 

дангаар үлдэж, түр хугацаанд тухайн өрхийн толгойлогч нь хүүхэд 

болж, эсвэл хүүхдүүд хамаатан садныхаа асаргаанд үлдэх болдог. 

Эцэг эхийн хараа хяналт байхгүйгээс хүүхдүүд дараах эрсдэлд 

өртөх магадлалтай: 

• Ахуйн осол гэмтэлд өртөх;

• Хоол хүнс дутагдах, эрүүл ахуй, ариун цэвэр алдагдах;

• Дүү нараа харахын тулд хичээл таслах;

• Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох;

• Согтууруулах ундаа хэрэглэх;

• Бэлгийн харьцаанд орох;

• Танихгүй хүмүүст дээрэлхүүлэх.

Манай Говь нутаг алт ихтэй. Тийм болохоор хүмүүс хүүхдээ 

үлдээгээд алт ухахаар эсвэл уул уурхайн компанид ажиллахаар 

явах болсон. Үүнээс үүдэн “өрх толгойлсон хүүхэд” гэх үзэгдэл 

гарч ирсэн. Засаг дарга байхдаа би ийм айлуудаар орж байсан. 

Идэх хоолгүй, асран халамжлах хүнгүй хүүхдүүд маш эмзэг 

байдалд байдаг. Мөн ийм хүүхдүүд хорт муу зуршилд амархан 

автаж, сургуулиас завсардан, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөмтгий 

болдог. Зарим тохиолдолд хүүхдүүд ойр хавийн бусад хүүхдүүдийн 

дарамт, хүчирхийлэл дор амьдардаг тохиолдлууд ч бүртгэгдэж 

байсан.42  

Энэ судалгааны ярилцлагад оролцсон хүүхдүүд өрх толгойлсон 
хүүхдүүд, тэдэнд тулгардаг эрсдэл, асуудлуудын талаар маш сайн 
мэдэж байсан. Ярилцлагад оролцсон Даланзадгадын нэг хөвгүүн 
гурван дүү, нэг үеэлийн хамт (таван хөвгүүн) бие даан амьдарч 
байсан тухайгаа ярьсан  Тэр хүү гэр орны бүх ажлыг зохицуулж, 
дүү нараа асран, жил тойрон биеэ даан амьдарч байсан тухайгаа 
ярьсан.  

Эцэг эх, харгалзах том хүнгүйгээр урт, богино хугацаагаар бие 
даан амьдарч буй хүүхдүүдийн хувьд олон төрлийн эрсдэл 
тулгардгаас дурдвал, орой үдэш гадуур тэнэх, архи, согтууруулах 
ундаа хэрэглэх, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох, (хулгай хийх, хүний 
мотоцикл хулгайлж унах гэх мэт) бэлгийн харьцаанд эрт орох гэх 
мэт эрсдэлүүд байна. Ялангуяа өсвөр насны хөвгүүдийн хувьд 
эдгээр эрсдэлээс гадна үе тэнгийнхний дарамт хүчирхийлэлд 
өртөх эрсдэл нэлээд элбэг байдаг. Мөн түүнчлэн ахуйн осол 
гэмтэлд өртөх эрсдэл ялангуяа бага насны хүүхдийн хувьд өндөр 
байна. Энэ талаар уул уурхайн бүсэд байгаа эмнэлгийн ажилтнууд 
онцгойлон дурдсан болно. Тэдний хэлснээр уул уурхайн ажил 
эрчимжиж, уурхай ээлжээр ажиллах үед хүүхдийн осол гэмтэл 
хамгийн өндөр түвшинд хүрдэг. Гэртээ ганцаараа байгаа хүүхдүүд 
хулгай дээрэмд өртөх, биеийн ба бэлгийн хүчирхийллийн золиос 
болох эрсдэл нэмэгдэнэ. 

Гэр бүл салалт, хоёр дахь гэр бүл, гэр бүлийн хүчирхийлэл

Уул уурхай болон шилжин суурьшилтаас үүдэлтэй гэр бүлийн 
салалт ихсэж байгааг Ханбогд, Даланзадгад сумын удирдлагууд 

42 ОУУУХТ: “Монголын уул уурхайн бүс дэх жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба уул уурхайн дэд бүтэц” 
Судалгааны тайлан
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мэдээлсэн. Аймгийн дүн бүртгэлээс харвал, 2015 онд гэр бүл 
салалтын түвшин Ханбогд суманд 21%, Даланзадгад суманд 38%43, 
Цогтцэций суманд 15% байв. Гэвч гэр бүлээ шинээр бүртгүүлж 
байгаа болон цуцлуулж байгаа тоо бараг тэнцүү болсон талаар 
Ханбогд сумын нийгмийн ажилтнууд дурдсан. Даланзадгад дахь 
аймгийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн 
үзэж байгаагаар сүүлийн үед гэр бүл салалт нэмэгдэж, гурван 
гэрлэлт тутмын хоёр нь салж байгаа нь уул уурхайтай холбоотой. 
Энэ үзэл бодол нь албан ёсны тоо баримттай нийцэхгүй байгаа ч, 
уул уурхайн үйл ажиллагаа нийгмийн харилцаа болон хүмүүсийн 
зан үйлд нөлөөлж байгааг илэрхийлнэ. Уул уурхайн бүсэд гэр бүл 
салалт өндөр байна гэх хандлагыг Хүүдхийн төлөө үндэсний газар 
ажигласнаа дурдаж байсан. 

Уул уурхай ажиллаж эхлэхээс өмнө гэр бүл салалт, гэр бүл тусдаа 
амьдрах асуудал харьцангуй ховор байсан бол одоо үед хэвийн 
үзэгдэл болсон тухай Цогтцэций сумын удирдлагууд хэлсэн.44 
Цогтцэций суманд гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо нэмэгдэж байгаа 
нь мөн л уул уурхайтай холбоотой гэв. Олон улсын уул уурхайн 
хөгжлийн төв (ОУУУХТ) (IM4DC)-ийн 2014 онд хийсэн жендэрт 
суурилсан хүчирхийллийн судалгаанд хамрагдсан эмэгтэй 
оролцогчдын ярьснаар гэр бүлийн хүчирхийлэл гарч буй нэг 
гол шалтгаан нь нөхрүүд эхнэрүүдээ гаднаас ирсэн хүмүүстэй, 
ялангуяа уул уурхайн ажилчид, том оврын ачааны машины 
жолооч нартай харддаг ажээ. Уул уурхайнхан мөнгөтэй, бийлэгжүү 
хүмүүс байдаг гэсэн ойлголтоос үүдэн, санхүүгийн бэрхшээлтэй 
эмэгтэйчүүд уул уурхайн ажилчид болон бусад дагалдах бизнес 
эрхэлдэг хүмүүстэй дотно харьцаа үүсгэдэг ажээ45. 

43 Ханбогд суманд гэрлэлтийн тоо 28, салалтын тоо 6 байсан бол Даланзадгадын хувьд гэрлэлт 118, 
салалт 45 байсан. 

44 ОУУУХТ: “Монголын уул уурхайн бүс дэх жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба уул уурхайн дэд бүтэц” 
Судалгааны тайлан

45 ОУУУХТ: “Монголын уул уурхайн бүс дэх жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба уул уурхайн дэд бүтэц” 
Судалгааны тайлан

Уул уурхайгаас үүдэлтэй гэр бүл салан тусгаарлалтын бас нэгэн 
үр дагавар нь хоёр дахь гэр бүл бий болж байгаа явдал юм. 
Ялангуяа уул уурхайд ажиллахаар ирсэн эрчүүд гэр бүлээсээ урт 
хугацаагаар хол байх үедээ орон нутгийн эмэгтэйчүүдтэй дотно 
харьцаа үүсгэж, заримдаа хүүхэдтэй болж, шинэ гэр бүл үүсгэдэг. 
Цогтцэций сумын эмэгтэйчүүд энэ байдлыг дараах байдлаар 
тайлбарласан: (ОУУУХТ 2014):

Эдийн засгийн хараат байдал үүнд хамаатай. Эрэгтэйчүүд 
өөрийн [Улаанбаатарт байгаа]  гэр бүлдээ зарцуулах мөнгөө 
энд [Цогтцэцийд] бусад эмэгтэйчүүдэд зарцуулж эхэлдэг. Хэрэв 
эхнэрт нь энэ байдал таалагдахгүй бол гэр бүл салдаг. Эхнэр нь 
хүлээн зөвшөөрлөө ч, үр хүүхэддээ болон өөр эрчүүдэд халамж 
анхаарлаа шилжүүлдэг. Улмаар энэ байдал нь хэрүүл зөрчил, 
зодоон нүдээн, гэмтэл бэртэлд хүргэнэ. Бүх төрлийн хүчирхийлэл 
гарч, эмэгтэйчүүд бие махбод, сэтгэл санаа, санхүүгийн эмзэг 
байдалд орж  амьдралын олон асуудалтай тулгардаг. 

ХТҮГ-ын мэдээллээр хоёр дахь гэр бүлийн үзэгдэл нь эмэгтэйчүүд, 
хүүхдүүдийн эмзэг байдлыг улам дордуулдаг. Монгол Улсын 
хуулиар хоёр дахь гэр бүлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй тул, хоёр дахь 
гэр бүл ихэвчлэн салалтаар төгсдөг. 

9.4. Боловсролд үзүүлэх нөлөө – сургууль, цэцэрлэг

Судалгаанд хамрагдсан уул уурхай бүхий сумдын удирдлагуудын 
ярьснаар уул уурхайтай холбоотой гаднаас шилжин суурьших 
явдал нэмэгдсэний  улмаас орон нутгийн сургуулиудын ачаалал 
эрс нэмэгдэж, хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байна. Судалгаанд 
хамрагдсан бүх сургуулийн ачаалал ердийн хүчин чадлаас 
даруй 50-250% давсан байдалтай ажиллаж байна. Сурагчдын 
тоо их байдгаас багш нар хүүхэдтэйгээ тулж ажиллаж, чанартай 
боловсрол олгоход хүндрэл учирдаг. Хүүхдийн хөгжилд зориулсан 
арга хэмжээнд төсөв хөрөнгө хомс байдгаас, хүүхэд хөгжлийн 
үйл ажиллагаа болон анхаарал халамж сулардаг. Түүнчлэн орон 
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нутгийн засаг захиргаанаас бага насны хүүхдүүдийг сургуулийн 
өмнөх боловсрол, цэцэрлэгээр  хангаж чадахгүй байна. Цэцэрлэг 
хүрэлцэхгүй байгаа нь хүүхдийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлөхийн 
зэрэгцээ, эмэгтэйчүүд хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй, цэцэрлэгт 
орон тоо гартал гэртээ хүүхдээ харахаас аргагүйд хүрдэг. 

Бага насны хүүхдийн хөгжил 

Бага нас нь хүүхдийн оюун ухаан, зан чанар, нийгэмшил, зан үйл, 

сурах чадвар, бие даах чадвар зэрэг зүйлс хөгжиж төлөвших суурь 

болдог чухал нас юм. Амьдралын эхний жилүүдэд хүүхдэд тулгарсан 

хүндрэл бэрхшээл, буруу дадал хэвшил нь  насанд хүрсэн хойно 

нь халдварт бус өвчнөөр өвдөх суурь болдгийг нотолсон чухал 

нотолгоонууд байдаг. 

Дараахь зүйлс судалгаа, баримтаар хангалттай нотлогдсон.  

 � Тархины хөгжил амьдралын эхний жилүүдэд эрчимтэй явагддаг. 

Дэмжих хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, асаргаа хоол тэжээл 

хангалтгүй байвал хүүхдийн хөгжилд гарах үр дагавар нь маш 

ноцтой байдаг. 

 � Хүүхдийн амьдралд бага насан дахь хүндрэл бэрхшээлийн үр 

нөлөөг бууруулах боломжтой. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд 

багаас нь хөгжлийг нь дэмжих үйл ажиллагааг явуулснаар 

амьдрах чадвар, эрүүл мэнд, өсөлт хөгжилт, танин мэдэхүй, 

нийгэмших чадварт нь эерэг нөлөөтэй. 

 � Бага наснаас нь дэмжин хөгжүүлсэн хүүхэд ингэж хөгжүүлээгүй 

хүүхэдтэй харьцуулахад сургуульдаа илүү сайн сурч, насанд 

хүрсэн хойноо ажил орлого нь илүү, эрүүл мэнд нь сайн байхын 

зэрэгцээ нийгмийн халамж тусламж авах, гэмт хэрэгт холбогдох 

магадлал нь бага байдаг. 

 � Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх хүчин чармайлт нь зардал 

биш харин хөрөнгө оруулалт. Бага насны хүүхдэд зориулсан 

хөрөнгийн эргэн төлөлтийн хувьд бага насны хүүхдэд зориулсан 

1 доллар бүр 4, 5 дахин илүү үр ашигтай байдаг. Зарим 

тохиолдолд үүнээс ч илүү байдаг.

Эцэг эх нь уул уурхайд ээлжийн ажилтайн улмаас хүүхдүүдээ 
орхиод явдаг асуудал нэлээд их гардаг талаар сургуулийн 
ажилтнууд дурдсан. Ийм хүүхдүүдийн эцэг эх уурхайд ажиллах 
үедээ хүүхдийнхээ хичээлд дэмжиж туслах оролцоо бага байдаг. 
Сургуулиуд эцэг эхийн оролцоог дээшлүүлэхийн тулд янз бүрийн 
арга хэмжээ авдаг ч, эцэг эхийн хурал хийхэд эцэг эхийн 50 
хүрэхгүй хувь нь оролцдог. Бага насны дүү нараа хардаг хүүхдүүд 
хичээлдээ хоцорч ирэх, ангийн ажилд оролцдоггүй, гэрийн 
даалгавраа хийдэггүй зэрэг асуудлууд түгээмэл гардаг. 

Сурагчдын тоо хэт өндөр байгаагаас хоёр ээлжээр хичээллэдэг тул, 
зарим хүүхэд орой 6.30-8.30-д сургуулиасаа тарж гэр лүүгээ явахад 
аюулгүй байдлын асуудал гардаг ч, сурагчдыг оройн цагаар гэрт нь 
хүргэх унааны боломж байдаггүй талаар сургуулийн удирдлагууд 
ярьсан. Ханбогд сумын сургууль аюулгүй байдлын ийм асуудлыг 
шийдвэрлэх зорилгоор орон нутгийн цагдаатай хамтран ажиллаж 
байгаа бөгөөд Цогтцэций сумын сургууль охидуудыг хичээлээ 
тараад сургуулиас гарахад эцэг эхчүүдэд нь мессеж явуулдаг 
болсон байна. 

Сургуулийн удирдлагуудын хөндсөн бас нэг зүйл нь хичээлийн бус 
цаг буюу чөлөөт цагийн асуудал байлаа. Ялангуяа өдөр уртасдаг 
зун, хаврын цагт хүүхдүүд ихэнх цагийг гадаа өнгөрүүлдэг. Сум, 
аймгийн төвд хүүхэд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх газар 
хомс тул, ялангуяа өсвөр насныхан согтууруулах ундаа уух, гэмт 
хэрэгт холбогдох, бэлгийн харьцаанд эрт орох, хүчирхийллийн 
хохирогч болох зэрэг эрсдэлд илүү өртөмтгий болдог. 

9.5. Эрүүл мэндийн асуудал

Мандал, Цогтцэций, Даланзадгадын эмнэлгүүдэд хийсэн 
ярилцлагын үеэр эмч, эмнэлгийн ажилтнууд бүгд бүртгэлгүй оршин 
суугчдад эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх 
үйлчилгээ үзүүлдгээс эмнэлгийн хүчин чадал хүрэлцдэггүй талаар 
мэдээлж байлаа. Түүнээс гадна, уул уурхайтай холбоотой осол 
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гэмтэлд өртсөн өвчтөнүүдийг  Цогтцэций сум эсвэл Даланзадгад 
руу эмнэлэгт хүргэдэг. Уурхайд эмч, эмнэлгийн ажилтан байдаг ч 
голчлон анхны тусламж төдийгөөр хязгаарлагддаг.

