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Хураангуй
Монгол орны экологи, нийгэм эдийн засагт сүүлийн жилүүдэд гарсан өөрчлөлтүүд нь улс орны хөгжлийн замд хүчтэй
нөлөөлсөн бөгөөд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн огцом өсөлт байгаль орчин, хүн амын аж амьдралд ноцтой сорилтуудыг тулгаж
байна. Уул уурхайн хөгжлийн монголын малчин өрхүүдэд, ялангуяа эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн аж амьдралын уламжлалт хэв
маягт нөлөөлөх байдлын талаарх мэдээллийн хомсдолыг нөхөх зорилго бүхий энэ товхимол нь нэг талаас асуудал дэвшүүлсэн
бүтээл, мөн нөгөө талаас уул уурхайн олон талын түншлэгчдийн ашиглах гарын авлага юм. Орон нутгийн удирдлага, үндэсний
Засгийн газар болон Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж буй уул уурхайн компаниудад цаашид хариуцлагатай уул
уурхайг хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг болох зөвлөмжүүдийг энэ бүтээлээр санал болгож байна.
Уул уурхайн салбарын Монголын эдийн засагт оруулах
хувь нэмэр
Монголын уул уурхайн үйлдвэрлэл 2000 оны эхнээс
огцом хурдацтай хөгжин 2014 он гэхэд дотоодын нийт
бүтээгдэхүүний дөрөвний нэгийг үйлдвэрлэх болжээ.
Дэлхийн эдийн засгийн форумаас Монгол улсыг уул
уурхайн салбараас олох орлого нь нийгэм эдийн засгийн
хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулах хамгийн өндөр
боломжтой орнуудын тоонд оруулсан байна. Тиймээс
уул уурхайн салбар нь Монгол улсын ирээдүйд чухал
үүрэгтэй. Уул уурхайн хөгжлөөс гэнэт цутган орж ирдэг
баялаг нь улс орны хөгжил дэвшлийг хурдатгах нөлөөтэй ч
сайтар удирдан зохицуулаагүй тохиолдолд байгаль орчин,
нийгэмд сөрөг нөлөөтэй. Эдгээр сөрөг нөлөөг зохицуулах
арга замыг хайн олж, бүх иргэдийнхээ аж амьдрал, эрүүл
мэнд, нийгмийн сайн сайханд анхаарсан хөгжлийн бат бөх
суурь тавих нь Монгол улсын хувьд тулгамдсан асуудал
болж байна.
Нүүдэлчин монголчууд ба уул уурхай
Орчин үеийн Монгол улсыг олон мянган жилийн нүүдлийн
баялаг өв уламжлал нь нилээд хэмжээгээр тодорхойлж
байна. Хүн амын гуравны нэгийг бүрдүүлэх малчид
нь газар устайгаа аж амьдрал итгэл үнэмшлээрээ хүйн
холбоотой. Монгол улсад том хэмжээний уурхайнууд
нээгдэн ажиллахын зэрэгцээ олон тооны гар аргаар
олборлох болон бичил уурхайнуудад орон нутгийнхан
олноороо ажиллах болсон бөгөөд уурхайн эдгээр хэлбэрүүд
малчин өрхүүдийн аж амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгааг
ойлгох нь туйлын чухал юм. Эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс
ялгаатай ажил үүрэг гүйцэтгэн, эдлэх эрх, үүрэг хариуцлага
нь харилцан адилгүй байдгаас уул уурхайн нөлөөнд мөн
ялгаатай байдлаар өртдөг. Тиймээс эмэгтэй эрэгтэй хүмүүст
тулгарч буй асуудал, тэдний өмнө нээгдэж буй боломж
бололцоог хариуцлагатай уул уурхайн ойлголтын хүрээнд
ялган салгаж авч үзэх хэрэгтэй.
Монголын малчид, түүний дотор малчин эмэгтэйчүүдийн
ахуй амьдралд гарч буй өөрчлөлтүүдийг өнөөг хүртэл
анхаарч судалсан нь ховор. Тиймээс Австралийн
Күйнсландын их сургуулийн Тогтвортой эрдэс баялгийн
хүрээлэн болон Зохистой хөгжлийн жендэр төв энэхүү
хамтарсан төслийг Австралийн тусламжийн санхүүгийн
дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн юм. Судалгааны баг уламжлалт
мал аж ахуй ба уул уурхай хэрхэн харилцан нөлөөлж,
тэдний харилцаанд ямар гадаад хүчин зүйлс нөлөөлж, уул
уурхайн хөгжлөөс жендэрийн харилцаа хэрхэн өөрчлөгдөж
байгааг, мөн ирээдүйд энэ бүхнээс ямар үр дагавар гарч
болохыг сайтар ойлгохын тулд сүүлийн найман жилийн
гарсан өөрчлөлтүүдийг хамруулан судаллаа.
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Уул уурхайн нөлөөллийг судлах цогц хандлага
Судалгааны баг нь байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээгээр хязгаарлагдалгүй Монголын
хөгжлийн энэхүү өвөрмөц цаг үед байгаль орчны өөрчлөлт
нь нийгэмд нөлөөлөх байдал, малчдын аж амьдрал,
уламжлалт амьдралын хэв маягтай хэрхэн уялдаатайг
судлах зорилго тавьсан. Нийгмийн судалгааны аргыг
газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС) болон ус судлалын
арга зүйтэй хослуулан ашигласнаар бид уул уурхай
болон малчид байгалийн нөөц баялгийг хэрхэн ашиглаж
байгааг зураглахын зэрэгцээ уул уурхай орон нутгийн
хөгжилд хэрхэн нөлөөлж байгааг илрүүлж чадсан юм.
Монголын экологийн зонхилох хоёр муж болох говь
(Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум) ба хангайд (Дархануул аймгийн Шарын гол сум) малчин өрхүүдтэй уулзан
ярилцаж, тэдний санаа бодлыг ойлгохын тулд орон нутгийн
байгууллагуудтай нягт хамтран ажилласан.
Сүүлийн найман жилийн туршид гарсан өөрчлөлтийг тоон
болон чанарын судалгааны аргыг хослуулан хэрэглэж
судалснаар монголын малчид, түүний дотор эмэгтэйчүүдийн
амьдралын уламжлалт хэв маягт нөлөөлж буй найман
асуудлыг дэвшүүлэн тавьж байна. Эдгээр нь жендэр,
засаглал, уул уурхайгаас орон нутгийн хүртэх үр ашиг, ус,
гар аргаар олборлох ба бичил уурхай, бэлчээр, тоосжилт,
нүүлгэн шилжүүлэлтийн хүрээний асуудлууд бөгөөд
эдгээрийг Уурхайн үйл ажиллагааны үе шат, мөчлөгтэй
холбон авч үзсэн. Олон улсын уул уурхай, эрдэс баялгийн
зөвлөлөөс хүлээн зөвшөөрсөн Уурхайн үйл ажиллагааны
үе шат, мөчлөгийн талаарх ойлголт нь уурхайн хөгжлийн
бүхий л үе шатыг орон нутгийнханд нөлөөлөх байдлынх нь
хамтаар багтаадаг.
Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй тоосжилт, усны
чанар болон хэмжээ, бэлчээрийн чанар ба хүртээмжид
гарч буй өөрчлөлтүүд болон нүүлгэн шилжүүлэлт нь
ялангуяа эмэгтэйчүүдийн ажлын ачааллыг нэмэгдүүлж, орон
нутгийнхны эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулах зэрэг нийгмийн
олон сөрөг үр нөлөөтэй байна. Эдгээр сөрөг нөлөөг
бууруулахын тулд сургалт зохион байгуулах, хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих, орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө
гаргах зэрэг арга замыг Монгол улсын засгийн газар уул
уурхайн компанитай хмтран зарим газарт авч хэрэгжүүлсэн
боловч эдгээр асуудлыг бүрэн шийдэж чадахгүй байна.
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хурдтай хөгжил, монголын
малчдын газар уснаасаа хамааралтай байдал болон гар
аргаар олборлох, бичил уурхай зэрэг уурхайн хэлбэрүүд
зэрэгцэн оршиж байгаагаас үүдэн гарч буй маргаантай
асуудлууд энэ байдалд нөлөөлж байна.
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1.1 Удиртгал
Уул уурхайн салбарын эрчимтэй хөгжил нь
эдийн засгийг дэмжиж улс үндэстэн, бүс нутгийн
тогтвортой хөгжлийн үндэс суурийг тавих боломжийг
бүрдүүлдэг. Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн
суурь болох нийгмийн баялгийг өсгөхөд уул уурхайн
салбар чухал хувь нэмэр оруулж ирсэн, цаашид
ч оруулах төлөвтэй байна. 2013 оны байдлаар
Монгол улсын нийт газар нутгийн 11.4 хувьд уул
уурхайн ашиглалтын лиценз олгосон байна (Ашигт
Малтмалын Хэрэг Эрхлэх Газар (АМХЭГ), 2013,
Жадамбаа нар, 2015). Уул уурхайн салбарын Монгол
улсын эдийн засагт оруулж буй хувь нэмэр өсөн
нэмэгдсээр 2014 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
26.0 хувьд хүрчээ (Монгол дахь Дэлхийн Банкны
Групп, 2014). Монгол улс уул уурхайгаас олох орлого
нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд дорвитой хувь
нэмэр оруулах хамгийн өндөр боломжтой орнуудын
тоонд багтаж байгааг Дэлхийн Эдийн Засгийн
Форумаас тэмдэглэсэн байна (Дүрслэл 2).
Эрдэс баялгийг олборлон ашигласнаар богино
хугацаанд их хэмжээний орлого олдог тул уул
уурхай нь улс орны хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр
оруулах боломжтой салбар юм. Гэвч эрдэс баялгийн
олборлолтыг зөв удирдан зохицуулахгүй бол байгаль
орчин сүйдэж, газар, ус, бэлчээр зэрэг байгалийн
нөөц баялгаас ихээхэн хамаарч амьдардаг хүн ам
ноцтой эрсдэлд орох аюултай.