Цогтцэций сумын хувьд ачаалал ихтэйн дээр шинээр бий болсон 
уурхайн суурьшлын бүсэд хүрч очихын тулд эмнэлгийн ажилтнууд 
хол зам туулах хэрэгтэй болдог. Эмнэлгийн ажилтнуудын 
мэдээлснээр уурхайн ойролцоо шинэ суурьшлын бүсүүд бий болсон 
ба нэлээд хол зайтай байдаг. Тиймээс суманд дархлаажуулалтын 
аяны үеэр хоёр хоногийн хугацаанд вакцинаа хийж дуусдаг 
байсан бол одоо 7 хоног зарцуулдаг. Шилжин суурьшигчдын гэр 
бүлийн хүүхдүүд аав, ээжийгээ даган нэг газраас нөгөөд шилжиж 
нүүх явцад вакцинаас хоцрох эрсдэлд ордог. Энэ асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд аймгийн Эрүүл мэндийн газраас 2015 онд 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын (ДЭМБ) дэмжлэгтэйгээр 
нөхөн дархлаажуулалтын аяныг аймаг даяараа зохион байгуулсан. 
Эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилтнууд бүртгэлгүй 
оршин суугчдын хаяг байршлыг мэдэхгүй тул, тэдний хүүхдүүд нь 
эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт болон эрүүл мэндийн 
боловсрол, зөвлөгөөнд хамрагдаж чаддаггүй, зөвхөн яаралтай 
түргэн тусламжийн үйлчилгээ авдаг. Түүнчлэн уугуул орон нутагтаа 
архаг өвчний эмчилгээ хийлгэж байсан хүмүүс өөр суманд ирээд, 
бүртгэлгүй бол ийм эмчилгээгээ хийлгэж чадахгүйд хүрдэг. 

Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн газрынхны ярьснаар тус аймаг 
дахь хүүхдийн эндэгдлийн түвшин улсын дунджаас дээгүүр байдаг 
бөгөөд хүүхдийн хоол тэжээлийн доройтол, өсөлт хоцролтыг 
арилгахын тулд сүү, цагаан идээ (тараг, сүү) хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
байгаа ч ийм хөтөлбөрт бүртгэлгүй, шилжин суурьшигчдын 
хүүхдүүдийг хамруулдаггүй ажээ. Аймгийн эрүүл мэндийн 
газрын мэргэжилтнүүдийн хэлснээр айл өрхүүдийн орлого буурч, 
ажилгүйдэл ихсэхэд хоол тэжээлийн байдал доройтож, эм тариа 
худалдан авах чадвар нь мэдэгдэхүйц илт буурдаг.  

Бичил уурхайчдын хүүхдүүд гэмтэж бэртэх, ялангуяа химийн бодист 
хордох эрсдэлүүд гардаг талаар Мандал сумын эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажилтнууд онцлон тэмдэглэж байсан. Эрүүл мэндэд 
үзүүлж буй уул уурхайн нөлөөллүүдэд төрөлхийн гажигтай төрөх, 
харшил, арьсны эмгэг, халдварт өвчнүүдийг хамруулж дурдсан. 
Эмнэлэгт уул уурхайтай холбоотой бүртгэгдсэн өвчний бүртгэл 
байгаагүй бөгөөд тоос шороо, амьсгалын замын өвчлөлүүдийг уул 
уурхайтай холбож үзэхээс илүүтэй ариун цэвэр эрүүл ахуй, утаа, 
уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбож, гол ус ширгэсэн, хог хаягдал, 
ил задгай бие засах зэрэгтэй холбон тайлбарлаж байлаа.  

Уул уурхай ажилладаг бүх газарт хүн амын тоо өсч, худалдаа наймаа 
өргөжин тэлснээр зам тээврийн осол, тэр дундаа хүүхэд хохирсон 
осол гэмтэл нэмэгдсэн байна. Цогтцэций суманд уурхайгаас тоос 
их гардгаас үзэгдэх орчин хязгаарлагдсанаас зам тээврийн осол 
гардаг. Түүнчлэн эцэг эх нь ээлжийн ажилтайгаас хүүхдээ удаан 
хугацаагаар орхиж явдагтай холбоотой ахуйн нөхцөлд хүүхэд 
гэмтэж бэртэх тохиолдол ихэссэнийг эмнэлгүүд мэдээлж байна. 
Эмнэлгийн ажилтнуудын хэлснээр уурхайн ажилтнууд ээлжээсээ 
буух үед согтууруулах ундааны хэрэглээ нэмэгдэж, улмаар 
архидалтаас үүдэлтэй зодоон, осол гэмтэл гарч, эмнэлэгт нэмэлт 
ачаалал учруулдаг. Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд уул уурхай 
зогсонги байдалд орсон үеэс архидалт буурч байна. 

Даланзадгадын эрүүл мэндийн ажилтнууд Хүүхэд, гэр бүлийн 
хэлтэстэй хамтран ажиллах үедээ гэр бүлийн хүчирхийллийн олон 
хохирогчдыг харсан бөгөөд харамсалтай нь ийм хэргийн ихэнх нь 
бүртгэгддэггүй, өвчтөнүүд тусламж хаанаас авархыг мэддэггүй 
тул тусламж үйлчилгээ авч чадахгүй, эмчлүүлэхгүй өнгөрдгийг 
дурдсан.

Бэлгийн замаар дамжих халдвар, охидын жирэмслэлт

Аймгийн эрүүл мэндийн газрын ажилтнуудын хэлснээр тус 
аймагт охидын жирэмслэлт болон 19 хүрээгүй охидын дундах 
үр хөндөлтийн түвшин харьцангуй өндөр байна. Ихэнх нь 18-19 
насны охидод хамааралтай бөгөөд 15-16 насны охид жирэмслэх 
тохиолдол их ховор. Өсвөр насны охидын жирэмслэлт нь өсвөр 
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насныхан, залуусын дунд эрүүл мэндийн боловсрол сул байгаатай 
холбоотой бөгөөд ихэвчлэн алслагдсан сумдад ийм асуудал илүү 
их гарч байна. Эрүүл мэндийн байгууллагынхны үзэж байгаагаар 
өсвөр насны охидын жирэмслэлт голчлон алслагдмал сумдад 
өндөр байна. Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн статистик 
мэдээнээс харахад 2015 оны байдлаар өсвөр насны охидын 
төрөлт (20 нас хүрээгүй) Ханбогд суманд 7,1% байсан нь 2014 
онд 8% байсантай харьцуулбал буурсан байна. Харин Цогтцэцийд 
4,3% байсан нь өмнөх жилийн 6,8%-тай харьцуулахад мөн буурчээ. 
Статистик мэдээлэлд өсвөр насны охидын төрөлтийн мэдээлэл 
байдаг ч, жирэмслэлтийн мэдээлэл байдаггүй. Охид Улаанбаатар 
хот руу эсвэл аймгийн төв, өөр суманд очиж үр хөндөлт хийлгэдэг 
байна. Тиймээс жирэмслэлтийн түвшинг нарийн гаргах боломжгүй. 

Бэлгийн замаар дамжих халдварын (БЗДХ) хувьд мөн адил тоо 
баримт хомс байдаг. БЗДХ өсөн нэмэгдэж байгаа гэсэн хандлага 
байна, гэвч эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд энэ өвчлөл болон 
тархалтын талаарх тоо баримт дутуу байна. Өмнөговь аймгийн 
Эрүүл мэндийн статистикаас харахад түгээмэл тохиолддог БЗДХ-
ын тохиолдлын тоо 2015 онд аймгийн хэмжээнд 149 байсан бөгөөд 
эдгээрээс Ханбогд суманд 4, Цогтцэций  суманд 9 нь ноогдож 
байна.  Мандал сумын эмчийн хэлснээр БЗДХ-ын холбогдолтой 
тоон мэдээлэл нь зөвхөн жирэмсэн эхчүүд болон цэргийн алба 
хаагчдын мэдээлэл байна. Учир нь эдгээр хүмүүсийн хувьд албан 
журмаар шинжилгээ авдаг46. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын 
тулд шинжилгээний төвд хандах хэрэгтэй. Түүнээс гадна ийм 
өвчин туссан ихэнх хүмүүс Улаанбаатар хотод очиж шинжилгээнд 
ордог нь нарийн тоо баримт гаргах асуудлыг бүр хүндрүүлдэг. Сум 
цөөн хүнтэй, бүгд бие биенээ таньдаг тул нууцлалын асуудлаас 
үүдэн, хүмүүс ихэвчлэн хот руу явдаг бөгөөд БЗДХ-ын өвчлөлийн 
тоо орон нутагтаа бүртгэлд ордоггүй. 

46 НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн зүгээс Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газартай холбогдож лавласнаар 
тус аймагт БЗДХ-ын шинжилгээний тоо мэдээлэл сум сумаар гаргадаггүй нь батлагдсан. 

Хэлэлцүүлэгт орсон өвөр насныхан охидын жирэмслэлтийн талаар 
нэлээд мэдээлэл сайтай байсан бөгөөд сүүлийн хоёр жилийн 
хугацаанд 18 хүрээгүй охид жирэмслэсэн 1-2 жишээг судалгаанд 
хамрагдсан газар бүрт дурдаж байсан. Ханбогд сумын Залуучуудын 
бүлгийн гишүүдийн (эцэг эхчүүд, ажил хайгчид) хэлснээр Ханбогд 
сум охидын жирэмслэлтээрээ хамгийн өндөр нь  боловч ийм 
тохиолдлыг нууцалж, бүх охид өөр суманд эсвэл аймагт очиж үр 
хөндүүлдэг тул сумын эрүүл мэндийн дүн бүртгэлд ордоггүй. 

Сүрьеэгийн тохиолдол өсч байгаа, энэ нь шилжин ирэгсэдтэй 
холбоотой буюу шилжилт хөдөлгөөний бас нэгэн сөрөг тал болохыг 
эмнэлгийн ажилтнууд дурдсан. 

9.6. Нийгмийн асуудлууд

Уул уурхайг даган олон тооны эрэгтэй ажилчид тухайн орон нутагт 
ирж суурьшдаг нь тухайн газар оронд амьдарч буй хүүхдүүдийг 
илүү эрсдэлд оруулдаг. Ярилцлагад орсон хүмүүсийн хэлснээр 
эдгээр шилжин ирэгсэд, явуулын хүмүүс муу үлгэр дуурайлал, 
дадал зуршлыг авчирч хүүхдүүдийг эрсдэлд оруулж, хүүхдүүд 
буруу, хууль бус зан үйлд уруу татагдах, даган дуурайх байдал 
гардаг. 

Уул уурхайн орчмын сумд, суурингуудад хүн ам өсөхийн сацуу 
шөнийн амьдрал, зугаа цэнгэлийн газрууд нэмэгдэж, олон нийтийн 
газрууд (зарим тохиолдолд гэр орон) нь хүүхдэд эрсдэлтэй болж 
ирдэг. Цогтцэций сумын төвд уул уурхай ажиллаж эхэлснээс 
хойш зоогийн газар, уушийн газрын тоо огцом өссөн. Караоке 
баарнууд олширсноос үүдэн архидан согтуурсан хүмүүс гэр 
бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх, гудамж талбайд танхайрах явдал 
нэмэгдсэн гэж судалгааны явцад хүмүүс мэдээлсэн. Засгийн газар 
хууль бусаар ажиллаж буй караоке бааруудыг хаах тушаал тогтоол 
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гаргасан47 бөгөөд уул уурхайн зогсонги байдалд орсноос үүдэн ийм 
газрууд хаагдаж байна.

Хорт зуршил

Уул уурхайг дагаж хүн ам олноор шилжин ирснээс үүдэн насанд 
хүрэгчдийн дунд архи, согтууруулах ундааны хэрэглээ уул уурхайн 
бүсэд нэмэгдсэн байна. Энэ нь уурхайн ажилчид ээлжнээсээ буусны 
дараа, дараагийн ээлж хүртлээ амрах үедээ архи дарс уудаг, мөн 
уурхайд ажил хайж ирсэн явуулын хүмүүс, уурхайгаас халагдсан 
хүмүүс архи дарс их хэмжээгээр хэрэглэдэг ажээ. Ерөнхийдөө олон 
нийтийн газар архидан согтуурах, түүнээс үүдэлтэй асуудлууд 
буурсан ч, архидалт гэр орны нөхцөлд шилжсэн нь орон нутгийн 
засаг, захиргааныхны санааг зовоож байна. Ажилгүйдэл, архидалт, 
гэр бүлийн хүчирхийлэл газар авч байна. 

Тус орон нутагт насанд хүрэгсдийн архидалт ерөнхийдөө 
нэмэгдэж байгаа нь өсвөр насныханд буруу үлгэр дууриал болж 
байгаа, мөн эцэг эхийн хараа хяналтгүй өрх толгойлсон хүүхдүүд 
олноор амьдарч байгаа нь хүүхдүүд архи согтууруулах ундаа 
хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Сургуулийн захирал, удирдах 
ажилтнууд, өсвөр насныхны ярьснаар эцэг эх нь эзгүй байгаа 
айлуудаар хүүхэд залуус их цугладаг нь харагдаж байна. Ханбогд 
сумын Залуусын бүлгийн гишүүдийн ярьснаар өсвөр насны 
хүүхдүүд архи уух нь одоо Ханбогдод их түгээмэл үзэгдэл болж 
байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэл

Ханбогд, Мандал сумын сургуулийн удирдлагуудын үзэж 
байгаагаар хүүхдийн сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлж буй 
гол асуудал нь ажилгүйдэл байна. Ажилгүйдлийн улмаас гэр 
бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдэж, хүүхдүүдэд муу үлгэр дууриал 

47 ОУУУХТ: “Монголын уул уурхайн бүс дэх жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба уул уурхайн дэд бүтэц” 
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үзүүлж, гэр бүлийн доторх харилцаа, уур амьсгал таагүй болж, гэр 
бүлийн хүрээн дэх архидалт нэмэгдэж байна. Гэвч ийм асуудлууд 
албан ёсоор бүртгэгдэх нь бага тул сургуулиуд эдгээр асуудлаар 
тодорхой тоо баримт гаргаж өгч чадахгүй байсан. Гэр бүлийн 
хүрээн дэх хүчирхийлэл “нуугдмал” байдаг бөгөөд сургууль, багш 
нарын зүгээс хүүхэд хичээл таслах зэрэг дам шинжийг үндэслэн 
гэр бүлд нь эрсдэл байгааг таамагладаг. 

Гэр бүлийн хүчирийлэл нуугдмал асуудал гэдгийг Цогтцэций сумын 
Залуучуудын хөгжлийн төв, Хүүхдийн Төлөө Үндэсний газрын (ХТҮГ) 
зүгээс баталгаажуулж байгаа юм. ХТҮГ-ын мэдээлснээр саяхан 
болтол гэр бүлийн хүрээнд болж буй асуудлын талаар мэдээлэх 
тогтолцоо байхгүй байсан ч, Хүүхэд хамгааллын шинэ хууль 
батлагдсанаар (2016 оны 2 дугаар сард) нийгмийн үйлчилгээний 
ажилтнууд, хөршүүд, бусад хүмүүс хүүхэдтэй холбоотой асуудлыг, 
тухайлбал харах хүнгүй үлдсэн хүүхэд эсвэл хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийн тухай мэдээлэх албан ёсны үүргийг хуульчилсан юм. 

Гэмт хэрэг, зөрчил

Уул уурхайн бүсэд хүүхдүүд эцэг эхийн хараа хяналтгүй урт 
хугацаагар үлдэж байгаатай холбоотой насанд хүрээгүй хүүхэд 
гэмт хэрэгт холбогдох болсон. Хүүхдүүд ялангуяа хөвгүүд орой 
үдшийн цагаар гадуур сэлгүүцэж, жижиг хулгай, машин хулгайлж 
унах зэрэг гэмт хэрэг үйлддэг талаар албаны хүмүүс болон өсвөр 
насныхан ярьсан. Өмнөговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хэлтсийн 
мэдээлснээр хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох явдал аймгийн 
хэмжээнд тэр дундаа уул уурхайтай сумдад өссөн байна. Өмнөговь 
аймгийн Боловсрол, соёлын газраас өгсөн аймгийн Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн статистик мэдээллээс харвал, 
Даланзадгад сумын хэмжээнд хүүхдийн гэмт хэрэг өнгөрсөн жилд 
13%-иар буурсан  ч, гол төлөв өрх толгойлсон хүүхдүүд ихээр 
амьдардаг, эсвэл Даланзадгадад гаднаас буюу бусад сумдаас 
шилжин ирэгсэд амьдардаг баг / хороололд хүүхдийн гэмт 
хэрэг түлхүү үйлдэгдсэн байна. Даланзадгад, Мандал сумдад 
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мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд байдаг нь хүүхдийн гэмт 
хэрэг гарахад нөлөөлдөг бас нэг хүчин зүйл гэж орон нутгийнхан 
үзэж байна.