Өнөөгийн Монгол улсын өнгө төрхийг эрт дээр
үеэс улбаатай нүүдлийн мал аж ахуйн баялаг өв
уламжлал тодорхойлж байна. Нүүдлийн мал аж ахуй
бол Монгол үндэстний хэв шинжийн салшгүй хэсэг
бөгөөд монголчууд уламжлалт нүүдлийн соёлоо
бахархан хүндэлдэг (Baabar, 2005). Монголын
хүн амын 30 орчим хувь болох нүүдлийн мал аж
ахуй эрхлэгчид буюу малчид нь газар, устайгаа аж
амьдрал болон итгэл үнэмшлээрээ гүн холбоотой
хүмүүс билээ. Сүүлийн жилүүдэд улам нэмэгдсээр
буй цөлжилт, зуд болон ялангуяа газар, усны
хүртээмж, чанарт илэрч буй байгаль орчны доройтол
зэрэг нарийн түвэгтэй бөгөөд ихэвчлэн харилцан
хамааралтай байдаг
био-физикийн өөрчлөлтөд Монгол улс ихээхэн өртөж
байна. Уурхайн үйл ажиллагаа нь ус, газарт нөлөөлж
тоосжилт нэмэгдэх зэргээр агаарын бохирдол
үүсгэдэг. Гэхдээ хүрээлэн буй орчинд учруулах
эдгээр сөрөг нөлөөг аль болох багасгах оновчтой
арга, туршлагууд цөөнгүй байдаг. Тэдгээрийг судлан
хэрэглэснээр Монгол улсын уул уурхайн салбар
байгаль орчинд болон түүнийг шүтэн амьдардаг хүн
амд дарамт учруулалгүй эрчтэй хөгжих боломжтой
юм.

Дүрслэл 2. Улс орнуудын уул уурхайн салбарын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадамж: 1-д, Эрдэс
баялгийн нөөц ихтэй, эдийн засгийн төрөлжилт харьцангуй хязгаарлагдмал улсууд; 2-т, Эдийн засгийн төрөлжилт сайн, олон
төрлийн нөөц баялагтай улсууд; 3-т, Аливаа шинэ хөрөнгө оруулалт бараг шаардахгүй буюу эрдэс баялгийн нөөц төдийлөн
ач холбогдолгүй байх хөгжлийн түвшинд хүрсэн улсууд (Эх сурвалж: Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, 2012).
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1.2 Уул уурхайн салбарт жендэрийн тэгш байдлын болон
нийгмийн хөгжлийн асуудлыг харгалзах нь:
Монгол улсад 1991-2000 онуудад үргэлжилсэн социализмын
дараах шилжилтийн үеийн сөрөг үр дагавруудын нэг нь
ядуурал байлаа. Монгол улсын эдийн засаг хэдийгээр уул
уурхайн нөлөөгөөр хурдтай хөгжиж байгаа ч, ядуурлын
үзүүлэлтүүд хот суурин газар шалихгүй хэмжээгээр буурч,
харин хөдөөд улам ихэссэн байна (UNDP, 2011 and McGrath, Martsynkevych et al. 2012). Эрдэс баялагт суурилсан
эдийн засгийн савалгаанаас хамааран инфляци ихэсч,
амьдралын өртөг нэмэгдсэнээр баян ядуугийн зааг ялгаа
улам гүнзгийрч байна (Азийн сан, 2013). Эдийн засагт
бэлэн мөнгөний гүйлгээ улам давамгайлж буй энэ цаг үед,
шинэ технологи болон хүн амын шилжилт хөдөлгөөний
нөлөөгөөр бүрэлдэн буй нийгмийн шинэ үнэт зүйлс хот
суурин газрыг өөрчлөн, хувь хүмүүсийн хөгжлийн үр
ашгаас хүртэх боломжийг тодорхойлох боллоо. Тухайлбал,
уул уурхайн хөгжлийн үр шимийг нийт хүн амаас илүүтэй
нийгмийн элит хэсэг хүртэж байна гэх итгэл үнэмшил
хөдөөгийн оршин суугчдын дунд улам нэмэгдсээр байна.
Эмэгтэйчүүдийг хөгжилд, орон нутгийн шийдвэр гаргах үйл явцад
оролцуулснаар тэдний гэр бүл, бизнес ч мөн хождог (World Bank, 2009)

Нийгмийн хөгжлийн аливаа үйл ажиллагааг төлөвлөн
хэрэгжүүлэхдээ жендэрийн асуудалд мэдрэмжтэй хандан,
эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхижилтад анхаарах
нь эрүүл мэнд, боловсрол болон орон нутгийн хөгжилд
урт хугацаанд үргэлжлэх сайн үр нөлөөг авчирдаг нь
маргаангүй (Keenan, Kemp, Ramsay, 2014). Нөөц баялагт
суурилсан эдийн засагтай улсад уян хатан, олон талт

эдийн засгийг хөгжүүлэхийн тулд уул уурхайгаас олох
ашгийг тэгш шударга хуваарилах ёстой байдаг. Аль ч улс
оронд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг,
эдлэх эрх болон хүртэх боломж нь харилцан адилгүй
байдаг бөгөөд уул уурхайн үйл ажиллагаа тэдэнд ялгаатай
байдлаар нөлөөлдөг. Тиймээс Монгол улсад хариуцлагатай
уул уурхайг хөгжүүлэх боломж болон үүнд тулгарах
сорилтыг сайтар ойлгоход эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн
үүрэг хариуцлага, тэдний амьдралд гарч буй өөрчлөлтийг
анхаарч тооцсон жендэрийн мэдрэмжтэй хандлага чухал
үүрэгтэй. Олон улсын санхүүжүүлэгчид, хувийн хэвшил
болон Засгийн газрууд уул уурхайн хөгжлийн бүхий л
шатанд эмэгтэйчүүдийг оролцуулах талаар илүү анхаарч
байна.
Уул уурхайгаас үүдсэн нийгэм, байгаль орчны өөрчлөлтүүд
ялангуяа уурхай ашиглаж буй орон нутгийн байгалийн
нөөц баялгаас хамааралтай, амьдралын уламжлалт хэв
маягаа хадгалан буй хүн амын дундах эмэгтэйчүүдэд
илүү хүнд тусч байгааг Монголын хөдөөд хийсэн хээрийн
судалгааны үр дүн тодорхой харуулж байна (Cane, 2014;
McGuire, G. 2003). Уул уурхайн нөлөөлөлд өртсөн эмэгтэй,
эрэгтэй малчдын өмнө нээгдэж буй боломж, тулгарч
буй бэрхшээлийг ойлгохын тулд бид энэхүү судалгааны
ажилдаа “жендэрийн линз” ашигласан бөгөөд байгаль
орчны өөрчлөлт, олборлох үйлдвэрлэлд (том ба бичил
уурхайд) оролцох боломж, өрхийн болон орон нутгийн
түвшний хөдөлмөрийн хуваарь, малчин өрхүүдэд гарч буй
өөрчлөлт зэрэг асуудалд онцгойлон анхаарсан болно.