Мандал сумын Засаг дарга хэлэхдээ уурхайн ажилчид орон 
нутгийн бусад хүмүүсээс харьцангуй өндөр цалин хөлс авдаг нь 
мөн тэгш бус байдлыг дэвэргэж, гэмт хэрэг нэмэгдэхэд нөлөөлж 
байж болзошгүй. Ярилцлагад орсон орон нутгийн удирдлагууд, 
албан хаагчдын ихэнх нь гэмт хэрэг, хүүхдийн хүчирхийлэл 
нэмэгдсэн тухай ярьсан ч урд нь ийм зөрчлийг бүртгэдэггүй байсан 
тул, баримт нотолгоо одоогоор байхгүй байв.

Бэлгийн дарамт, мөлжлөг

Судалгаанд хамрагдсан бүх газарт залуу охидыг эрчүүдийн 
зүгээс уруу татах, эсвэл уруу татахыг оролдох тохиолдлууд гарч 
байсныг дурдаж байсан. Орон нутгийн захиргаа, сургуулиуд охид 
орой хичээл тараад гэртээ алхаж очдогт санаа зовниж байгаагаа 
илэрхийлж байсан. Цогтцэций суманд нэг охин өсвөр насныхны 
бүлгийн хэлэлцүүлгийн үеэр ярихдаа: “Уул уурхай ид ажиллаж 
байх үед манай ээж, аав намайг орой гэрээсээ битгий гарч бай, 
гадуур хүн их байна гэдэг байсан” гэсэн. Өсвөр насныхны бүлгийн 
ярилцлагын үеэр хүүхдүүд гудамжинд машинтай хүмүүс охидын 
хажуугаар явахдаа зогсож охидоос хамт явах, унтах санал тавьсан 
тохиолдол гарч байсан тухай дурдсан. Ханбогд суманд нэг бүсгүйг 
машинд чирч суулгах шахсан ч азаар зугтаж чадсан тухай ярьж 
байв. 

Бэлгийн мөлжлөгт өртөх эрсдлийн талаар 2014 оны жендэрт 
суурилсан хүчирхийллийн тайланд мөн дурдагдаж байсан.48 Тус 
тайланд дурдсанаар Цогтцэций суманд орон нутгийн эмэгтэйчүүд 
орой үдшийн цагаар гэрлүүгээ алхахад аюултай болсон бөгөөд 
орой гадуур явах бол хэд хэдээрээ ханиндаа явдаг болсон тухай 

48 Кэйн, Др. Изабел: Монгол дахь уул уурхайн нийгэм, жендэрийн нөлөө. Адам Смит Интернэйшнл (2015 
он)

дурдсан байна. Машинтай эрчүүд дэргэд нь зогсоод эмэгтэйчүүдээс 
биеэ үнэлэгчид мөн эсэхийг асуух, эсвэл машинд нь суугаад хамт 
“явахыг” санал болгох тохиолдлууд гардаг гэв. 2014 оны судалгааны 
үеэр судлаач нарт Цогтцэций сумын эмнэлгийн ажилтны ярьснаар 
тухайн суманд уул уурхай ажиллаж  эхэлснээс хойш хүчингийн 
хэргийн тохиолдол (албан ёсоор нотлогдоогүй ч) гурав дахин 
нэмэгдсэн хэмээн мэдээлсэн байдаг. 2013 онд хүчингийн гурван 
хэрэг мэдээлэгдсэний хоёр нь архи уусан уурхайн ажилчидтай 
холбоотой байжээ. 

Ерөнхийдөө уул уурхай эрчимжиж эхэлснээс хойш говьд гэмт хэрэг 
нэмэгдсэн гэж бусад эх сурвалжаас ойлгогдож байна. Ханбогд, 
Цогтцэций суманд уурхай баригдах үеэс “бусдын эсрэг халдлага, 
зөрчил” хурдацтай нэмэгдсэнийг доорх ишлэл харуулна. 

2008-2012 оны хооронд Ханбогд сумын хүн ам 42,3 хувиар 
нэмэгдсэн бөгөөд “бусдын бие махбод, эрүүл мэндэд халдах 
халдлага” маш ихээр өссөн (2 тохиолдол бүртгэгдэж байсан бол 28 
болсон). Үүний нэгэн адилаар Цогтцэций суманд дээрх хугацаанд 
хүн ам 131 хувиар нэмэгдэж, “бусдын бие махбод, эрүүл мэндэд 
халдах халдлага” ихээхэн нэмэгдсэн (3-аас 18,5 болтлоо). Эдгээр 
үзүүлэлтээс харахад тус хоёр суманд хүн амын тоо өсөхийн хэрээр 
“бусдын бие махбод, эрүүл мэндэд халдах халдлага” илүү хурдтай 
өссөн нь илт харагдаж байна.49 

Нүүрсний зам ба “түлшний охид”

Өмнөговь аймагт уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 
гарч ирсэн биеэ үнэлэлт, бэлгийн мөлжлөгийн нэг гол газар 
нь Таван толгойгоос Хятадын хил хүртэл нүүрс тээвэрлэх зам 
бөгөөд “түлшний охид” хэмээн нэрлэгдэх охид хилийн ойролцоох 
Гашуун сухайтын боомт орчин дахь зам дагасан суурингуудад 
ажиллаж байна. Биеэ үнэлж буй эдгээр охид бүсгүйчүүд ихэвчлэн 

49 ОУУУХТ: “Монголын уул уурхайн бүс дэх жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба уул уурхайн дэд бүтэц” 
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Улаанбаатар хотоос эсвэл өөр аймгуудаас ирсэн байдаг тул тус 
судалгаанд хамрагдсан оролцогчид үүнийг тэдэнд хамааралтай 
“орон нутгийн” асуудал гэж тооцохгүй байгаа ч, нүүрсний зам 
дагасан асуудлуудыг тус аймагт ажиллаж буй уул уурхайн үйл 
ажиллагаатай холбон тус судалгаанд авч үзлээ. 

Нүүрсний зам болон түүнийг дагасан биеэ үнэлэх үйлдлийн 
талаар Оюу Толгой компанийн орон нутаг дахь төлөөлөгчид 
хөндөж ярьсан. Оюу Толгой компанийн бүх тээвэрлэлтийг гэрээт 
компаниуд гүйцэтгэдэг бөгөөд тэдэнд зориулж орон нутгийн онцлог, 
тухайн нутагт биеэ хэрхэн зөв авч явах талаар Оюу Толгойгоос 
сургалт хийдэг. Түүнчлэн GPS систем ашиглан машинуудыг замд 
зогсохгүй явуулах үүднээс тогтмол хянадаг. Гэвч биеэ үнэлэх 
үйлдлийг хорьж, зохицуулахад хүндрэлтэй байдаг талаар Оюу 
Толгойн төлөөлөгч ярьсан. Хэдийгээр хатуу чанд хяналт, дүрэм 
журам байгаа ч жолооч нарыг биеэ үнэлэгчидтэй огт харьцуулахгүй 
хянахад хүндрэлтэй ажээ.  

Улаанбаатар хотод НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас Төрийн бус 
байгууллагуудын төлөөлөлтэй хийсэн уулзалтын үеэр хилийн 
ойр орчмын түр баазуудын талаар хөндөж дурдсан. Биеэ үнэлэлт, 
насанд хүрээгүй хүүхэд биеэ үнэлэх эрсдлээс гадна, иймэрхүү 
түр баазуудад уурхайн гэрээт компаниудын ажилчдын хүүхдүүд 
эцэг, эхийн хамт амьдардаг байна. ТББ-уудын мэдээлснээр уул 
уурхайн ид оргил үед цагдаа болон эмнэлгийн үйлчилгээ  байхгүй 
ийм гэр баазуудад 12,000 гаруй хүн амьдарч байсан байна. 
Энэ судалгааны хүрээнд хилийн бүсээр очиж ажиллаагүй тул, 
ОУУУХТ-ийн “Монголын уул уурхайн бүс дэх жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл ба уул уурхайн дэд бүтэц” судалгааны тайлан дахь 
дараах эшлэлээр Таван толгойн уурхайгаас Хятадын хил дээрх 
Гашуун сухайтын боомт орох замд байдаг Цагаад хад суурингийн 
байдлыг дүрслэн бичиж байна. Тус газарт гаднаас олон хүмүүс ирж 
суурьшсан байдаг.

Цагаан хад нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээрх жижиг нэгж 
бөгөөд Хятадтай хиллэх хил дээр байрладаг. Уул уурхай ажиллаж 
эхлэхээс өмнө энэ газарт малчин айлууд, гаалийн хяналтын 
жижиг нэгж байдаг байсан бөгөөд хилийн боомт жилд хоёр удаа 
худалдаа наймааны зорилгоор нээгддэг байсан. 2009 оноос 
эхлэн хилийн боомт байнга нээлттэй байх болж говийн нутагт 
байдаг уул уурхайнуудаас байгалийн баялгийг тээвэрлэх боомт 
болсон. Цогтцэций сумаар зөөвөрлөж ирсэн нүүрсийг Хятад руу 
оруулахаасаа  өмнө энд буулгаж дахин ачдаг. Цагаан хаданд 28-50 
бүртгэлтэй малчид амьдардаг бөгөөд 1,000-1,200 орчим явуулын 
хүмүүс ирж очин оршин суудаг. Эдгээрийн 70-80 хувь нь эрчүүд 
байдаг. Уурхайн ажиллагаа, олборлолтын түвшнээс хамааран тус 
суурингийн хүн амын тоо хэлбэлзэж байдаг. Цагаан хад нь голчлон 
Цогтцэций сумын нүүрсний уурхайнуудын түшиц газар боловч 
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээр оршдог (цагдаа, эмнэлэг гэх мэт 
төрийн үйлчилгээний хувьд50).

Судалгааны баг хэд хэдэн эмэгтэйчүүдтэй уулзаж ярилцах боломж 
гарсан бөгөөд тэднээс Цагаан хадны амьдралын талаар мэдээлэл 
авсан. Цагаан хадан дахь биеэ үнэлэлт их албан бусаар явагддаг. 
Голдуу гэр, ачааны машин, караоке бааранд явагддаг. Тохироо, 
зохион байгуулалтыг маш нууцаар хийдэг ба бусад бизнестэй адил 
зэрэгцэн оршдог. Биеэ үнэлж буй эмэгтэйчүүдэд төлбөрийг нь 
мөнгөөр эсвэл амьдрал тааруу эмэгтэйчүүд төлбөрөө чимэг зүүлт, 
түлш, хоолоор авах нь ч байдаг. Жишээ нь “түлшний хүүхнүүд” 
гэдэг нь гол төлөв нүүрсний жолооч нарыг даган машинд нь сууж, 
нэг машинаас нөгөөд шилжин сууж явдаг ядуу эмэгтэйчүүд байдаг. 
Тэдэнд төлбөрийг нь түлшээр төлдөг бөгөөд түлшээ гэр бүлийнхээ 
хэрэгцээнд ашиглана эсвэл худалдаж мөнгө болгоно. Ийм нөхцөлд 
байгаа эмэгтэйчүүд хүчирхийлэл дарамтад илүү өртөмтгий болдог 
гэж бидэнд мэдээлсэн. Биеэ үнэлэгчдийн ярьснаар үйлчлүүлэгчид 
нь тэдэнтэй муухай харьцдаг, гэмтээх тохиолдол гардгаас гадна 

50 ОУУУХТ: “Монголын уул уурхайн бүс дэх жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба уул уурхайн дэд бүтэц” 
Судалгааны тайлан
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сексийн хувьд элдэв гаж зүйлс хүсэмжилдэг байна. Цагдаагийн 
газрын үзэж байгаагаар хөлсөөр биеэ үнэлж байгаа эдгээр 
эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртсөн ч тэр бүр мэдээлдэггүй.51

9.7. Түр зуурын ба байнгын ажилгүйдэл

Ажлын төлөөх өрсөлдөөн болон ажилгүйдэл нэмэгдсэн зэрэг нь 
уул уурхайн бүс нутагт гаднаас шилжин ирэгсэд олширсонтой 
холбоотой гарч байгаа үзэгдлүүд юм. Ажилгүйдлийн улмаас 
үүсэх нийгмийн эрсдлүүдийн талаар судалгаанд оролцсон талууд 
маш сайн мэдлэг ойлголттой нь харагдсан. Одоогийн эдийн 
засгийн удаашралаас үүдэн уул уурхайн бүх бүс нутагт сүүлийн 
үед  ажилгүйдлийн түвшин нэлээд нэмэгдэж, үүнд уурхайд эсвэл 
уурхайн гэрээт компанид ажиллаж байсан хүмүүс өртсөний 
зэрэгцээ уурхайд ажил хайж ирээд хэдэн сар жилээр ажил хүлээж 
буй хүмүүс ч багтана. Даланзадгад сумын сургуулийн захирлын 
тооцоолж үзсэнээр төрийн байгууллагад ажилладаг цөөн хэдэн 
хүнийг эс тооцвол одоогийн байдлаар сургуульд сурч байгаа 
хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн ихэнх нь ажилгүй ажээ. 

Эцэг эхчүүд нь ажилгүй байх нь хүүхэдтэйгээ илүү цаг зав гаргах, 
хамт байх боломж нь нэмэгдэж, харгалзах хүнгүй үлдэх эрсдэл 
буурч, сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох боломж нь нэмэгдэх 
хэдий ч, сургуулийн удирдлагууд, нийгмийн үйлчилгээний ажилтнууд 
ажилгүйдлийг томоохон эрсдэл гэж үзэж байна. Ажилгүйдлийн 
улмаас архидалт нэмэгдэж, гэр бүлийн хүчирхийлэл өсч, хүүхдэд 
буруу үлгэр дууриал болохоос гадна, ажил хайж гэр бүл өөр тийш 
нүүх үед хүүдийн хүүхдийн боловсрол, хөгжил тасалдах байдал 
ч гардаг. Мал маллаж байгаад уурхайд ирж ажиллахаар ирсэн 
иргэд буцаж мал дээрээ гарахыг хүсдэг. Иймд орон нутгийн засаг 
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захиргаанаас дэмжлэг авч малтай болох хүлээлттэй хүмүүс бий 
болж байна.  

Ажилгүйдэл, орлогын хомсдлоос үүдэн ядуурлын түвшин нэмэгдэж, 
улмаар хүүхдийнхээ наад захын хэрэгцээг хангах, хоол хүнс, 
хувцас, хичээлийн хэрэглэл, элсэлтийн шалгалтын төлбөрийг төлөх 
чадваргүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Мандал суманд 
бүлгийн хэлэлцүүлэгт орсон өсвөр насныхан ажилгүйдлээс үүдэн 
хүүхдүүдийн дунд эрх тэгш бус байдал, ялгаварлах хандлага үүсч, 
эцэг эх нь ажилгүй хүүхдүүд гадуурхалд өртөх нь их байдаг талаар 
ярьж байсан. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогчийн хэлснээр 
уурхайн олон ажилчид янз бүрийн зээлд хамрагдсан байсан тул, 
ажилгүй хүмүүс их хэмжээний өрөнд орж, маш эрсдэлтэй хүнд 
хэцүү нөхцөлтэй байгааг дурдсан.

Даланзадгад, Мандал сумын нутаг дахь албан бус уурхайн 
олборлолт (алт, улаан чулуу/хагас үнэт чулуу)-оос үүдэн, ажилгүй 
болсон иргэд орлого олохын тулд хууль бус бичил уурхайд 
ажиллахад хүрч байна. Мандал суманд мод бэлтгэх бизнес 
хумигдсан тул, иргэд албан бус уурхайд олноороо очиж ажиллах 
болжээ. Албан бус уурхайтай холбоотой эрсдлүүдийн тухай доор 
дурдсан болно. Албан бус уурхай энэ судалгааны хүрээнд хамаарах 
асуудал биш боловч, уул уурхайн салбар дахь ажилгүйдэл болон 
албан бус уурхай хоорондоо хамааралтай, тэмдэглэвэл зохих 
чухал асуудал юм. 

Ерөнхийдөө эдийн засгийн өсөлт удааширч, уул уурхай хумигдан, 
уурхайн ажилчид болон гэрээт ажилчид цомхотголд орсон 
зэрэг нь уул уурхайн бүсэд амьдарч буй ард иргэдийн дунд уул 
уурхайн талаар сөрөг дүр зургийг бий болгож байна. Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн савалгаатай байдал, уурхайн үйл ажиллагааны 
цар хүрээ, ажиллах хүчний тогтворгүй байдал нь иргэдийн уул 
уурхайд итгэх итгэл буурахад нөлөөлсөн. Ийнхүү итгэл буурахаас 
гадна ерөнхийдөө хүн амын ихэнх нь зах зээлийн эдийн засаг, 
ашигт малтмалын зах зээл дэх үнийн өөрчлөлт, эдгээрийн уул 
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уурхайн бизнес болон орон нутагт үзүүлэх нөлөөлөл зэргийн 
талаарх мэдлэг ойлголт хомс байдаг. Судалгаанд хамрагдсан 
өсвөр насныхан хүртэл тус салбарыг тогтворгүй, эрсдэлтэй хэмээн 
дүрсэлж байсны дунд Ханбогдын хүүхдүүд байнгын цомхтголын 
талаар шүүмжлэлтэй хандаж байв. Уурхай цалингаа нэмэх 
боломжгүй тул ажилчдаа  халсаар байгаа, орон нутгийн уугуул 
иргэдийг уурхайд ажилд авах сонирхолгүй, ялгаварладаг, мөн хоёр 
сарын цалинтай тэнцэх хахууль өгөхийг шаарддаг гэж тэд ярьсан. 