1.3 Судалгааны зорилго
Малчид, ялангуяа малчин эмэгтэйчүүд уул уурхайн
нөлөөнд шууд өртдөг атал засаг захиргаа болон уул
уурхайн компаниуд тэднийг төдийлөн анхаардаггүй.
Монголын малчдын аж амьдрал, амьдралын хэв маягт
гарч буй өөрчлөлтийг ойлгох зорилгоор хийсэн жендэрийн
мэдрэмжтэй судалгаа ч хомс байна. Тиймээс Австралийн
Засгийн газрын хөгжлийн туслалцааны байгууллага нь
мэдээллийн энэ хомсдолыг нөхөхийн тулд Күйнсландын их
сургуулийн Тогтвортой эрдэс баялгийн хүрээлэнд дараах
асуудлаар судалгаа хийхэд зориулан санхүүжилт олгосон
юм. Үүнд:
1. Мал аж ахуй болон уул уурхайн харилцан нөлөөлөл
Монгол улсад ямар байна вэ?
2. Мал аж ахуй болон том хэмжээний уурхайн харилцан
нөлөөлөл ямар байна вэ?
3. Нийгэм-эдийн засгийн, бүтцийн, экологийн шинжтэй
ямар хүчин зүйлс эдгээр харилцан нөлөөлөлд эерэг
болон сөргөөр нөлөөлж байна вэ?
4. Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь малчин өрхүүдийн
жендэрийн үүрэг хариуцлагад хэрхэн нөлөөлж, түүнийг
хэрхэн өөрчилж байна вэ?
5. Мал аж ахуй болон уул уурхайн харилцан нөлөөллөөс
ирээдүйд нийгэм-эдийн засгийн болон экологийн ямар
үр дагавар гарч болзошгүй вэ?
Уул уурхайн хөгжлийн нийгэм, экологийн үр нөлөөг
зохистой удирдан чиглүүлж нийгмийн хөгжлийн бат
бөх суурийг тавих нь Монгол улсын хувьд өнөөдөр гол
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сорилт болж байна. Малчдын аж амьдралыг дэмжин,
тэднийг уурхай ашигласнаас үүдэж болох сөрөг үр
дагавраас хамгаалах, чадавхижуулахад Монголын уул
уурхайн салбарын хариуцлагатай менежмент амин чухал
үүрэгтэй. Бид уул уурхайн ашиглалт амьдралд нь нөлөөлж
буй малчин эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн нөхцөл байдал,
туршлагыг танилцуулж, бодлого боловсруулагчдад
хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд нь тус болохуйц
удирдамж боловсруулах зорилго тавьсан юм. Үүний
тулд Монголын экологийн зонхилох хоёр бүс болох говь
(Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум) ба хангайн бүсэд
(Дархан-уул аймгийн Шарын гол сум) уул уурхай нутгийн
оршин суугчдын аж амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгааг
судалсан бөгөөд үр дүнг нь холбогдох байгууллага,
мэргэжилтнүүдэд хүргэхийг зорьж байна.
Бид тоон болон чанарын судалгаагаар малчдын уламжлалт
аж амьдрал болон эмэгтэйчүүдийн нөхцөл байдалд уул
уурхайн ашиглалттай холбоотой ямар бэрхшээл тулгарч
байгааг тодорхойлсон бөгөөд энэ товхимолд орон нутгийн
хүртэх ашиг, ус, гар аргаар олборлолт, бичил уурхай
(ГАОБУ), бэлчээр, тоосжилт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн
асуудлыг тусгай сэдвүүд болгон оруулсанаас гадна жендэр
ба засаглалын асуудлыг бүх сэдвийн хүрээнд авч үзсэн.
Дээрх сэдвүүд нь бүгд харилцан уялдаатай бөгөөд эдгээр
асуудлыг шийдэхийн тулд хамтад нь судлан, цогц байдлаар
авч үзэх шаардлагатай.
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1.4 Судалгааны аргачлал
Нийгэм-экологийн цогц хандлага
Дэлхий дахинд уул уурхайн нөлөөллийн үнэлгээ хийхдээ
байгаль орчны болон нийгмийн үр нөлөөг тус тусад нь
судлаж, тоон болон чанарын судалгааны ялгаатай арга зүйг
голчлон ашиглаж ирсний дотор Монгол улс ч орж байна.
Ийнхүү тусад нь судалснаас байгаль орчны өөрчлөлтийн
нөлөөнд нийгмийн хувьд туйлын эмзэг байдаг малчин
өрхүүдийн амьжиргаа, амьдралын хэв маяг уул уурхайгаас
үүдэн гарч буй дээрх хоёр төрлийн үр нөлөөнд хэдий
хэмжээгээр өртөж байгааг ойлгохгүй, анхаарахгүй явж
иржээ.
Тус судалгаанд малчдын уламжлалт аж ахуй, амьдрах хэв
маягт уул уурхай хэрхэн нөлөөлж байгааг бүрэн дүүрэн
харахын тулд чанарын болон тоон мэдээллийг уялдуулан
холбох замаар малчин өрхүүдэд тулгарч буй байгаль орчны
болон нийгмийн өөрчлөлтийн нарийн түвэгтэй харилцаа
холбоог ойлгох нийгэм-экологийн цогц хандлагыг ашиглав
(Дүрслэл 3).
Мөн судалгаандаа нийгэм-эдийн засгийн үйл явцыг
тайлбарлахын тулд нийгмийн шинжлэх ухаан, газарзүйн
мэдээллийн систем (ГМС) болон ус судлалын ухааны
арга зүйг хослуулан хэрэглэсэн. Уул уурхай болон
малчид байгалийн нөөц ашиглаж буй байдлыг ГМСийн тусламжтайгаар, уурхай болон орон нутгийн оршин
суугчдын хоорондын нийгмийн харилцан нөлөөллийг
угсаатны зүйн аргаар судалсан.

Уул уурхай хөгжиж буй орон нутгуудаас Өмнөговь аймгийн
Цогтцэций сум, Дархан-уул аймгийн Шарын гол сумыг
зонхилох экосистемийн төлөөлөл болгон авч үзсэн тул
энэ судалгааны үр дүнг Монгол улсад одоо хэрэгжиж буй
болон цаашид эхлэх уул уурхайн төслүүдэд харгалзан
үзэх боломжтой гэж үзэж байна. Байршил тус бүрт хийсэн
гурван удаагийн хээрийн судалгаагаар тоон болон чанарын
судалгааны аргуудыг хослуулан хэрэглэсэн бөгөөд орон
нутгийн засаг захиргаа, иргэний нийгмийн түншлэгчидтэй
нягт хамтран ажилласан. Судалгаанд ойролцоогоор 125
гаруй өрхийг хамруулж, 8 жилийн туршид (2008-2015)
тэдний амьдралд гарсан гол өөрчлөлтүүдийг тодруулахыг
зорьсон. Судалгаанд малчин өрхүүдийг нас, хүйс, нийгэм
эдийн засгийн байдал, яс үндэс зэрэг үзүүлэлтээр сонгон
түүвэрлэсэн ба эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийг тэнцүү тоогоор
ярилцлагад хамруулахыг хичээлээ (Өрхийн судалгаанд
оролцогчдын хүйсийн харьцааг Дүрслэл 4.-т харуулав).
Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн жилийн дундаж орлого
Шарын гол суманд 2,488,000.00 төгрөг (ойролцоогоор
1650 авст. доллар)1, Цогтцэций суманд 3,400,000.00
(ойролцоогоор 1700 авст.доллар) байгаа нь Монгол улс
дахь цалингийн доод хэмжээнээс (жилд ойролцоогоор
3,400,000.00 төг.) доогуур байна (Дүрслэл 5).

Дүрслэл 3.
Нийгэм-экологийн цогц хандлагад тоон болон чанарын мэдээллийг уялдуулан хэрэглэх нь
1

Валютын ханшийг 2015 оны 4-р сарын байдлаар тооцов.
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Гэвч энэ нь малчдын хувьд бэлэн мөнгөний гүйлгээ
амьжиргаанд голлохоос илүүтэй мах, сүү болон малын
гаралтай бусад бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө үйлдвэрлэх
буюу бусадтай бартераар солилцох явдал их байдагтай
холбоотой байж болно.
Тиймээс байгалийн нөөц баялаг, нийгмийн харилцаа
холбоонд тулгуурлан оршин тогтнодог малчин өрхүүдийн
аж амьдралыг хэмжин судлахад тогтвортой амьжиргааны
хандлагыг ашиглах нь илүү зохимжтой.

Орон нутагт болон амьдралд нь гарч буй өөрчлөлтүүдийн
талаар судалгаанд оролцогчдын өгсөн хариултуудыг
баталгаажуулахын тулд зайнаас тандах болон усны дээж
судлах аргыг ашиглав.
Ийнхүү олон арга зүйг хослуулан ашигласнаар малчин
өрхүүдийн амьдралын уламжлалт хэв маягт уул уурхай
хэрхэн нөлөөлж буйг тал бүрээс нь ойлгох боломжтой
юм. Ингэж судалсны үр дүнд засгийн газар, орон нутгийн
удирдлага болон уул уурхайн компаниудад уул уурхай ба
мал аж ахуйн хооронд гарч буй асуудлуудыг илүү сайн
ойлгож шийдэхэд нь туслах мэдээллийг олж авна.

Тогтвортой амьжиргааны хандлага

Дүрслэл 4.
Өрхийн судалгаанд оролцогчдын хүйсийн харьцаа

Ядуурал, хүнсний аюулгүй байдал болон уул уурхайгаас
үүдэлтэй эмзэг байдлаа хүмүүс хэрхэн даван туулж, аж
төрж байгааг ойлгохын тулд хөгжлийн чиглэлээр ажиллан
судалгаа хийж буй мэргэжилтнүүд тогтвортой амьжиргааны
хандлагыг (ТАХ)2 түлхүү ашиглаж байна. Малчид, ялангуяа
эмэгтэйчүүдийн амьдралын үнэт зүйлд эдийн засгийн
хүрээний ашиг төдийлөн гол байр суурь эзэлдэггүй тул
тэдний нөхцөл байдлыг судлахад ТАХ нь эдийн засгийн
үр ашигт голлон анхаардаг уламжлалт хандлагаас илүү
тохиромжтой байдаг. Жишээлбэл ТАХ аргачлал нь хүн
амын бүлгүүдийн, түүний дотор малчдын хүрээлэн буй
байгаль орчинтойгоо гүн холбоотой, түүнээс хамааралтай
байдлыг, мөн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн харилцааны
онцлог болон тэдний хэрэгцээг илрүүлэн гаргаж чаддаг.
ТАХ аргачлалаар “капиталын”3 янз бүрийн хэлбэрүүдийг
тодорхойлон үнэлэх явцад орон нутагт үүсээд буй тэгш бус
байдал, тэгш эрхийн зөрчлүүд хувь хүмүүсийн түвшинд
илрэн гардаг. Энэ аргачлалаар “капиталын” дараах
хэлбэрүүдийг авч үзлээ. Үүнд:
• Байгалийн капитал – амьдрал ахуйгаа тэтгэхэд
ашиглах боломжтой газар, ус, хөрс, агаарын чанар
зэрэг байгалийн нөөц.
• Биет капитал – хувь хүмүүсийн амьжиргааны
стратегийг дэмжихүйц суурь дэд бүтэц эсвэл
үйлдвэрийн багаж хэрэгсэл.

Дүрслэл 5.
Монгол улс дахь өрхийн жилийн дундаж орлогыг Үндэсний
Статистикийн Хорооноос 2014 онд тодорхойлсны дагуу
хөдөөгийн өрхийн сарын дундаж орлогыг 12 сараар
тооцон гаргав. Шарын гол, Цогтцэций сумдын өрхийн
жилийн дундаж орлогыг 2014 оны зун явуулсан судалгаанд
үндэслэн тогтоов.

• Хүний капитал – хувь хүмүүст амьжиргааны
зорилгоо биелүүлэх боломж олгож буй ур чадвар,
мэдлэг, хөдөлмөр ба эрүүл мэнд.
• Санхүүгийн капитал – хувь хүмүүс амьжиргааны
стратегиа, эсвэл зорилгоо биелүүлэхдээ ашиглах
боломжтой капитал буюу санхүүгийн нөөц (бэлэн
мөнгө, хадгаламж, зээл г.м.).
• Нийгмийн капитал – хувь хүмүүс амьжиргааны
стратегиа дэмжихдээ ашиглаж буй нийгмийн нөөц
баялаг, сүлжээ, нийгэмлэг, холбоо буюу харилцаа.
Бид судалгаандаа малчдын амьдралын бүхий л талыг
анхаарч үзэхийн зэрэгцээ уул уурхай тэдний амьдралд
найман жилийн хугацаанд нийгэм, экологийн хувьд
хэрхэн нөлөөлснийг цогц байдлаар хэмжихийн тулд ТАХ
аргачлалыг хэрэглэсэн бөгөөд судалгааны сонгосон хоёр
байршилд уул уурхайн нөлөөг нийгмийн болон байгаль
орчны нөлөөллийн огтолцол дээр судалсан.

2
Их Британийн Олон улсын Хөгжлийн Байгууллагын (DFID) боловсруулан ашиглаж буй ТАХ аргачлалын талаар дараах мэдээллээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү: Conroy, C. And Litvinoff, M. (eds.)
The Greening of Aid: Sustainable Livelihoods in Practice. London: Earthscan, 1988; and Chambers, R. and Conway, G. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. IDS Discussion paper 296. Brighton, UK. 1992.
3
“Таван капиталын” хэлбэрийг янз бүрийн дараалалаар тодорхойлон ашигладаг. 1990-ээд онд “Ирээдүйн төлөөх чуулган” дээр тодорхойлсон энэхүү ойлголтыг хэрэглэхдээ зарим үед
санхүүгийн капиталыг соёлын капиталаар орлуулах нь бий.
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1.5 Судалгаа хийсэн газруудын тухай
Судалгаанд Дархан-уул аймгийн Шарын гол сум, Өмнөговь
аймгийн Цогтцэций сумыг Монгол улсад уул уурхай
хөгжиж буй зонхилох хоёр экосистемийн (говь ба хангайн)
төлөөлөл болгон сонгож авсан (Дүрслэл 6). Ингэснээр
бид уул уурхай малчдын амьдралд хэрхэн нөлөөлөхийг
тодорхойлогч нийгэм, эдийн засаг болон экологийн хүчин
зүйлсийг орон нутгийн онцлогийг харгалзан шинжлэх
боломжтой болсон юм. Мөн судалгааны эдгээр байршил
нь эрх зүйн статус болон хэмжээгээрээ (том, бичил, гар
аргаар олборлох уурхай) ялгаатай уурхайн үйл ажиллагаа
малчдын амьдралд, түүний дотор эмэгтэй эрэгтэй хүмүүст

хэрхэн ялгаатай нөлөөлж байгааг илрүүлэхэд тусалсан.
Түүнчлэн газар нутгийн төрх байдал, нийгэм-улс төрийн
зохион байгуулалт, гидрологийн өвөрмөц онцлогууд, уул
уурхайн үйл ажиллагааны цар хүрээ, хот суурин газарт ойр
байдал (эсвэл алс бөглүү байрлал) зэрэг олон янзын хүчин
зүйлийг судалгааны ялгаатай хоёр байршилд судласнаар
цаашид үндэсний хэмжээнд бодлого төлөвлөлтөд хэрэглэж
болохуйц ерөнхий дүн шинжилгээ хийх боломжтой болсон
юм. Уурхайн хэлбэрүүдийн талаар Хавсралт 2-с дэлгэрүүлэн
үзнэ үү.