9.8. Албан бус уурхай

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн судалгааны хүрээнд уул уурхайгаас 
хүүхдэд үзүүлж буй нөлөөний талаар асуухад ихэнх оролцогчид 
албан ёсны том уурхайн талаар биш харин албан бус уурхай, гар 
аргаар ашигт малтмал олборлогчдын тухай түрүүлж бодож байсан. 
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, Хүүхдийн эрхийн судалгааны 
хүрээлэн, Мандал сум, Даланзадгад сумын засаг захиргаа зэрэг 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай уулзах үед ийм байдал 
ажиглагдаж байсан. Албан бус уурхай нь тус судалгааны хамрах 
хүрээнээс гадуур асуудал байсан ч  албан ёсны том уурхай болон 
албан бус уурхайн хооронд эдийн засаг, нийгмийн хувьд холбоотой 
асуудал их байгаа юм. Дээр дурдсанчлан уул уурхайн үйлдвэрлэл 
дэх ажилгүйдлийн улмаас ажлаас халагдсан хүмүүс албан бус уул 
уурхай уруу шилжих хандлага ажиглагдаж байна. 

Албан бус уул уурхайн үйл ажиллагаа, үүнтэй холбоотой шилжилт 
хөдөлгөөн хүүхдэд үзүүлж байгаа зарим нөлөөллүүдээс дурдвал:

 � Байгаль орчны зүгээс эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө, ялангуяа 
гар аргаар алт олборлоход ашигладаг химийн хорт бодист 
хордох эрсдэл байна. Мөн эхчүүдийн эрүүл мэнд, нялхасын 
эндэгдлийн түвшин зэрэг асуудлууд байна. 

 � Уурхайд хүүхэд хөдөлмөр эрхлэх, эцэг эхтэйгээ хамт ажилладаг 
хүүхдүүд нэлээд байдаг, уурхайд хүүхэд осол эндэгдэлд өртөх 
эрсдэлтэй. 

 � Уурхайчдын хоорондын зодоон, дарамт, гэмт хэрэг

 � Албан бус уурхайчдын хүүхдүүд аюул эрсдэлтэй орчинд 
амьдардаг.

 � Эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээ, сургуулийн өмнөх 
боловсролын үйлчилгээнээс хоцрох 

 � Хүүхэддээ анхаарал бага тавих, үл хайхрах, хүүхдүүд сургууль 
завсардах

 � Бэлгийн мөлжлөг 

 � Хүүхдүүд гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох 

 � Гар аргаар ашигт малтмал олборлогчид болон орон нутгийн 
иргэдийн хоорондын зөрчил

 � Уурхайчид болон орон нутгийн засаг захиргааны хоорондын 
зөрчил, зарим тохиолдолд төрөөс хатуухан арга хэмжээ 
авахад хүрдэг.

9.9. Уурхайн эмэгтэй ажилчдад тулгарах бэлгийн дарамт

Энэ судалгааны хүрээнд уул уурхайн ажилтнууд болон эмэгтэй 
ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл аваагүй боловч, эцэг, эхийн байдал 
хүүхдэд нөлөөлдөг тул уул уурхайд ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн 
нөхцөл байдал нь хүүхдийн хувьд чухал асуудал юм. Монгол орны 
уул уурхайд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн нөхцөл байдлын талаарх 
доорх мэдээллийг 2015 онд Адам Смит Интернэйшнл байгууллагаас 
хийсэн “Монгол дахь уул уурхайн салбарын жендэрийн үр нөлөө” 
судалгаанаас авсан болно. 

Уул уурхай нь ерөнхийдөө эрчүүд давамгайлж ирсэн салбар юм. 
Монгол оронд энэ байдал мөн адил бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хувьд 
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уул уурхайд ажилд орох, тус салбарт зохих ёсоор хувь нэмрээ 
оруулахад олон саад бэрхшээл тулгардаг. Тухайлбал ажлын байрыг 
гэр бүлд ээлтэй байлгах талаар бодлого байхгүй, эмэгтэйчүүд 
ажлын байранд бэлгийн дарамтад өртөх, ялгаварлан гадуурхагдах, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд албан тушаал ахих, удирдах албан тушаалд 
очих боломж тааруу, дэмжлэг, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ байхгүй 
зэрэг саад бэрхшээл тулгардаг.52

Австрали, Монголын олборлох үйл ажиллагааны хөтөлбөр (2012)-
ийн тайлангаас: 

Эмэгтэйчүүдийн уул уурхайн салбарт оролцох боломжийг 

хүндрэлтэй болгодог олон хүчин зүйлс байна. Жишээ нь 

байгууллагын дотоод соёл, нийгэм-соёлын саад бэрхшээл, 

ажлын байрны талаарх хэвшмэл ойлголтууд, ялгаварлан 

гадуурхал (жишээ нь том оврын машин төхөөрөмжийн оператор 

эсвэл газрын гүн дэх ажил гэх мэт өндөр цалинтай ажлуудад 

эмэгтэйчүүдийг ажиллуулахыг хориглосон журам), бэлгийн 

дарамт, гомдол гаргахад шийдвэрлэх механизм байхгүй, эсвэл 

гомдол хүлээн авахгүй байх хандлага гэх мэт. Оюу толгой, 

Таван толгой, Энержи ресурс гэх мэт томоохон компаниудын 

хувьд   ажиллах хүчнийхээ бүрэлдэхүүнд орон нутгийн иргэд, тэр 

дундаа эмэгтэйчүүдийг аль болох хамруулахын чухлыг ойлгодог. 

Энэ гурван компани дээрх журмыг үл харгалзан эмэгтэйчүдийг 

хүнд механизмын жолоочоор ажиллуулж байна. Гэвч төрийн 

байгууллага, хувийн хэвшлийн аль алинд нь байгууллагын дотоод 

соёл, хувь хүмүүсийн хандлага, зан үйлийн улмаас энэ салбарт 

ажиллахыг хүсч буй эмэгтэйчүүдэд хүндрэл бэрхшээл байсаар 

байна.

Бэлгийн дарамтын хэлбэрүүдээс дурдвал эмэгтэйчүүдийг объект 
хэмээн харах, ажлын байрны оронд бэлгийн харьцаанд орохыг 

52  Др. И. Кэйн: Монгол дахь уул уурхайн нийгэм, жендэрийн нөлөө. Адам Смит Интернэйшнл (2015 он)

шаардах зэрэг явдал гардаг (Кэйн, 2014; Кэйн, 2014б). Өмнөх 
судалгаануудаас харахад бэлгийн ялгаварлан гадуурхал, бэлгийн 
дарамт зэрэг нь томоохон уурхай болон мөн эргэн тойрны 
суурингуудад аль алинд нь байдаг нь нотлогдож байна.
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Монгол Улсад уул уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж буй 
орон нутгийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг бүрдүүлэхэд 
чиглэсэн хамтарсан санхүүжилтийн олон загваруудыг 
боловсруулан ашиглаж байна. Эдгээр загвар нь орон 
нутгийн иргэдтэй өргөн хүрээнд зөвлөлдөх, мөн Засгийн 
газар, компаниуд, орон нутгийн удирдлагын уялдаа 
зохицуулалтыг хамарсан байна. ТББ-ууд, иргэний 
нийгмийн зүгээс хамтын ажиллагаанд суурилсан 
загваруудыг сайшааж хүлээн авахын сацуу, уг загварууд 
нь ил тод байдал, тэгш оролцоотой байхад өндөр ач 
холбогдол өгдөг. Хамтын ажиллагаа болон нэгдмэл 
хүчин чармайлтын арга механизмууд нь уул уурхайн 
компаниудаас орон нутагт хувь нэмэр оруулах талаарх 
томоохон хүлээлт мөн Засгийн газрын өмнөөс орон 
нутгийн нийгмийн үйлчилгээг хангах үүргийг компаниуд 
гүйцэтгэх эрсдэлүүдийг шийдэхэд дус дөхөм үзүүлэх тул, 
компаниуд хамтын ажиллагааны аргачлалуудыг сайшаан 
дэмжиж байна. 

10.1. Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)

Монгол Улсын шинэ Төсвийн тухай хууль батлагдсанаар 
2013 онд Орон нутгийн хөгжлийн санг байгуулсан бөгөөд 
тус хуульд анх удаа Засгийн газрын төсөвтэй холбоотой 
шийдвэр гаргах үйл явцад олон нийтийн зөвлөлгөөн, 
санал бодлыг тусгах талаар хуульчилсан. ОНХС нь 
аймаг сумдад болон нийслэлийн дүүргүүдэд тодорхой 
төсөв хуваарилах бөгөөд уг төсвөөс орон нутгийн 
иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, дэд бүтэц ба нийгмийн 
үйлчилгээг сайжруулах төслүүдийг санхүүжүүлдэг. Тус 

хуульд ОНХС-гийн төсөв хуваарилалтад орон нутгийн 
иргэдийн оролцоо, иргэдийг холбогдох мэдээллээр хангах 
шаардлагуудыг тусгасан. Төсвийн тухай хууль болон Хүний 
хөгжлийн сангийн тухай хуульд 2016 онд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсны дагуу, уул уурхайн лицензийн төлбөрийн 50%, 
байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн 30%-ийг аймаг, 
сумдын ОНХС-д төвлөрүүлдэг болсон. Байгалийн нөөц 
ашигласны төлбөрийн 65%-ийг Хүний хөгжлийн (үндэсний 
түвшний нэгдсэн) санд, 5%-ийг Орон нутгийн хөгжлийн 
нэгдсэн санд, 30%-ийг дараах гурван түвшинд (i) улсын 
төсөв (70%), (ii) аймгийн ОНХС (20%), (iii) сумын ОНХС-д 
(10%) тус тус шилжүүлдэг.

ОНХС нь олон нийтийн санал асуулга/зөвлөлгөөнд ач 
холбогдол өгдөг ч, энэ арга хэмжээ нь төдийлөн оновчтой 
хэрэгждэггүй нь ажиглагдсан. Тухайлбал орон нутгийн 
удирдлагууд олон нийтийг мэдээллээр хангах үйл явцыг 
хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар мэдлэг хомс тул, 
иргэд төсвийн хөрөнгийг хэрхэн, юунд зохистой зарцуулах 
талаар идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэж чаддаггүй болохыг Уул 
Уурхайн Яамны төлөөлөгчид онцлон дурдсан. Засгийн 
газар хөгжлийн тухай хэлэлцүүлэгт компаниудыг урьж 
оролцуулдаггүй, уул уурхайн компаниуд нь ОНХС-гийн 
үйл явцад оролцох боломжгүй, улмаар уул уурхайд 
өртсөн сумдад нэмэлт/хамтарсан санхүүжилт бүрдүүлэх 
боломжийг алддаг талаар ТББ-ын хэлэлцүүлгийн 
оролцогчид шүүмжлэлтэй хандаж байв. ТТБ-уудын 
үзэж байгаагаар ОНХС нь эхний үед хашаа хороо, тоног 
төхөөрөмж зэрэг ХАА-н хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдсан 
байна.
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10.2. Орон нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ 
(ОНХХАГ)

Монгол Улсад уул уурхайн асуудлаар орон нутгийн иргэдийн 
оролцоог хангах талаар иргэний нийгмийн зүгээс идэвхтэй 
дэмжсэний үр дүнд орон нутгийн түвшинд гэрээ байгуулах эрх зүйн 
шаардлагыг анх удаа  2006 онд баталсан Ашигт  малтмалын тухай 
хуульд тусгасан билээ53. Уул уурхайн төсөлд өртсөн орон нутгийн 
иргэдийг төлөөлж орон нутгийн засаг захиргааны удирдлагуудтай 
гэрээ байгуулах шаардлага нь уул уурхайн лиценз олгох үйл явцын 
нэг хэсэг байх ёстой гэж иргэний нийгэм үзсэн. 2014 онд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулан баталсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
42.1-р зүйлд “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг 
хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн 
захиргааны байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллана” гэж заасан. 
Тус хуульд 2014 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Монгол 
Улсын Засгийн газар бусад оролцогч талуудтай өргөн хүрээнд 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр 2016 онд Дэлхийн Банк болон олон 
улсын хуулийн Hogan Lovells пүүсийн дэмжлэгтэй Орон нутгийг 
хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны загвар гэрээг боловсруулж 
баталсан юм. 

Оюу Толгой компани 2015 оны 4-р сард Өмнөговь аймгийн 
удирдлагатай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан сайн 
туршлага байна. Тус гэрээнд хөрөнгө оруулалтын шийдвэр 
гаргах үйл явц, оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагууд, нэн 
тэргүүний гол асуудлуудыг тодорхой тусгасан тул, энэ гэрээ нь 
олон нийтэд нээлттэй бөгөөд орон нутгийн түвшинд гэрээний эх 
бичвэр боловсруулах, хэлэлцээр хийх, баталж хэрэгжүүлэх талаар 
мэдээлэл, туршлагын чухал эх сурвалж болох ач холбогдолтой.

53 Д.Бямбажав. Монгол улсын уул уурхайн салбарт орон нутгийн түвшний гэрээний ил тод байдлыг 
сайжруулах. Goxi.org, 2015 оны 12 дугаар сарын 2

Орон нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээний загвар 
нь цаг зуурын болон богино хугацааны чанартай санхүүжилтаас 
татгалзан, хөгжлийн төлөө нэгдмэл хэтийн зорилгыг чухалчлан 
мэдээлэл болон тэгш оролцоонд суурилсан арга механизм юм. 
Орон нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны загвар гэрээний 
(ОНХХАЗГ) зорилго нь уурхайн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг 
багасгаж, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх замаар уурхайн хаалтын 
дараах нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдлыг бодитойгоор 
төсөөлж, тогтвортой үр өгөөж бий болгоход чиглэж байгааг Уул 
Уурхайн Яамны төлөөлөгчид тайлбарлав. Түүнчлэн ОНХХАЗГ нь 
компаниуд болон орон нутгийн удирдлагын хооронд уул уурхайн 
үйл ажиллагааны үр өгөөж (компани), байгаль орчин ба нийгмийн 
хөгжлийн үүрэг хариуцлага (орон нутгийн засаг захиргаа) зэрэг тус 
тусын үүрэг хариуцлагын талаар нэгдсэн ойлголттой болоход тус 
дөхөм үзүүлдэг талаар тус яамны төлөөлөгчид онцлон дурдсан.

Гэвч ОНХХАЗГ нь агуулгын хувьд хязгаарлагдмал заавал мөрдөх 
загварт суурилсан гэж ТББ-ууд шүүмжилж байсан. Тус загвар нь 
тэгш оролцоог дэмжээгүй, мөн нөхцөл байдал, оролцогч талууд, 
орон нутгийн тулгамдсан асуудлуудын онцлог ялгаа тусгахуйц уян 
хатан бус гэж тэд тэмдэглэв. Гэрээ байгуулах үйл явц өмнө нь зохион 
байгуулалтгүй, нээлттэй бус байсан бол, энэхүү ОНХХАЗГ нь эерэг 
дэвшилттэй алхам болсон талаар Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн 
ажилтан дурдаж байв. Гэвч гэрээний загвар нь хэт техникийн 
шинжтэй, Засаг даргын хүрээнд төвлөрсөн, хангалттай түвшинд 
хүртээмжтэй байдлыг хангаагүй болохыг талууд тэмдэглэж байв.