Дүрслэл 6. Судалгаа хийсэн хоёр байршлыг харуулсан газрын зураг
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Шарын гол сум
The Sharyn Gol Soum4 was chosen as a case study as it
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нь дотоодын
хэрэгцээнд
зориулан
нүүрс
small-scale
mining
operations. Many
of theхувийг
small-scale
mining
үйлдвэрлэж,
бүтээгдэхүүнийхээ
80-90
Эрдэнэт,
Дархан хотуудын
цахилгаан
станцад
нийлүүлдэг.
Мөн
operations
are foreign
owned or
joint ventures
with Mongolian
сумын газар
нутгийн
нилээдminers
хэсэгтare
гарMongolian
аргаар олборлох
companies,
while
all artisanal
nationals.
болон бичил уурхайнууд ажиллаж байгаа ба бичил
уурхайнууд
дотор
гадаадын
эзэмшилтэй,
эсвэл
монголын
Similar
to many
socialist
era mining
communities,
Sharyn
Gol
болонlies
гадаадын
компаниуд
хамтарсан
уурхай
олон
байгаа
town
directly adjacent
to the
large-scale
mine and
was
бол гар аргаар олборлогчид нь монголчууд байна.

Figure 8: Aerial view of Sharyn Gol Soum Centre and small-scale mining sites
Дүрслэл 8. Шарын гол сумын төв болон бичил уурхайнуудын агаараас авсан зураг
14
Soum is a Mongolian term for district. Mongolia has 329 soums.
14
4

Mongolia,
Mining and
Engaging
the Challenge
Õàðèóöëàãàòàé
ÓóëDevelopment:
óóðõàé Ìîíãîëä:
Õàìòûí
ç¿òãýë

Социализмын үед байгуулагдсан бусад уурхайн хотуудын
originally developed to service the mine. The town was developed
нэгэн адилаар том хэмжээний уурхайн дэргэд байрласан
by
the government
and уурхайн
included local
amenities
and services
Шарын
гол хотхоныг
ажилчдын
ая тухтай
амьдрах
for
mine employees,
such as
accommodation,
shops, schools,
a
нөхцлийг
бүрдүүлэхийн
тулд
орон сууц, дэлгүүр,
сургууль,
substantial
hospital,
bank,болон
post office
andсувиллын
recreational
facilities.
эмнэлэг, банк,
шуудан
амралт
газруудыг
төлөвлөн
газраас
санхүүжүүлэн
байгуулжээ.
During
thisЗасгийн
period, the
government
mobilised
many Mongolians
Социализмын
газраас
гол уурхайд
to
the region to үед
workЗасгийн
in the mine
or in Шарын
other industrial
processing
болон уурхайн
үйлдвэрүүдэдA
industries,
whichдэргэдэх
supportedболовсруулах
the mine and townspeople.
олон Russian
монгол population
иргэдийг бусад
аймгуудаас
татанDuring
авчирч
large
also resided
in the town.
ажиллуулж байсан байна. Тухайн үед Шарын голд орос
democratisation, all Russian residents returned to Russia and a
иргэд олноор амьдарч байжээ. Ардчиллын үед орос иргэд
large proportion of the Kazakh population also began to migrate
нутаг буцсанаас гадна казахчуудын нилээд хэсэг нь эдийн
towards
in search
of economic
opportunities.
Sharyn
засгийн Kazakhstan
таатай нөхцөл
боломж
хайн Казахстан
улс руу
Gol
remains
ethnically
diverse,
about 1,500
Kazakhsгадна
and
шилжин
нүүжээ.
Шарын
голдwith
өнөөдөр
халхчуудаас
smaller
populations
of Zachin, цөөн
Durved
and Bait
ethnicдөрвөд,
groups
1500 орчим
казах үндэстэн,
тооны
захчин,
in
the ястангууд
area. The Russian
mining
influence
in the soum
баяд
амьдарч
байна.
Мөн оросын
хэд remains
хэдэн
компани
бичил
уурхай
ажиллуулжRussian
байгааmining
бөгөөд
энд
strong,
with
a number
of small-scale
companies

s1
х1

оросын уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нөлөө одоо ч хүчтэй
operating in the area. During the 1990s, most of the industrial
хэвээр байна.
sector closed and the mine remained the main source of income
Нутгийн
оршин суугчдын орлогын гол эх үүсвэр болж
for
many residents.
байсан нүүрсний уурхайн үйлдвэрлэлийн ихэнх хэсэг
1990-ээд
оныGol
үедisхаагджээ.
Өнөөдөр Шарын
гол
сум нь
Today,
Sharyn
a town of approximately
8,000
people
8000the
орчим
оршин
суугчидтай
уурхайн
380inгаруй
with
majority
of the
mine’s 380бөгөөд
employees
residing
the
ажилчдын
дийлэнх
энэregistered
суманд харьяалалтай
иргэд
town
and 138
herdingхэсэг
families
within the soum.
байна. Тус суманд 138 малчин өрх харьяалагддаг боловч,
However, given the relatively small size of the soum and its
сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ багаас гадна сүүлийн
boundaries,
many
Sharynнөлөөгөөр
Gol registered
herders
actuallyбайгаа
reside
жилүүдэд уул
уурхайн
бэлчээр
хомсдож
in
surroundings
soums
(e.g.
Hugilson
Soum).
There
is
also
a
тул Хонгор зэрэг хөрш сумдад очин нутаглаж буй айл
significant
artisanal
population
of local
and transient
олон байна.
Мөн mining
орон нутгийн
оршин
суугчид
болон өөр
residents;
however,
numbers
difficult
obtain due to“нинжа”
the
нутгийн иргэд
нийлсэн
гар are
аргаар
алт to
олборлогчид
нар байгаа
боловчofалбан
бус байдлаар үйл ажиллагаа
often
illegal nature
the sector.
явуулдаг тул тоог нь тогтоох боломжгүй.

Дүрслэл
9. Цогтцэций
Figure 9: Tsogttsetsii
Soumсумын
Centre төв
1 .4 .2
Tsogttsetsiiсум
Soum
Цогтцэций
Tsogttsetsii Soum is located in Umnugovi Aimag5 in the
ecologically
fragile South
Gobi Desert
Region.
Umnugovi
Aimag
Өмнөговь аймгийн
Цогтцэций
сум нь
экологийн
хувьд
is
approximately
kilometres
south
from the country’s
эмзэг
говийн их560
мужид,
нийслэл
Улаанбаатар
хотоос capital
өмнө
зүгт ойролцоогоор
км зайд
байрладаг.
Сүүлийн
city
Ulaanbaatar
(Figure 9).560
In recent
years,
the soum has
been
жилүүдэд Цогтцэций
суманд
том хэмжээний
characterised
by multiple
large-scale
coal mining нүүрсний
projects, a
уурхайнууд
ашиглалтад
орж
хүн амын
тоо эрс нэмэгдэн,
high
population
influx, rapid
growth
and development.
There
эдийн
засаг
эрчтэй
хөгжиж
иржээ.
Суманд
гурванoperating
компани
are currently three multi-national, large-scale mines
ойрхон зайд уурхай ашиглаж байгаа нь (1) Цанхийн
within close proximity to each other in the soum including
ордыг ашиглаж буй Эрдэнэс таван толгой ХК (Эрдэнэс
Erdenes
Tavan Tolgoi
LLCкомпани);
(subsidiary(2)
of Erdenes
MGL) at
the
МГЛ компанийн
охин
Ухаа худгийн
ордыг
Tsankhi
Deposit,
Energy
Resources
LLC
at
the
Ukhaa
Khudag
ашиглаж буй Энержи ресурс ХК ба (3) Таван толгой ХК
Deposit
and Tavan9).
Tolgoi Joint-Stock Company (See Figure 10 for
болно (Дүрслэл
the proximity of the Tsogttsetsii Soum Centre to the Tavan Togoi
Том хэмжээний нүүрсний уурхайнууд ашиглалтад
mine site).
орж тэдгээрийг дэмжсэн цахилгаан станц, уурхайн
тээвэрлэлтийн зам зэрэг дэд бүтэц хурдтай хөгжиж эхлээд
Tsogttsetsii has grown rapidly in recent years since the
байна. Сумын статистик мэдээнээс үзэхэд 2008 онд 2,245
development of multiple large-scale coal projects and their
байсан Цогтцэцийн хүн ам 2013 онд 6,108 болж нэмэгджээ.
supporting
(e.g. power
stations
and
Цогтцэций infrastructure
сумын Засаг projects
даргын тамгын
газрын
мэдээлснээр
transport
corridors)
.
The
official
statistics
show
that
the
сумын үндсэн оршин суугчдаас гадна уурхайн ажилчид,
population
has grown
from 2,245
in 2008
to 6,108
in бүлийн
2013
тээврийн жолооч,
бүртгэлгүй
оршин
суугчид
гэр
(Tsogttsetsii
Governor’s
Office, 2014).орчим
Government
гишүүдийн хамтаар
12,000-15,000
хүн тусinformants
сумын
нутагт түр хугацаагаар оршин сууж, дамжин өнгөрч байна
(Cane et al., 2014). Харин тус сумын малчин өрхүүдийн
тоо 2008 онд 378 байсан бол 2013 онд 232 болж буурчээ
(Цогтцэций сумын Засаг даргын тамгын газар, 2014).

5

estimate that about another 12,000-15,000 transient people
(including
workers,
truck drivers,
residents
Цогтцэцийindustry
нь сүүлийн
жилүүдэд
Таван unregistered
Толгойн уурхайгаар
and
families)
live and
travel through
the community
нэршин
танигдах
болжээ.
1966 оноос
өмнө тус (Cane
сумынet
орон
нутгийн
шинжтэй the
жижиг
хоршоолол
толгойн
al.,
2014).
In comparison,
number
of herderТаван
households
in
ордыг ашиглан
нүүрсээ Өмнөговь
рууinердийн
Tsogttsetsii
has significantly
dropped аймаг
from 378
2008 to 232 in
хөсгөөр
зөөдөг байжээ.
Тэр Office,
үед орд
газар Цогтцэций
2013
(Tsogttsetsii
Governor’s
2014).
сумын захиргаанд харьяалагдаж, нутгийн уурхайчид
газрааTsogttsetsii
шүтэн, хүндэтгэлтэй
ханддаг with
байсан
байна (Cane,
While
is now synonymous
large-scale
mining
2014). Газар
эзэмших
эрх 1966
Монгол
Засгийн
projects,
this has
not always
been онд
the case.
Priorулсын
to 1966,
a
газартcooperative
шилжиж, in
Таван
толгойнused
уурхай
анхthe
байгуулагдан
small
Tsogttsetsii
to mine
Tavan Tolgoi
гурван аймгийг нүүрсээр хангаж эхэлжээ. 2008 онд төрийн
deposit and transport the coal by caravan to Umnugovi Province.
өмчит Эрдэнэс таван толгой ХК байгуулагдаж уурхайн үйл
During
this time,
theхүрээ
land was
ownedнь
by энэ
the Tsogttsetsii
Soum
ажиллагааны
цар
тэлэгдсэн
нутагт хөрөнгө
Government
and
miners
were
very
spiritual
and
respected
оруулалт, эрдэс баялгийн олборлолт нэмэгдэх таатай the
land
(Cane,
2014).байна.
In 1966, the national government gained
нөхцөл
бүрдсэн
ownership of the land and the first Tavan Tolgoi mine was first
established. During this time, the mine supplied coal domestically
to three provinces. In 2008, the state owned company Erdenes
Tavan Tolgoi LLC was established and the mine expanded into
a large-scale operation. This served as a catalyst for the region,
with investment and mineral production peaking soon after.

Aimag is a Mongolian term for province. Mongolia has 21 aimags
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Figure
10: 10.
Aerial
view of Tsogttsetsii
Soum
CentreТаван
and Tavan
Tolgoiуурхайн
mine siteагаараас авсан зураг
Дүрслэл
Цогтцэций
сумын төв
болон
Толгой
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Responsible Mining in Mongolia: Enhancing Positive Engagement

s2

2.1Local
Хариуцлагатай
уул
уурхай ба орон
2
community
development
andнутгийн
mining хөгжил
Responsible minerals development can potentially bring
Хариуцлагатай уул уурхай нь орон нутгийн хөгжилд олон
variousэерэг
positive
benefits
to a community,
particularly
access
талын
нөлөө
үзүүлдэгийг
боловсролын
хүртээмж
to
education,
employment,
communications,
quality
health
болон ажил эрхлэлт дээшилж, харилцаа холбоо болон
services
and newчанартай
professional
skills. For
example,нутгийн
in the South
эрүүл
мэндийн
үйлчилгээ
хөгжиж,
иргэд
Gobi many herder
families
have benefitted
from
improved
хөдөлмөрийн
шинэ
ур чадварт
суралцдаг
зэрэг
олон
жишээгээр
тайлбарлаж
болно. Жишээ
нь Өмнөговь
аймагт
telecommunications
infrastructure
and health
care. Conversely,
утсаар
төвөггүй
холбогдож,
эрүүлand
мэндийн
үйлчилгээ
авч
due to the
rapid growth,
sheer scale
often poorly
managed
буй
малчин
өрхүүдийн
тоо
нэмэгдсээр
байна.
Харамсалтай
infrastructure projects, the mining industry can intensify
нь
зарим тохиолдолд
томand
хэмжээний
дэд
бүтцийнdivisions.
болон
environmental
degradation
exacerbate
economic
уул уурхайн төслүүдийн “маруухан” үр дүн байгаль орчинд
халтай нөлөө үзүүлж байна.
“In the area on the other side of the city, there are lots of
poor
people. They really live on the bottom and people aren’t
“Тосгоны нөгөө талд ядуу хүмүүс олноороо амьдардаг, тэд нийгмийн
interested
in meeting
them and
how
to help
them.
хамгийн ‘доод
хэсэгт’ байна
гэх үүenquiring
дээ. Тэдний
зовлон,
жаргалыг
хуваалцан, очиж
ч хүмүүс
алга. Компани
ч тэр, attention
захиргаа ч to
тэр
Government
andярилцах
the mining
company
are not giving
тэдэнд тусалж, асуудлыг шийдэж байгаа юм алга. Оросуудын хэлдэг үг
them
and
their
problems.
We
have
a
Russian
saying
‘we
often
talk
байдаг даа: ‘гоёмсог цэцгүүдийг ярихдаа ургуулсан хөрсийг нь харин
ярихгүй
гэж. Тэрэн
шиг ‘хүн
чухал,
‘доод
байгаа
about
theюм’
beautiful
flowers,
butбүр
don’t
talkбүүр
about
theхэсэгт’
ground’.
Thisнь
ч ялгаагүй.”
isШарын
the situation
here
but
everyone
is
important,
even
the
people
at
голын тэтгэврийн иргэн
the bottom.”
Retired man, Sharyn Gol Soum