10.3. “Говийн Оюу” хөгжлийг дэмжих сан

Оюу Толгой компани түншлэгч орон нутгуудтай байгуулсан 
Хамтын ажиллагааны гэрээнд Өмнөговь аймгийн дөрвөн сум 
ордог. Тус компаниас ирэх 30 жилд “Говийн Оюу” хөгжлийг дэмжих 
сан (ХДС)-гаар дамжуулан орон нутгийн хөтөлбөр, төслүүдийг 
санхүүжүүлэхэд жил тутам 5 сая ам.долларын хувь нэмэр 
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оруулахаар шийдвэрлэсэн. Энэхүү гэрээнд төслүүдийг сонгон 
шалгаруулах хугацааг тодорхойлсны зэрэгцээ оролцогч талууд 
хэрхэн хамтарч ажиллах, мөн ХДС-гийн гол чиглэлүүд болох 
ус, байгаль орчин, бэлчээрийн менежмент, соёлын өв, аялал 
жуулчлал, орон нутгийн бизнесийг хөгжүүлэх, худалдан авах 
ажиллагааг  тусгасан байна. Хамтын ажиллагааны гэрээ болон 
ХДС-г байгуулах явцад оролцогч талуудын оролцоог хангаж, 
холбогдох мэдээллийг түгээсэн бөгөөд судалгааны явцад уулзаж 
ярилцсан хүмүүс тус сангийн зорилгын талаар мэдлэг ойлголттой 
болох нь ажиглагдсан.

Жил тутам 5 сая ам.долларын санхүүжилт олгох амлалт Өмнөговь 
аймгийн иргэдийн дунд томоохон хүлээлт бий болгосон. Оюу Толгой 
компани тус сангаар дамжуулан “бүх зүйлд” хөрөнгө оруулна гэсэн 
ойлголттой байгаагаа   Даланзадгад хотын залуучууд илэрхийлж 
байв. Гэвч сангийн хуваарилалт болон үр шим хүртэгчдийг 
хараахан тодорхойлж, зөвшилцөөгүй байгаа юм байна. “Ханбогд 
сум жил тутам тус сангийн хөрөнгийн 40%-ийг хүртэх ёстой ч, 
хараахан зөвшилцөөгүй. Одоогоор тус сумаас жилд ганц хоёр 
төсөл санал болгох боломжтой” талаар Ханбогд сумын засаг 
дарга илэрхийлсэн. Нөгөө талаас Сангийн санхүүжилт нь аймгийн 
хэмжээнд тэгш хуваарилагдах хэрэгтэй, ашигт малтмалгүй сумд ч 
гадна хоцрох ёсгүй гэж Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогчийн 
хэлсэн. Тэрбээр тэгш хуваарилалт нь Ханбогд сум дахь нийгмийн 
үйлчилгээ дээшилсэн гэсэн хүлээлттэй хүмүүс тус сумыг бараадан 
олноор шилжин суурьших явдлыг хязгаарлах боломжтойг мөн 
дурдсан.

Сумын болон аймгийн удирдлагууд ялгаатай өөр өөр байр 
суурьтай байгаа, мөн Аймгийн Засаг дарга Ханбогд сумыг 
онцолж чухалчлахгүй байгаа талаар Оюу Толгой компанийн 
төлөөлөгчид бас дурдсан болно. Тэд  сангаас санхүүжилт хүссэн 
төслийн саналуудтай танилцсаны үндсэн дээр, төслийн санал 
ба төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх талаар Ханбогд сумын 

засаг захиргааг дэмжих, чадавхижуулах хэрэгцээ шаардлага 
байгаа талаар онцлон тэмдэглэсэн. 

Одоогоор Ханбогд сумын зүгээс шинэ сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолбор барих санал дэвшүүлсэн бөгөөд ХДС-гийн Удирдах 
Зөвлөл нь Ханбогд суманд барих сургууль, цэцэрлэгийн төслийг 
2016 оны 8-р сард баталсан байна. 

“Говийн Оюу” ХДС-гийн тухай танилцуулга 

Оюу Толгой – Өмнөговь аймгийн Хамтын ажиллагааны гэрээ нь Оюу 
Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний нэг нөхцөл байсан. Хамтын 
ажиллагааны гэрээнд орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн төлөө 
хамтын үүрэг хариуцлага болон урт хугацааны идэвх чармайлттай 
байх зарчмуудад тулгуурлан Оюу Толгой компани, Өмнөговь аймаг, 
түншлэгч сумдууд хэрхэн хамтарч ажиллах талаар тусгасан. 

Оролцогч талуудын оролцоо, зөвлөлгөөн, хэлэлцээр өргөн 
хүрээтэй зохион байгуулсны эцэст 2015 оны 4-р сарын 22-ний 
өдөр Хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулсан. Тус гэрээнд үр шим 
хүртэгч “Түншлэгч орон нутгууд” болох Өмнөговь аймаг, Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдын Засаг дарга нар, ИТХ-
ын дарга нар болон Оюу Толгой компанийн Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх 
захирал гарын үсэг зурсан. 

Зөвлөлгөөний үеэр дараах хамтын ажиллагааны чиглэлүүд нь 
Түншлэгч орон нутгуудад гол тулгамдсан асуудлууд болохыг 
тодорхойлж, гэрээний хавсралтад тусгаж оруулжээ. 

 � Усны менежмент – 4-р хавсралт

 � Байгаль орчны хяналт шинжилгээ ба хамгаалалт – 5-р хавсралт

 � Уламжлалт мал аж ахуй ба бэлчээрийн менежмент–6-р 
хавсралт

 � Үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал – 7-р хавсралт

 � Нийгмийн суурь үйчилгээ (эрүүл мэнд, соёл, боловсрол, 
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мэргэжлийн боловсрол ба хөдөлмөр эрхлэлт) – 8-р хавсралт

 � Орон нутгийн бизнесийг хөгжүүлэх болон Бараа, үйлчилгээ 
худалдан авах үйл ажиллагаа – 9-р хавсралт

 � Олон Нийтийн дэд бүтэц ба хөрөнгө оруулалтын төслүүд – 
10-р хавсралт

Дээрх 8-10-р хавсралтууд нь шилжин суурьшилтын менежментэд 
шууд хамаарна. 

Хамтын ажиллагааны гэрээний засаглал

Тус гэрээний хэрэгжилтийг Хамтын ажиллагааны гэрээний 
Харилцааны Хороо болон “Говийн Оюу” ХДС-гийн Удирдах 
Зөвлөл зохицуулна. Харилцааны Хорооы чиг үүрэг нь гэрээний 
хэрэгжилтийн үйл явц түншлэгч орон нутгуудад хэрхэн үр нөлөө 
үзүүлж байгааг үнэлж нягтлах, үйл явц, үр дүнг ил тод зөвлөлдөж, 
мэдээллэхийг хангахад чиглэнэ. Харилцааны Хороо нь Оюу Толгой 
компанийн 4 удирдах ажилтан, түншлэгч аймаг, сумдын засаг 
захиргааны 9 төлөөлөгчдөөс бүрдэх бөгөөд Хорооны хуралд тайлан 
мэдээ танилцуулах компанийн менежерүүд, ажилтнуудыг урьж 
оролцуулна. “Говийн Оюу” ХДС нь Оюу Толгой компаниас түншлэгч 
орон нутгийн хөгжилд жил тутам хувь нэмэр оруулах санхүүжилтыг 
удирдана. Тус сангийн Удирдах Зөвлөл нь Оюу Толгой компанийн 
4 удирдах ажилтан, түншлэгч аймаг, сумдын засаг захиргааны 4 
албан тушаалтнаас бүрдэх бөгөөд эдгээр гишүүд нь санд ирүүлсэн 
орон нутгийн төсөл, хөтөлбөрийн саналыг нягталж үнэлнэ. 

Харилцааны хороо нь ХДС-д төслийн саналуудыг үнэлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ, төслийн саналуудын үндэслэл болон 
тэдгээр нь Хамтын ажиллагааны гэрээнд тусгасан чиглэлүүдийн 
урт хугацааны хөгжлийн зорилгуудад нийцэж буй эсэх талаар ХДС-
гийн Удирдах Зөвлөлд зөвлөгөө өгнө.  

Харилцааны хороо болон ХДС нь Хамтын ажиллагааны гэрээний 
засаглалын хяналт ба тэнцвэрт байдлыг хангахын сацуу, хөгжлийн 
шилдэг төслийн саналыг дэмжих, амжилттай хэрэгжихэд нь 

зөвлөгөө өгөх, Засгийн газрын үйл ажиллагаатай уялдуулахад нь 
хамтран тусалж дэмжинэ. Харилцааны Хороо болон ХДС-гийн 
дүрэм журам болон удирдамж нь олон нийтэд нээлттэй бөгөөд 
Сангийн Удирдах Зөвлөл нь бүх батлагдсан санхүүжилтийн талаар 
зөвшилцлийг бүрдүүлэх зорилготой ажилладаг.  
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Гаднаас шилжин ирж суурьших үйл явц зарим нь хяналттай, 
зарим нь хяналтаас гадуур явагддаг. Хяналттай гэдэг нь уул 
уурхайн олборлолтын төсөл дээр ажиллуулахаар тухайн 
орон нутагт гаднаас авчирч буй ажилчид хамаарна. Ийм 
ажилчид гол төлөв компанийн зүгээс тусгайлан байгуулсан 
кэмп эсвэл компаниас олгосон сууцанд амьдардаг. 
Хяналтгүй шилжин ирэгсэд гэдэгт ажил хайж ирсэн хүмүүс, 
гэрээт ажилтнууд, ханган нийлүүлэгчид, эдийн засгийн 
болон нийгмийн илүү боломж хайж ирсэн иргэд багтана. 
Уул уурхайн бүсэд хүмүүс ийнхүү хяналтгүйгээр шилжин 
ирж суурьшиж байгаа асуудлыг зохицуулах чиглэлээр уул 
уурхайн төсөл болон компанийн зүгээс хийж чадах зүйл 
хомс. Ихэнх улс оронд иргэд өөрсдийн хүссэн газраа ирж, 
суурьшин амьдрах эрх нь нээлттэй байдаг бөгөөд шилжин 
суурьшилтыг багасгах эсвэл зайлсхийх арга зам маш цөөн 
байдаг.

Монголд хийсэн судалгааны дүн болон олон улсын 
сайн туршлагаас харахад шилжин суурьшилтын нөлөөг 
шийдвэрлэх дараах арга замууд байж болох юм. Эдгээр 
нь нийгмийн үр нөлөөг шийдвэрлэхэд чиглэхийн зэрэгцээ 
уул уурхайн компаниуд, орон нутгийн засаг захиргаа, мөн 
засгийн газраас авч хэрэгжүүлбэл зохих үйл ажиллагааны 
талаар зөвлөмжүүдийг агуулсан болно.

11.1. Хүүхдэд үзүүлэх нөлөөллийн суурь тоо 
баримт

Уул уурхайн нөлөөлөл, тэр дундаа шилжин суурьшилтын 
нөлөөллийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хүүхдийг болон 
тэдэнтэй холбоотой асуудлыг анхааран авч үзэхэд, 
хамгийн чухал нь төлөвлөлт, менежментийн тоон 

мэдээллийг цуглуулахдаа хүүхдийг холбогдох тал хэмээн 
үзэх. Судалгаанд оролцсон компаниуд, төрийн бус 
байгууллагууд болон хүүхдийн эрхийн мэргэжилтнүүдийн 
хэлснээр одоогийн байдлаар уул уурхайн асуудлыг авч 
үзэхдээ хүүхдийн эрхийн асуудлыг хамааралтай, чухал 
асуудал гэж тооцдоггүй байна. Ихэвчлэн холбогдох 
тоо баримт дутмаг байдгаас компаниуд болон орон 
нутгийн удирдлагууд уул уурхайн зүгээс хүүхдэд үзүүлэх 
нөлөөллийн нарийн асуудлыг тэр бүр бүртгэж авдаггүй. 
Хүүхдэд үзүүлэх ихэнх нөлөөлөл нь ирээдүйд ил гарч, 
мэдрэгдэх тул, хүүхдэд үзүүлж буй нөлөөллийн асуудлын 
хэв шинж болон чухал ач холбогдлыг ойлгох нь амин 
чухал юм. 

Компаниудтай хийсэн ярилцлагаас харахад уул 
уурхайгаас хүүхдэд үзүүлэх нөлөөллийн талаар тоо 
баримт хангалтгүй, мөн шилжин суурьшилтын нөлөөллийн 
талаарх тоо баримт хомс дутмаг байна.

Суурь судалгаа мөн Монголын компаниудын нөлөөллийн 
үнэлгээний тайлан дээр үндэслэн тус судалгаанаас 
дараах дүгнэлтийг хийж байна. 

 � Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн холбогдолтой үзүүлэлтүүд 
нь ихэвчлэн эрүүл мэнд, боловсрол, мөн хөдөлмөр 
эрхлэлттэй холбоотой үзүүлэлтүүд байдаг.

 � Ерөнхийдөө тоо баримтууд хүүхэд, өсвөр насныхан 
ба залуучууд, эмэгтэйчүүд гэх мэтээр нарийвчлан 
ангилагдаагүй байдаг тул хүн ам зүйн бүрэн дүүрэн 
мэдээллийг өгч чадахгүй байна. 

 � Эмэгтэйчүүд эсвэл хүүхдүүдийг тусдаа / бие даасан 
оролцогч тал гэж тооцогддоггүй. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

13

Менежментийн аргачлалууд
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 � Боловсролын статистик мэдээллүүд ихэвчлэн сургуульд 
хамрагдалт, боловсролын хүртээмжийн үзүүлэлтүүд байдаг 
(сургуульд хамрагдсан хүүхдийн хувь, бүрэн дунд боловсрол 
эзэмшсэн хүүхдийн хувь гэх мэт) бөгөөд боловсролын чанар, 
сурах орчны талаарх мэдээлэл байдаггүй (сургалтын орчин, 
анги дүүргэлт, сургалтын материалын хангамж, багш нарын 
хүрэлцээ, чадавхи гэх мэт).

 � Уул уурхайн нөлөөллөөр хүүхдэд учирч болох эрсдэлийн 
тухай хэдхэн цөөн тооны суурь судалгаанд дурдсан байна. 
Эдгээр эрсдэлд хүүхэд хүний наймааны золиос болох эрсдэл, 
уул уурхайн бүс нутагт замын хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгсэл 
ихэссэнээс үүдэлтэй хүүхдийн осол гэмтэл зэрэг хамаарна.

Хүүхдийг уул уурхайн нөлөөлөлд өртөгч тал бөгөөд бие даасан 
оролцогч тал гэж үздэггүй тул тоо баримт хомс, дутуу байхын 
зэрэгцээ хүүхдэд уул уурхайн зүгээс үзүүлж буй нөлөөлөл, үүсч 
буй нийгмийн асуудлуудыг илрүүлж тодорхойлж чаддаггүй, мөн 
уул уурхайн төслүүдийн дизайн/төлөвлөлт болон нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнүүд хүүхдийн эрх зөрчигдсөн асуудлыг 
хамруулж тусгадаггүй гэж үзэж болох юм. Оюу Толгой компаниас 
2012 онд гаргасан Шилжин суурьшилтын төлөвлөгөөнд гол үр 
дүнгийн үзүүлэлтүүдийг жендэрээр ангилсан ч хүүхдийг холбогдох 
талуудад хамааруулан авч үзэхдээ эмэгтэйчүүд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настнуудын хамт эмзэг бүлгийн 
бүрэлдэхүүнд багтаасан бөгөөд хүүхдүүдийг тусад нь оролцогч 
тал гэж авч үзээгүй. 

Хүүхдүүдийн аж байдлыг хамруулсан суурь мэдээлэл нь төслийн 
төлөвлөлт ба удирдлага менежментийн чиглэлээр дараахь ач 
холбогдолтой. 

 � Дэд бүтцийн төлөвлөлт, орон сууц, газар ашиглалтын 
төлөвлөлт

 � Эрсдэл ба нөлөөллийг бууруулах

 � Нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах

 � Шилжин суурьшилтыг удирдах

 � Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, удирдлага

 � Нийгмийн хөтөлбөрүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилт.

Монгол Улс дахь уул уурхайн компаниудын суурь үнэлгээ болон 
нөлөөллийн үнэлгээнд дараах асуудлууд хамаарна: 

 � аюулгүй байдлын асуудал

 � хүүхэдтэй холбоотой гомдол

 � төсөлд хамрагдаж буй өрхүүдэд орон байр олгох, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах зэрэг хүүхэдтэй холбоотой нөхөн 
төлбөр

 � шилжин суурьшилт, орон байр, амьдрах орчин

 � зөрчил

- олон нийтийг хамарсан зөрчил (жишээ нь уул уурхайн 
эсрэг хөдөлгөөн г.м.)

- орон нутгийн иргэдийн дундах зөрчил

 � хүүхдийн жендэрийн асуудлууд

 � гэр бүл тусдаа амьдрах / хүүхдийг харгалзах хүнгүй үлдээх

 � нийгэм-сэтгэл зүйн тоо баримт

 � ядуурлын чиг хандлага, нөлөө

 � уул уурхайн нөлөөнд байгаа гэр бүлүүд дэх хөдөлмөрийн 
хуваарь ба хүүхдүүд

 � ус, цахилгаан, эрүүл ахуй зэрэг нөөцийн хүүхдэд хүртээмжтэй 
байдал – хүүхдийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө

 � залуусын ажилгүйдэл.

Зөвлөмжүүд:

 � Компаниудад:

 Бүхий л тоон мэдээллийг цуглуулах үйл явцдаа хүүхдийг 
хамруулах, ангилсан тоон мэдээлэл ашиглаж, хүүхдэд үзүүлэх 
нөлөөллийн үзүүлэлтүүдийг тооцож байх
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- Тоон баримтын үзүүлэлтүүд болон хэмжилт хийх аргуудыг 
орон нутгийн засаг захиргаатай хуваалцаж, төрийн 
захиргааны тоон мэдээлэл цуглуулахдаа ижил тэстэй 
үзүүлэлтүүд ашиглахыг дэмжих.

 � Засгийн газар болон орон нутгийн засаг захиргаанд:

- Орон нутагт цуглуулдаг тоон мэдээлэлд хүүхдэд үзүүлэх 
нөлөөллийн тоон мэдээллийг оруулах

- Тоон мэдээллийг сумын ба аймгийн түвшнээр гаргаж, орон 
нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудад өгч байх.

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн гаргасан Уул уурхайн салбар дахь 
Хүүхдийн эрхийн удирдамж нь хүүхдэд үзүүлэх нөлөөллийг 
үзүүлэлтийн тусламжтайгаар нөлөөллийн үнэлгээ хийх удирдамж, 
арга хэрэгслүүдийг толилуулж, зарим арга барилыг танилцуулсан 
байдаг.  Тус удирдамж нь суурь мэдээллийг цуглуулахад гарын 
авлага болдог.

11.2. Шилжин суурьшигчдын тоо, хүн амын өсөлтийг 
урьдчилан тооцох мэдээлэл цуглуулах 

Монголд хийсэн судалгаагаар уул уурхайн бүсэд гаднаас иргэд 
шилжин ирж суурьшсаны улмаас орон нутгийн  хүн ам өсөн 
нэмэгдэж байгааг урьдчилан таамаглаж, төлөвлөх оролдого 
хийдэггүй байснаас үүдэн орон нутгийн засаг захиргаа үүнийг 
зохицуулах, шийдвэрлэх хүчин чармайлт хангалтгүй явж ирсэн. 
Монгол дахь орон нутгийн төсөв болон нийгмийн үйлчилгээг 
төлөвлөхдөө тайлант хугацаанд тус орон нутагт бүртгэлтэй байсан 
хүн амын тоонд суурилдаг тул байдал улам хүндэрдэг. Төсвийн 
төлөвлөлтөд бүртгэлгүй болон хөдөлгөөнт хүн амыг тооцдоггүйн 
дээр бүртгэлтэй хүн амын тоо огцом нэмэгдэх төлөв байдлыг 
харгалзан үздэггүй. Ийм механик өсөлт нь гол төлөв уул уурхай 
болон бусад салбарт ажиллахаар ажил хайж ирсэн хүмүүсээс 
үүдэлтэй байдаг. 

Энэ судалгааны дүнгээс харахад уул уурхайг үйл ажиллагаа явагдаж 
буй бүс нутгуудад уул уурхай дахин эрчимжих төлөвтэй байгаагаас 
ойрын хэдэн жилд шилжин суурьшигчдын шинэ давалгаа гарч, 
ойрын 10-15 жилд хүн амын тоо нэлээд өсөх төлөвтэй байна. 
Хүн амын өсөлтийн тоог илүү бодитойгоор урьдчилан таамаглаж, 
түүнд тохиросон төлөвлөлтийг хийхийн тулд компаниуд, засгийн 
газар, орон нутгийн удирдлагууд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 
ажиллахыг зөвлөмж болгож байна. 

Зөвлөмжүүд:

 � Компаниудад:

- Төслийн орон нутагт нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж 
(доорх хүснэгтийг54 хар) шилжин ирж суурьшигчдын хэв 
шинж,тэднийг хүлээн авах хүчин чадал,тэр дундаа орон 
нутгийн засаг захиргаа, нийгмийн үйлчилгээний хүчин 
чадлыг үнэлэх

- Төслийн төлөвлөгөө, хэрэгжих хугацаа, ажиллах хүчний 
тооцоо зэргийг орон нутгийн захиргаа болон засгийн 
газартай хуваалцах

- Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС), Орон нутгийн хөгжлийн 
гэрээ (ОНХГ) зэргийн тусламжтайгаар орон нутгийн засаг 
захиргааны чадавх, төлөвлөлтийн үйл явцыг дэмжих 
боломжийг судлах.

 � Засгийн газарт:

- Орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран хүн амын ердийн 
өсөлт, шилжин суурьшилт зэргийг харгалзан хүн амын 
өсөлтийг тооцоолох, мөн тухайн орон нутагт гаднаас 
шилжин ирж суурьшихад нөлөөлж буй (уул уурхайгаас 
гадна) үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын хөгжил, 
хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн хөгжил гэх мэт 

54 Уул уурхайн төслөөс үүдэлтэй шилжин суурьшилтын асуудлыг шийдвэрлэх Олон Улсын Санхүүгийн 
Корпорацийн Гарын авлагад хэсэгчлэн үндэслэсэн.



УУЛ УУРХАЙГААС ҮҮДСЭН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН, ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ54

бусад хүчин зүйлсийг тодорхойлох.  Түүнчлэн хүн амын 
тооцоололд нь хүүхэд, залуусын тоог багтаахад анхаарах.  

 � Компаниудад болон Засгийн газарт:

- Уул уурхайн бүс нутагт оршин сууж буй бүртгэлгүй оршин 

суугчдын асуудлыг хүлээн зөвшөөрч, төсвийн төлөвлөлтөд 
тэдний тоог харгалзан үздэг болгох чиглэлээр Монгол 
Улсын Засгийн газартай хамтран ажиллах. 

ТУХАЙН ОРОН НУТГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Төслийн шинж чанар

Төслийн ашиглалт хэрэглээ болон үе шат • Төсөлтэй холбоотой газар эзэмшилт болон суурьшилтын үе шат, мөн үүсч болзошгүй газрын 
наймаа

• Төслийн хэрэгжилтийн үе шат, үүнд кемп байгуулах, дэд бүтэц байгуулах (тэр дундаа авто 
замын хүрэлцээ)

• Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх дэд бүтэц болон нийгмийн үйлчилгээний хөгжлийн төлөвлөгөө 
(тээвэр, ахуйн үйлчилгээ, боловсрол, эрүүл мэнд гэх мэт)

• Хөдөө аж ахуй, албан бус уул уурхай, мод бэлтгэл зэрэг гуравдагч салбаруудад олгох нөөц 
бололцооны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.

Ажиллах  хүчний нөөцийн урьдчилсан 
тооцооллыг төслийн мөчлөгийн удирдлагын 
дагуу хийх, үүнд төслийн хаалтыг харгалзан 
үзэх

• Барилгын ажил, уул уурхайн олборлолтын үе шатан дахь шууд болон шууд бус ажиллах 
хүчний тооцоолол, хугацаа

• Барилгын ажил, уул уурхайн олборлолтын үе шатан дахь бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
эрэлт хэрэгцээ.

Орон тоо гарсан ажлын байранд орон нутгийн 
иргэд авч ажиллуулах боломжтой эсэхийг 
мэдэх үүднээс ажлын байрны ур чадварын 
шаардлагыг тодорхойлох

• Барилгын ажил, уул уурхайн олборлолтын ажлын байруудад шаардагдах ур чадвар

• Орон нутгийн иргэдийн чадвар болон ажлын байрны олдоцыг харьцуулах.

Орон нутгийн иргэд, хүн амын дүн шинжилгээ

Төслийн бүс нутаг дахь хүн амын өсөлтийн 
прогноз 

• Хүн амын суурь тоо, үүнд бүртгэлтэй, бүртгэлгүй хүмүүс багтана; тооцоололд хүүхдийн 
мэдээллийг хамруулна.

• Орон нутгийн хүн амын тооцоолол, үүнд бүртгэлтэй, бүртгэлгүй хүн амыг хамруулна, 
тооцоололд хүүхдийн мэдээллийг хамруулна.

• Ирээдүйд шилжин ирж суурьших хүмүүсийн дүр зураг, үүнд гарал үүсэл, амьжиргааны байдлын 
мэдээлэл багтана.
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Хүн амын хөдөлгөөний төлөв (орон нутгийн 
болон ажиллах хүчний үндсэн орон нутаг)

• Үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээний хөдөлмөр эрхлэх насны хүн амын тоо

• Ажилгүйдэл болон бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

• Нэг хүнд ноогдох ДНБ

• Дотооддоо нүүлгэн шилжүүлэгдсэн хүмүүс бий эсэх

• Нөлөөлөх хүчин зүйл бүхий хөрш орнуудтай хэр ойр эсэх

• Төстэй төслүүдийн улмаас үүссэн шилжин ирж суурьших үйл явц байгаа эсэх.

Тухайн орон нутгийн чадавх • Хөдөлмөрийн насны хүн ам

• Хөдөлмөрийн насны хүн амын чадвар (боловсрол, ур чадвар, ажлын туршлага)

• Тухайн орон нутгийн иргэдийн эрэлт хэрэгцээг одоогийн байгаа дэд бүтэц, үйлчилгээ, ахуйн 
үйлчилгээ хангаж чадаж байгаа эсэх

• Бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүртээмж

• Жижиг, дунд үйлдвэрийн чадавх.

Тухайн орон нутгийн эрсдэл даах чадвар • Материаллаг бааз / хөрөнгө нөөц

• Дэд бүтэц, үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээ

• Эдийн засаг, нийгмийн хүчин зүйлс

• Зөрчлийн түүх

• Ур чадварын ялгаатай байдал

• Эрүүл мэндийн байдал

• Албан бус уул уурхай болон жижиг уурхай.

Орон нутгийн захиргааны чадавх • Орон нутгийнхаа эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, урт хугацааны, иргэдийн оролцоонд суурилсан 
төлөвлөлт, төсөвлөлтийн бодлого хэрэгжүүлэх, тэр дундаа шилжин ирэгсэдтэй холбоотой хүм 
амын өсөлтийн тооцоолол хийх орон нутгийн удирдлагын чадвар 

• Хүүхдийн эрүүл мэнд, сайн сайханд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тусламж, үйлчилгээн дэх 
доголдол, чадавх, ур чадварын дутагдал

• Орон нутгийн иргэдэд нийгмийн суурь үйлчилгээг зохистой түвшинд хүргэхэд тулгарч болох 
төсвийн хүндрэл.

11.3. Шилжин ирэгсдийн бүртгэл 

Хүн ам, шилжин ирэгсдийн асуудалтай холбоотой нэг асуудал нь 
шилжин ирсэн хүмүүсийн бүртгэлийн асуудал юм. Олон тооны иргэд 
уул уурхайд ажил хайхаар шилжин ирдэг тул орон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллагууд уул уурхайн компаниудтай бүртгэлийн 
асуудлаар хамтран ажиллах нь зохистой. Тус судалгааны 
мэдээллээс харахад уул уурхайн компаниуд ажилд шинээр хүн 

авахдаа тухайн сум орон нутагт бүртгэлтэй байх шаардлага 
тавьдгийн улмаас тухайн орон нутагт иргэний бүртгэлийн 
хөөрөгдөл үүсч, уул уурхайн ажилтан элсүүлэх улиралтай 
уялдаатайгаар хүмүүс олноороо ирж байна. Ялангуяа Ханбогд 
суманд маш олон тооны иргэд ирж бүртгэл хийлгээд уурхайгаас 
дуудах хугацаа болтол, оршин суудаг уугуул нутаг луугаа буцдаг 
болох нь харагдсан. 
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Зөвлөмжүүд

Иргэний бүртгэлийн мэдээллийг сайтар бүртгэж, хоорондоо 
мэдээллээ өгч байснаар уул уурхайн компаниуд болон орон 
нутгийн захиргаа цаашдын шилжин ирэгсдийн төлөв байдлын 
талаар урьдчилан тооцоолох, төлөвлөх боломжтой болно.Доорх 
арга хэмжээнүүдийг санал болгож байна.

 � Компаниудад:

- Шилжин ирэгсдийн бүртгэл, тэр дундаа уул уурхайд ажил 
хайн ирэгсдийн бүртгэлийн асуудлаар орон нутагтай 
дараах байдлаар хамтран ажиллах:

 Шилжин ирэгсдийн бүртгэлийн асуудлаарх чадавх, нөөц 
бололцоо хангалттай эсэх.  Ялангуяа ажилтан авахдаа 
тухайн сум, орон нутагт албан ёсны бүртгэлтэй байхыг 
шаарддаг компаниудын хувьд энэ нь хамааралтай

 Ажил хайж ирсэн хүмүүсийг орон нутагт бүртгүүлэхээр 
илгээх.

 � Орон нутгийн засаг захиргаанд: 

- Оршин суугч шинээр бүртгэж авахдаа хүүхдийн талаарх 
дараах асуултуудыг асууж байх:

 Тухайн шилжин суурьшигч хэдэн хүүхэдтэй вэ?

 Шилжин суурьшигчдын хүүхдүүд эсвэл тэдний зарим нь 
эцэг эхтэйгээ хамт ирэлгүй, оршин суугаа нутагтаа үлдэх 
эсэх, тийм бол хүүхэд ганцаараа амьдрах уу эсвэл, хэн 
тэднийг асран халамжлах вэ? 

 Шилжин суурьшигчийн хүүхдүүд дараа нь эцэг, эхийнхээ 
араас ирж суурьших эсэх?

 Хэрэв шилжин суурьшигч ирсэн газартаа уул уурхайд 
ажилд орсон тохиолдолд хүүхдүүдийг нь харах хүн байгаа 
эсэх?

11.4. Нийгмийн статистик мэдээллийн дутмаг байдлыг 
шийдвэрлэх нь 

Тус судалгааны явцад хэд хэдэн удаа дурдагдаж байсан нэг 
асуудал нь хүүхдийн эсрэг үйлдсэн бэлгийн хүчирхийлэл болон 
гэмт хэргийн шинж чанартай хэрэг зөрчил, асран хамгаалах 
хүнгүй орхигдсон хүүхдүүд, өрх толгойлсон хүүхдүүд, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, бэлгийн замаар дамжих халдвар, охидын жирэмслэлт 
зэрэг асуудлаар тоо баримт дутмаг байгаа явдал байлаа. 
Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын (ХТҮГ) албан тушаалтнуудын 
тайлбарласнаар нийгмийн статистик тоо баримт дутагдалтай 
байгаагийн нэг үндсэн шалтгаан нь Монгол Улсад зөрчил болон 
үл хайхралтыг бүртгэж мэдээлэх тогтолцоо байхгүйтэй холбоотой. 
Үүний улмаас нийгмийн хамгааллын ажилтнууд, насанд хүрсэн 
иргэдээс ирсэн нийгмийн асуудлуудыг мэдээлэх сахилга бат, соёл 
хараахан бүрэлдээгүй байна. 

ХТҮГ-ын мэдээлснээр Хүүхэд хамгааллын шинэ хуулийн (2016 
он) дагуу хүүхэдтэй ажилладаг албан хаагчид хүүхэд хамгааллын 
аливаа асуудал, зөрчилтэй тулгарвал мэдээлэх үүргийг хүлээдэг 
болсон. Үүнд багш, эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, хувилбарт 
халамжийн үйлчилгээний ажилтнууд, цагдаа, нийгмийн ажилтнууд 
хамрагдана. ХТҮГ-аас хүүхдийн сайн сайхан байдлыг тодорхойлох 
үзүүлэлтүүдийг  шинээр боловсруулаад байгаа бөгөөд улс орон 
даяар бүх сумдтай хамтран эдгээр үзүүлэлтийн суурь үзүүлэлтийг 
тодорхойлох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

 Зөвлөмжүүд 

 � Орон нутгийн засаг захиргаанд:

- Хүүхэд хамгааллын шинэ хуулиар хүлээх хүүхэд 
хамгааллын зөрчлийг мэдээлэх үүргийг хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, ингэснээр нийгмийн 
асуудлын суурь тоо баримтыг бий болгох



57

- Нийгмийн асуудлуудын талаар статистик мэдээлэл, 
тоо баримтыг компаниуд болон нийгмийн үйлчилгээ 
үзүүлэгчдэд нээлттэй болгох.

Нийгмийн статистик мэдээллийг бий болгох нь – Ханбогд сум 

Ханбогд сумын сургуулийн захиргаанаас хүүхдүүд ямар үед харгалзах 

хүнгүй дангаар үлддэг талаар тодруулахын тулд сурагчдынхаа дунд 

судалгаа хийсэн.  Ингэснээр сургуулийн зүгээс авч хэрэгжүүлэх 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөх, илүү анхаарал халамж 

шаардлагатай сурагчдыг тодорхойлоход тустай арга хэмжээ болсон.

 � Компаниудад:

- Орон нутгийн хамтран ажиллагч түнш байгууллагуудаас 
өгсөн тоо баримтыг суурь мэдээлэлдээ нэгтгэн оруулах

- Аливаа судалгаа, үнэлгээ, нөлөөллийн хяналт шинжилгээ 
хийхдээ ХТҮГ-ын үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэх

- Нийгмийн статистик мэдээллийг нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт хийхдээ ашиглах

- Нийгмийн статистик мэдээллийг  Байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээний (БОННҮ) аудит, нөлөөллийн үйл 
явцын үнэлгээ хийхдээ ашиглах.

11.5. Оролцогч талуудын зөвлөлгөөн

Хүүхдэд уул уурхайн салбараас үзүүлж буй нөлөөллийн талаарх 
тоо баримтыг нэмэгдүүлэх, тухайн нөлөөллийг зохицуулах 
асуудалтай холбоотойгоор хийх ёстой тун чухал арга хэмжээ бол 
тоон мэдээлэл цуглуулах үйл явцдаа хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, 
тэдэнд үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хамруулах явдал юм гэдэг нь энэ 
судалгаанаас харагдаж байна.  Хүүхэд, өсвөр үеийнхэн өөрсдийн 
нөхцөл байдал, зан үйл, хүсэл мөрөөдлийн талаар илүү мэдлэг, 

мэдээлэлтэй байдаг бөгөөд Оюу толгой компанийн төлөөлөгчийн 
онцлон тэмдэглэснээр өсвөр үеийнхэн ба залуучууд өөрийн орон 
нутгийн ирээдүйн шийдвэр гаргагчид,  нөлөө бүхий хүмүүс болно. 
Тус судалгаанд хамрагдсан зарим уул уурхайн компаниуд нээлттэй 
өдөрлөг зохион байгуулах, төслийн баг байгуулах, гэр бүлүүдтэй 
зөвлөлдөх уулзалт хийх, сургууль дээр ажил мэргэжлийн сонголтын 
талаар яриа хийх гэх мэт арга замаар залуучууд, өсвөр үеийнхний 
санал бодлыг сонсох оролдлого хийдэг ч  өсвөр үеийнхэн, залуустай 
зөвлөлдөх тогтсон бөгөөд байнгын арга барил байхгүй байна. 
Хүүхдийн оролцоог хангах ихэнх арга хэмжээнүүд өсвөр үеийнхэн, 
залууст мэдээлэл өгөх, тухайлбал уул уурхайн үйл ажиллагааны 
талаар тэдэнд сургах, нөхөн сэргээлтийн үйл явц, уул уурхайд 
ажиллах боломжийн талаар мэдээлэх зэрэг арга хэмжээ байсан. 
Өсвөр үеийнхнээс тэдний орон нутагт уул уурхай ажилласнаар 
тэдний амьдралд ямар нөлөө үзүүлж байгаа талаар тэдний санаа 
бодлыг сонсох оролдлогыг цөөн хэдэн арга хэмжээний хүрээнд 
хийсэн. Түүнчлэн судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээ үзүүлэгчид 
бүгд (аймгийн зарим байгууллагын төлөөллийг эс тооцвол) уул 
уурхайн компанийн зүгээс тоо баримт мэдээлэл авах, эсвэл 
зөвлөлдөх зорилгоор тэдэнд огт хандаж байгаагүй гэж мэдээлсэн. 
Ийм зөвлөлдөх үйл явцгүйгээр уул уурхайн нөлөөллийн гол 
асуудлууд орхигдох, анхаарлын гадуур үлдэж болзошгүй. 

Уул уурхай болон орон нутгийн иргэд хоорондын зөвшилцөл 
дутмаг байгаатай холбоотойгоор дурдахад Цогтцэций сумын 
Залуучуудын хөгжлийн төвийн залуус уул уурхайтай холбоотой 
мэдээллийг голчлон нийгмийн сүлжээнээс авдаг гэж хэлсэн. Уул 
уурхайн компанийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө, нөхөн 
сэргээлт зэрэг асуудлаар уул уурхайн эсрэг кампанит ажлуудын 
талаар тэд мэдээлэлтэй байсан. Мөн байгаль орчин, гар аргаар 
алт олборлогчид, ажилгүйдэл, аюулгүй байдлын талаар мэдлэг 
мэдээлэл өндөртэй байсан. 

Уул уурхай болон иргэд хоорондын мэдээллийн урсгалын 
асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд уул уурхайн компаниуд хүүхдүүд, 
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өсвөр үеийнхэн, тэдний гэр бүлүүдтэй зөвшилцөж, ярилцаж эхлэх 
нь чухал боломжийг олгох юм.

Олон нийтийн харилцаа/ PR-аас сайн сонсох хандлагад 

шилжих нь 

Оюу Толгой компани Монгол Улсад оролцогч талуудтай хэрхэн 

хамтран ажиллаж ирсэн үйл явцынхаа талаар, тус компанийн 

төлөөлөгчид тайлбарласан. Өнгөрсөн хугацаанд тус компани нь 

олон нийттэй зөвлөлддөг арга барил, тактикаа өөрчилсөн.  

 � 2004-2008 онд: Хайгуулын үе шатанд оролцогч талуудтай 

харилцах харилцаа нь  сурталчилгаа (PR)-нд чиглэсэн, орон 

нутгийн иргэдийн хүлээлтийг нэмэгдүүлсэн шинжтэй байсан. 

 � 2010-2011 онд: Олон нийтийн хүлээлт хэрэгжээгүй бөгөөд үйл 

ажиллагааны сөрөг нөлөөлүүд үүсч, сөрөг ойлголтууд бий болж 

эхэлсэн.

 � 2011 оноос хойш: Эерэг нөлөөллүүд гарч, компани эдгээр ололт 

амжилтыг оролцогч талуудад илэрхийлж чадахгүй байсан. Дэд 

бүтцийн хангамж, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, өрхүүдийн 

орлогын төрөлжилтийн талаар нотолгоо хомс байсан.

 � Шинэ арга барил: Оролцогч талуудтай харилцахдаа компани 

бага ярьж, илүү сонсох замаар хэлэлцүүлгийг дэмжих идэвхтэй 

сонсдог чиг хандлагад шилжсэн.

Зөвлөмжүүд

 � Компаниудад:

- Холбогдох талуудтай зөвшилцөхдөө хүүхэд, өсвөр 
үеийнхнийг хамруулж, суурь судалгаа авах, нөлөөллийн 
үнлэгээ хийх, шилжин суурьшигчдын талаарх тооцоолол 
хийхэд шаардлагатай нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх 
зэрэгтээ тэднийг хамруулж байх

- Орон нутгийн иргэдийн хүсэл сонирхол, тэр дундаа хүүхэд, 
залуучуудын сонирхол, орон нутгийн асуудлуудын, хүндрэл 
бэрхшээл, шийдвэрлэх арга замын талаарх тэдний санаа 
бодлыг холбогдох талуудтай зөвлөлдөх явцдаа харгалзан 
үздэг байх

- Хүүхдэд уул уурхайн үзүүлэх нөлөөлөл, тэдэнд тулгарч 
буй нийгмийн асуудлуудыг тодруулахын тулд боломжтой 
тохиолдолд хүүхдүүд, тэдний төлөөлөлтэй шууд зөвлөлдөж 
байх

- Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, уул 
уурхайн сөрөг нөлөөлийг бууруулах явцын тайланд  хүүхэд, 
залуусын төлөөллийг оролцуулж байх

- Орон нутгийн иргэдийг хүлээн авч уул уурхайгаас хүүхдэд 
үзүүлж буй нөлөөлөл, тулгарч буй нийгмийн асуудлуудыг 
тодорхойлох зорилгоор ярилцахдаа орон нутгийн нийгмийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй (эмнэлэг, сургууль, залууст 
зориулсан үйлчилгээнийхэн) нарийвчлан зөвлөлдөх. 
Үүнд хүүхдийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй нийгмийн үйлчилгээний хүндрэл 
бэрхшээлүүд, хүчин чадал, чадавхийн асуудлуудыг авч 
үзэх хэрэгтэй.55

 � Орон нутгийн засаг захиргаанд (иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, хүүхдийн эрхийн холбогдох талууд мөн энд 
хамаарна):

- Хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуустай зөвлөлдөх уулзалт 
хийдэг болоход компаниудыг уриалах

- Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд уул уурхай өөрсдөд нь ямар нөлөө 
үзүүлж байгаа, санааг нь зовоосон ямар асуудлууд тулгарч 

55 НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дунд хийсэн судалгаанаас харахад компаниуд 
уул уурхайн хүүхдэд үзүүлэх нөлөөллийн асуудлаар үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй ихэвчлэн зөвлөлдөлгүй 
үндэсний болон бүсийн тоо баримтыг л ашиглах нь түгээмэл байдаг байна. 
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байгаа мөн тэдний хөгжилд илүү дэмжлэг үзүүлэхийн тулд 
юу хийх хэрэгтэй байгаа талаар санал бодлоо чөлөөтэй, 
нээлттэйгээр илэрхийлэх орчныг бүрдүүлэхэд анхаарах

- Хүүхдүүдтэй хийсэн зөвлөлдөх уулзалт дээр хүүхдүүдийн 
идэрхийлсэн санал бодол, мэдээллийг компаниудад 
дамжуулах (компаниуд оролцоогүй уулзалтын хувьд).

Компаниуд орон нутгийн холбогдох талуудтай хэрхэн ажиллах, 
хүүхдүүдийг хариуцлагатайгаар оролцуулах,тэдэнтэй зөвлөлдөх 
талаарх зөвлөмж бүхий НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас гаргасан гарын 
авлагыг ашиглах. 

11.6. Уул уурхайн үйл ажиллагааны менежемент

Нөлөөллийн удирдлагын хүрээнд тухайн уурхай үйл ажиллагаагаа 
хэрхэн явуулдаг, ялангуяа ажил олгох бодлого, ажилчдын орон 
сууцны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа зэрэг нь ихээхэн 
чухал асуудлууд юм. Тус судалгаанд үйл ажиллагааны хоёр 
өөр загварыг авч үзсэн. Энержи Ресурс компанийн загвар буюу 
ажилчид гэр бүлээрээ уул уурхайн бүсэд нүүн ирж суурьших 
бололцоог олгосон арга хэлбэр, нөгөө нь Оюу Толгойн загвар буюу 
ажилчиддаа ажлын ээлжийнхээ үеэр амьдрах орон сууцыг уурхайн 
талбар дээрээ барьж өгч, тэдгээрийн хөдөлгөөнийг хатуу хяналтан 
доор зохицуулж, автобусаар зөөвөрлөж, онгоцоор гэртээ хариад 
буцаж ирэх нөхцөлийг хангасан загвар юм. Энэ хоёр загвар давуу 
ба сул талуудтай бөгөөд хүүхдэд үзүүлэх нөлөө нь ч хоёр талтай. 
Загваруудтай холбоотойгоор дараах бодлогын зөвлөмжүүдийг өгч 
болох юм. 

Зөвлөмжүүд

Үйл ажиллагааны загварууд

 � Компаниудад: 

- Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй нөхцөлийг бүрдүүлсэн үйл 
ажиллагааны загварыг бий болгох (ажилчдын байр, ажлын 
нөхцөл)

 Нөлөөллийн менежементэд суурилсан ажилчдын байрны 
хувилбарыг гаргаж ирэх (доорх хүснэгт дэх загваруудаас 
харах)

- Ажилчдын гэр бүлийн байдлыг харгалзсан ээлжийн 
хуваарийг бий болгох (жишээ нь гэр бүл нь хол байдаг, 
тухайн орон нутагт байдаг, шилжин ирж суурьшсан гэх 
мэт). 

- Үйл ажиллагааны загвараа танилцуулахын тулд орон 
нутгийн иргэд/ажилчидтай зөвлөлдөх.

 � Орон нутгийн засаг захиргаанд:

- Нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, хүүхдийн эрхийн 
чиглэлээрх холбогдох талуудын санал бодлыг тусган 
боловсруулсан ээлжийн хуваарийн загваруудыг 
танилцуулах чиглэлээр компаниудтай хамтран ажиллах.

Гэр бүлд ээлтэй ажлын хуваарь боловсруулах  – Оюу Толгой  

Монгол Улсын Өмнөговь аймагт Рио Тинто компанийн удирдлага 

дор үйл ажиллагаа явуулж буй Оюу толгойн уурхай нь алт, зэсийн 

нөөцөөрөө дэлхийд дээгүүр тооцогдох томоохон уурхай юм. Тус 

уурхайд Ханбогд сумын иргэд жолооч, цэвэрлэгч, гал тогооны 

ажилтан гэх мэт ажлуудыг хийдэг. Орон нутгийн засаг захиргаа болон 

Ханбогд сумын Засаг даргатай хамтран тус уурхай гэр бүлд ээлтэй 

шинэ ээлжийг бий болгосон: дөрвөн өдөр уурхай дээр ажиллаад 

дөрвөн өдөр амрах ээлж юм. Энэ шинэ ээлж нь тухайн орон нутагт 

оршин суудаг ажилтнуудын хувьд ажиллах нөхцөлд нь маш том 

эерэг өөрчлөлт авчирсан арга хэмжээ болсон. Мөн ажилчдын 

хүүхдүүдийн хувьд их тустай. 4/4 хэмээх энэ ээлжийн ачаар эцэг 

эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ өнгөрүүлэх цаг нь нэмэгдэж, сургуульдаа 

бүрэн хамрагдах боломж нь дээшилж, хүүхдүүд удаан хугацаагаар 

харгалзах хүнгүй үлдэх эрсдлийг багасгана.
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Компанийн ажилд авах бодлого

Ажилтан авахад тавих шалгуур тодорхой байх нь тухайн орон 
нутагт гаднаас шилжин суурьшигчдын асуудлыг шийдвэрлэхэд тус 
дөхөм үзүүлнэ. Ажилд авах бодлого ажилчдад гэр бүлээ авчрах, 
эсвэл авчрахгүй байх шийдвэр гаргах боломж олгоно. 

Зөвлөмжүүд

 � Компаниудад:

- Компанийн ажилтан авах бодлогыг гэр бүл, хүүхдэд ээлтэй 
ажиллах орчин бүрдүүлэх байдлаар боловсруулах

- Ажилд тэнцэх шалгууруудыг орон нутгийн захиргаатай 
уялдуулах (жишээ нь орон нутагт бүртгэлтэй байхыг 
шаардах гэх мэт)

- Боломжууд болон хязгаарлалтуудыг шилжин ирсэн ажил 
хайгчдад ил тод мэдээлэх (радиогоор, сонины зараар, 
зөвлөлдөх уулзалт, орон нутгийнхантай хийх зөвшилцөл, 
орон нутаг дахь компанийн төлөөлөгчийн газар, компанийн 
мэдээлэл харилцааны албаар дамжуулан). 

- Ажлын байрны төрөл, шаардагдах ур чадвар, гэрээний 
хугацаа, уул уурхайн үе шатууд дахь ажлын байрны төрлүүд 
зэрэг боломж ба хязгаарлалтуудыг тодорхойлох.56 

 � Орон нутгийн засаг захиргаанд:

- Компаниудын ажилд авах бодлого, ажиллах хүчний 
эрэлт нь хэзээ оргил үед хүрч, хэзээ буурдгийг ойлгож 
компаниудтай хамтран ажиллах;

- Орон нутагт зарлагдаж буй ажлын байрны талаар мэдээлэл 
авч байх, компанийн хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдтэй 
харилцах талаар.компаниудтай хамтран ажиллах.  

56 НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн судалгаанаас харахад ажлын байранд тодорхой шаардлага тавигддаг, 
орон нутгийн иргэдийн чадвар сул байдгаас хамааран зарим компаниуд орон нутгийн иргэдэд зөвхөн 
хамгийн доод түвшний ажлын байруудыг л санал болгодог. 

11.7. Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт 

Шилжин ирэгсдийн асуудлыг шийдвэрлэх нь орон нутгийн 
хөгжлийн төлөвлөлт болон тухайн орон нутгийн эрсдлийг даах, 
шилжин ирэгсдийг шингээх, өөрчлөлтийг даван туулах чадвараас 
хамааралтай. Уул уурхайн компаниуд тухайн орон нутгийн засаг 
захиргааны хөгжлийн төлөвлөгөөг авч үздэг бөгөөд нийгмийн 
чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлүүдийг тогтоох, нөлөөллийн 
удирдлагыг уялдуулан зохицуулахын тулд орон нутгийн 
удирдлагатай зөвлөлддөг ч, ихэнх орон нутгийн удирдлагууд 
шинэчилсэн эсвэл шаардлага хангасан хөгжлийн төлөвлөгөөгүй 
байдаг. Монгол Улсын орон нутгийн засаг захиргаанын нэг нийтлэг 
шинж чанар нь урт хугацааны хэтийн төлөвлөлт байдаггүй талтай. 

Эдийн засгийг төрөлжүүлэх

Эдийн засгийг төрөлжүүлэх нь хөгжлийн төлөвлөлтийн чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд тухайн орон нутгийн уул уурхайгаас 
хараат байдлыг бууруулах нэг алхам юм. Монгол Улсад саяхан 
тохиолдсончлон уул уурхайн салбар огцом хурдацтай  өсч байснаа 
гэнэт хямарч, тогтворгүй болдог. Ийм гэнэтийн өөрчлөлтүүд нь орон 
нутагт зохих хэмжээгээр нөлөөлдөг. Эдийн засгийн болон нийгмийн 
гэнэтийн цохилтыг сөрөхийн тулд Ханбогд сум эдийн засгийг 
төрөлжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулсан бөгөөд тус төлөвлөгөөнд 
уул уурхай, мал аж ахуй, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхээр 
тусгасан. Гэвч өнөөгийн байдлаар ийм төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 
орон нутгийн эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бий болгохын тулд 
томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт, нөөц хэрэгтэй байна.  

Зөвлөмжүүд:

Уул уурхайн нөлөөлөл, шилжин суурьшилтыг зохицуулах үүднээс 
эдийн засгийг төрөлжүүлэхийг дэмжих шаардлагатай. 
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Уул уурхайтай хэлэлцээр хийх, хамтран ажиллах орон 

нутгийн чадвар

Мандал болон Цогтцэций сумын Засаг дарга нарын ярьсанчлан 
орон нутгийн нөөц бололцоо, боломж, бололцооны талаарх 
тоо баримт, судалгаа дутмаг байдгийн улмаас (тухайлбал газар 
ашиглалт, хөдөө аж ахуй, газар тариалан эрхлэх боломж эзргийн 
талаарх судалгаа дутмаг) уул уурхайн компаниудтай өөрсөддөө 
ашигтай хэлэлцээр хийх боломжгүй байсан тухай дурдаж байсан. 

Төлөвлөлтийн дэмжлэг – Оюу толгойн удирдах зөвлөл   

Оюу Толгой компани нь тус компанийн Захиргаа/Үйл ажиллагааны 

болон Далд уурхайн төслийн удирдах ажилтнууд болон Өмнөговь 

аймгийн удирдлагаас бүрдсэн Өмнөговийн Удирдах Зөвлөл 

байгуулсан ба тус зөвлөл нь орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, 

худалдан авах үйл ажиллагаа, шилжин суурьшилт зэрэг Өмнөговь 

аймагтай холбоотой асуудлаар стратегийн чиглэл удирдамж 

боловсруулах чиг үүрэгтэй болно.

Зөвлөмжүүд:

 � Компаниудад:

- Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх 
үүднээс тоо баримтаа хуваалцах, судалгаа хийхэд туслах 

- Уул уурхайн менежмент болон орон нутгийн холбогдох 
талуудын уялдаа, хөгжлийн төлөвлөлт, санхүүжилт, орон 
нутгийн засаглал, эдийн засгийн төрөлжилт зэрэг асуудлаар 
орон нутгийн удирдлагын чадавхийг дээшлүүлэх.

 � Орон нутгийн засаг захиргаанд:

- Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтийн үйл явцад холбогдох 
тал, хөрөнгө оруулагчийн хувиар уул уурхайн компаниудыг 
урьж оролцуулах

- Орон нутгийн хөгжлийн алсын харааг боловсруулж, 
компаниудтай хуваалцах

- Компаниудтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр уул уурхайн 
олборлолтын үйл ажиллагааны хаалтын менежментийн 
асуудлыг хөгжлийн алсын хараандаа тусгах, тэр дундаа 
эдийн засгийн төрөлжилтийн асуудлыг харгалзан үзэх

- Төлөвлөлт, удирдлагын чадавхи бэхжүүлэх чиглэлээр 
гол хэрэгцээгээ тодруулж, компаниудын анхааралд 
толилуулах.

11.8. Нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалт

Уул уурхайн компаниудын зүгээс орон нутгийн иргэд олон нийтэд 
дэмжлэг үзүүлэх гол арга зам нь нийгмийн салбарын хөрөнгө 
оруулалт болж байна. Судалгаанд хамрагдсан компаниудын 
мэдээлснээр бүгд тухайн орон нутагтаа нэлээд хэмжээний хөрөнгө 
оруулалт хийж, томоохон хэмжээний дэд бүтцийн (сургууль, 
эмнэлэг, гудамжны гэрэлтүүлэг, спорт, амралтын байгууламжууд 
гэх мэт) бүтээн байгуулалтаас эхлээд сургалт, хөгжлийн үйл 
ажиллагаа, жижиг дунд үйлдвэрлэлд үзүүлэх дэмжлэг, үндэсний 
өв соёлыг хадгалан хамгаалах, олон нийтийн арга хэмжээг дэмжих 
гэх мэт олон чиглэлээр дэмжлэг үзүүлснээ дурдаж байсан. Зарим 
компаниуд өөрсдийн хийсэн хөрөнгө оруулалтыг суурь судалгаа, 
нөлөөллийн үнэлгээнд тулгуурлан хийдэг хэмээн мэдээлж байсан 
ч судалгаанд хамрагдаж ярилцлага өгсөн орон нутгийн иргэдийн 
хувьд хөрөнгө оруулалтууд ихэвчлэн гэнэтийн, төлөвлөлтгүй 
хийгддэг  бөгөөд хамгийн тулгамдсан асуудлууд руу тэр бүр 
чиглэдэггүй хэмээн шүүмжилж байсан. Зарим холбогдох талуудын 
дурдсанаар нийгмийн хөрөнгө оруулалтын талаар тэдэнтэй 
хэлэлцэж, зөвлөлдөх байдал хангалтгүй байдаг хэмээн үзэж байв. 

Нийгмийн салбарын янз бүрийн хөрөнгө оруулалт хийгддэг ч 
сумын засаг дарга нар, сургуулийн захирлуудын үзэж байгаагаар 
компаниудаас санхүүгийн дэмжлэг олж авах нь тун ярвигтай 



УУЛ УУРХАЙГААС ҮҮДСЭН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН, ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ62

хэцүү асуудал гэж байлаа. Тэдний туршлагаас харахад компаниуд 
нэг сургууль, эсвэл нэг сумын хэмжээний жижиг төслүүдийг 
санхүүжүүлэх сонирхол бага байдаг байна.

Зөвлөмжүүд

 � Компаниудад:

- Нийгмийн хөрөнгө оруулалтыг чиглүүлэх гол салбаруудыг 
тодруулахын тулд суурь судалгаа, нөлөөллийн үнэлгээ 
зэргийг ашиглах. Эдгээрийн хоорондын уялдааг ил тод, 
ойлгомжтой болгох

- Нийгмийн хөрөнгө оруулалтын үйл явц, энэ талаарх 
шийдвэр гаргалтыг нотолгоонд суурилсан арга барилтай 
болгох

- Хөрөнгө оруулалтын чиглэлийг сонгон шалгаруулах үйл 
явц, шалгууруудыг ил тод байлгах, үүнд нийгмийн гол 
тулгамдсан асуудлууд, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ болон 
төрөл, орон нутгийн засаг захиргаанд тавих нөхцөл болзол, 
хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн асуудал гэх мэт

- Үр дүн, явцыг орон нутгийн холбогдох талуудад мэдээлэх.

 � Орон нутгийн засаг захиргаанд:

- Нийгмийн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын гол хэрэгцээгээ 
компаниудад зохион байгуулалттайгаар мэдээлэх, 

- Дэмжлэг шаардлагатай дараах гол гол урьдчилан 
сэргийлэлтийн арга хэмжээнүүдийг онцлон анхаарах 

 Нийгмийн асуудал, нийгмийн зохистой зан үйлийн талаар 
мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх;

 Эрүүл мэндийн боловсрол, гэр бүл төлөвлөлт, эрүүл 
мэндийн зөвлөгөөний үйлчилгээг нэмэгдүүлэх.
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Судалгааны зорилго:

 � Уул уурхайтай холбоотой шилжилт хөдөлгөөний 
ялангуяа хүүхдүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг ойлгож 
мэдэх, нотолгоо бүрдүүлэх судалгаа хийх

 � Уул уурхайн шилжин суурьшилтын нөлөөллийг хэрхэн 
удирдах талаар компаниудад бодлогын болон үйл 
явцын чиглэл өгөх 

 � Уул уурхайн бодлого болон үнэлгээнд хүүхдийн эрхийг 
тусгах хамруулахыг дэмжих 

 � Компаниудын үйл ажиллагааны төлөвлөлт болон 
хөгжлийн санал санаачлагыг бэхжүүлэх, үүнд шилжин 
суурьшилтын хүрээнд хүүхдийн асуудлыг тусгахыг 
дэмжих зэрэг болно.

Уул уурхай болон шилжилт хөдөлгөөний нөлөө 
хүүхдүүдэд хэрхэн тусч байгаа талаарх Монгол Улсад 
хийсэн судалгааны үр дүнгүүд нь уул уурхайтай холбоотой 
шилжилт хөдөлгөөн нь хүүхдүүдэд бодитой нөлөөлдөг 
болохыг харуулж байна. Гэвч хүүхдүүдэд хэрхэн, яагаад 
нөлөөлдөг тухай мэдлэг ойлголт, нотолгоотой мэдээлэл 
уул уурхайн компани болон орон нутгийн засаг захиргааны 
аль алинд хомс байна. 

Гол нөлөөллүүдээс дурдвал, эцэг эх нь хол амьдардаг 
буюу уурхайд ажилладгаас үүдэн хүүхдүүд гэртээ үлдэж 
хоцордог, мөн уул уурхай идэвжсэнтэй холбоотой тухайн 
орон нутагт нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд нэмэгддэг. Уул 
уурхайн бүс нутагт бүртгэлгүй иргэд ирж суурьшсантай 
холбоотой нийгмийн үйлчилгээний ачаалал эрс нэмэгддэг 
байдал нь хүүхдүүдийг дэмжих, асран хамгаалах 
түвшинг бууруулах сөрөг нөлөө үзүүлэхээс гадна, бага 

насны хүүхдийн хөгжлийн төлөөх санал санаачлага, 
чадавх, дэд бүтэц хомс байдаг тул бага насны хүүхдийн 
хөгжилд ихээхэн эрсдэлүүд бий болж байна. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, охидын жирэмслэлт, садар самуунд уруу 
татах, бэлгийн мөлжлөг, хүүхдүүд өрх толгойлж амьдрах 
зэрэг хүүхдүүдэд нөлөөлж буй нийгмийн олон асуудал 
нуугдмал, хаалттай хэвээр байна.

Монгол Улс хүүхэд хамгааллын талаар боломжийн хууль 
дүрэм журам хэрэгжүүлдэг бөгөөд хүүхэд хамгааллын 
сэжигтэй тохиолдлын талаар хүүхдүүдтэй ажилладаг 
мэргэжилтнүүд заавал мэдээлэх шаардлагыг хууль 
тогтоомжид саяхан нэмж оруулах замаар эрх зүйн орчныг 
улам бэхжүүлсээр байна. Уул уурхайн зохицуулалтын 
талаас авч үзвэл, Монгол Улс салбарын хууль тогтоомжийг 
шинэчлэн, орон нутагт уул уурхайн орлогыг түлхүү 
хуваарилах шаардлагуудыг сайжруулсны зэрэгцээ, уул 
уурхайн компаниуд болон орон нутгийн захиргаа, иргэдийн 
хооронд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллахад 
дэмжлэг болох үүднээс Орон нутгийг хөгжүүлэх хамтын 
ажиллагааны загвар гэрээ (ОНХХАЗГ)-г боловсруулж 
баталсан. Дээрх эрх зүйн шинэчлэлийн эерэг алхмууд 
нь орон нутгийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, хөрөнгө 
оруулалтад зохистой нөлөөлнө гэж найдаж байна. 

Гэвч орон нутгийг дэмжих шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх 
талаар дэлгэрэнгүй чиглэл заавар хомс байна. Орон 
нутгийн удирдлага болон үр шим хүртэгч иргэдийн дунд 
нэн тэргүүний хэрэгцээ шаардлагын талаар ялгаатай үзэл 
бодлоос үүдэн хэрэгжилтийн бодит байдлын талаар санаа 
зовоосон асуудлууд байгааг орон нутгийнхан илэрхийлж 
байв.
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Энэхүү судалгааг уул уурхайн салбар тус улсад төдийгүй дэлхий 
дахинд бодитой саарсан цаг үед хийж гүйцэтгэсэн болно. Уул 
уурхайтай холбоотой олон асуудлуудын нөлөө өмнө нэлээд 
далайцтай, өргөн хүрээнд илэрч байсан ч сүүлийн үед уул уурхай 
хумигдсаныг дагаад нөлөөллийн далайц нь буурч байна. Гэвч 
ирээдүйд Монгол Улсад уул уурхай эрчимжих нөхцөлд эдгээр 
асуудал дахин нэмэгдэж, улам ихээр нөлөөлөх боломжтой. 
Уул уурхай хумигдаж удааширсан одоогийн нөхцөлд олон талт 
оролцогч талуудын түншлэлд тулгуурлан хамтарсан төлөвлөлт 
хийн, асуудлуудыг урьдчилж тодорхойлж эхлэх зохистой цаг үе 
юм. Уул уурхай болон шилжин суурьшилтын эрсдлүүд мөн уул 
уурхайгаас өгөх үр өгөөж нь уул уурхайн компаниуд, орон нутгийн 
удирдлага, засгийн газарын үйл ажиллагаатай холбоотой бөгөөд 
шилжин суурьшилтын нөлөөллийг шийдэхийн тулд хамтын хүчин 
чармайлт шаардлагатайг нөхцөл байдал харуулсан.

Шилжин суурьшилтыг хялбар удирдаж буюу зогсоох боломжгүй 
ч, үүний сөрөг нөлөөллийг бууруулах, мөн уул уурхай ажилладаг 
орон нутагт нийгэм-эдийн засгийн үйл ажиллагааны хөгжлийн үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд олон санал санаачлага тус дөхөм үзүүлэх 
боломжтой. Нөлөөллийг тодорхойлж үнэлэхээс эхлэн, урьдчилан 
сэргийлэх ажил, олон нийтийн зөвлөлгөөн, нөхөн олговрыг авч 
үзэх, мөн урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөлт зэрэг бүхий л үйл 
ажиллагааны явцад хүүхдийн асуудлыг анхаарч үзсэн нөхцөлд, 
болзошгүй эрсдлийг бууруулах болон хүүхдүүдийн ирээдүйн 
хөгжлийг дэмжих зэрэг бодитой үр өгөөжийг хүүхдүүд хүртэх 
боломжтой.

Дүгнэж хэлбэл, уул уурхайтай холбоотой шилжилт хөдөлгөөн нь 
уул уурхай ажилладаг орон нутгийн хүүхдүүдэд ноцтой нөлөө 
үзүүлдэг болохыг энэхүү судалгаа харуулав. Тус судалгааны 
тайланд компаниуд болон орон нутгийн удирдлага хэрхэн эдгээр 
нөлөөллийг үр дүнтэй удирдаж, шийдэх талаар зөвлөмжүүд 
тусгасан. Ерөнхийдөө тайланд тусгасан судалгааны үр дүнгүүд 
болон зөвлөмжүүд нь Монгол Улсын уул уурхайн салбарын бүх 
оролцогч талд чиглэсэн болно.

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн зүгээс энэхүү судалгааг хүүхдийн 
эрхийг хэрхэн хүндэтгэж, хамгаалах талаар уул уурхайн салбарын 
бүх оролцогч талуудын мэдлэг, арга хэмжээг дээшлүүлэхэд чухал 
алхам гэж үзэж байна. Тус тайланд тусгасан зөвлөмжүүдийг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр НҮБ-ын Хүүхдийн Сан нь уул уурхайн 
компаниуд, орон нутгийн засаг захиргаа болон холбогдох бусад 
оролцогч талуудтай хамтарч ажиллахад бэлэн байна. 
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