Эрдэс баялагийн салбарыг цаашид хариуцлагатайгаар
хөгжүүлсэнээр орон нутгийнханы уул уурхайгаас хүртэх
A key aspect
of responsible
minerals
involves
ашгийг
нэмэгдүүлж
улмаар
хүний development
болон нийгмийн
хөгжил
дэвшилд
боломжтой.
уул уурхайгаас
maximisingнөлөөлөх
communities’
access toГэвч
the benefits
of miningхүртэж
to
буй
үр ашгийн
хуваарилалт
тэр бүр тэгш
бус байгааг
олон
improve
human and
social development.
However
there are
хүмүүс нотлон ярьдаг. Ялангуяа бага насны олон хүүхэдтэй

strong perceptions in many Mongolian mining communities that
өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, хүүхдээ ганцаараа өсгөж буй
these
benefitsзудад
are notнэрвэгдсэн
equally distributed
thatасрах
thereхүнгүй
are
эрэгтэйчүүд,
малчид and
болон
those
who
have
benefited
from
mining
and
those
who
have
not.
өндөр настангууд уул уурхайн үр ашгаас хүртэж чадахгүй
The
vulnerable
these
groups
areбайна.
women, single-headed
уламmost
эмзэг
давхаргаofруу
гулган
орж
households with children, herders affected by dzuds and elderly
Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь нийгэм, орон нутгийн
people without support networks.
хөгжилд үндсэн дөрвөн хэлбэрээр дэм болдог ажээ
(Franks et al., 2013). Үүнд:
Mining can contribute to social and community development
1. Ажил
эрхлэлт,
худалдан
нэмэгдүүлэн,
through
four main
avenues
(Franksавалтыг
et al., 2013).,
including:хүний
чадавхи бэхжүүлэхэд нөлөөлнө.
1. employment, procurement and building human capabilities
2. Уурхайн үйл ажиллагаа болон орон нутгийнхны аль
алинд ньdevelopments,
ээлтэй олон талт
хөгжлийн
боломж
(жишээ
2. multi-purpose
which
benefit both
the mine
нь, дэд бүтцийн хөгжил) нээгдэнэ.
operation and surrounding communities (e.g. infrastructure
3. Орон нутгийнханд чиглэсэн шууд хөрөнгө оруулалт
developments)
(орон нутгийн хөгжлийг дэмжсэн санаачлагууд)
3. directхийгдэнэ.
community investments (e.g. community development
initiatives)
4. Татвар болон роялти-гаар дамжуулан макро эдийн
засагт хувьcontributions
нэмэр оруулна.
4. macroeconomic
through taxes and royalties
Энэхүү товхимолд бүс нутгийн эсвэл үндэсний түвшинд
This handbook
focus
on opportunities
deliveredболох
to groups at
гэхээс
илүүтэйwill
орон
нутгийн
түвшинд ашиглаж
the community
level (employment,
procurement,
хөдөлмөр
эрхлэлт,
худалдан авалтыг
дэмжсэнinfrastructure,
дэд бүтэц,
education and community
programs)
rather than at
боловсролын
болон оронdevelopment
нутгийн хөгжлийн
хөтөлбөрүүд
гэх
мэт боломжуудын
the regional
and nationalталаар
level. авч үзсэн болно.

Figure 12: 11.
Small
marketгол
place
in Sharyn
Centre
Дүрслэл
Шарын
сумын
төвGol
дэхSoum
жижиг
зах
6

Dzuds are extreme multiple natural disasters involving summer droughts, which result in limited pasture and production of hay, followed by extreme winter temperatures, snow and winds.
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2.2 Эрх зүйн орчин, бодлогын зохицуулалт
Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хууль (2006) болон
Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт (2014)өөр ашигт малтмалын салбарын үр ашгийг орон нутагт
түгээх хуваарилалтыг зохицуулдаг. Тухайлбал,
• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон туслан
гүйцэтгэгч нь Монгол улсын иргэдийг ажлын байраар
хангах үүрэг хүлээх бөгөөд тухайн хуулийн этгээдэд
ажиллагсдын 10-аас дээшгүй хувь нь гадаадын иргэн
байж болно гэсэн квот үйлчилдэг (43.1).
• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг
хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай
холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр
нэмэгдүүлэх асуудлаар Нутгийн захиргааны
байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллах үүрэгтэй (42.1).
Хэдийгээр ашигт малтмалын лиценз эзэмшигчид болон
гэрээлэгчид Монгол улсын хуулийн хүрээнд ажиллах
шаардлагатай ч, уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааны
болон зохицуулалтын механизмууд нь орон нутгийн түвшин
дэх түншлэгч, оролцогч нарт төдийлөн ач холбогдол
өгөлгүй явсаар иржээ. Монгол улс ардчилсан хөгжлийн
замналыг сонгосон хэдий ч төвөөс төлөвлөн удирдах
сэтгэлгээ хэвээр байсаар байна. 2012 оны Нэгдсэн төсвийн
хуулийн дагуу Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-г буй
болгосноор нутгийн иргэд тэргүүлэх ач холбогдол бүхий
асуудлуудаа өөрсдөө тодорхойлон, улмаар орон нутгийн
хөгжлийн санг зохистой ашиглах боломж нээгджээ.
Энэ хуулийн хүрээнд орон нутгийн иргэд тэргүүлэх ач
холбогдол бүхий төслүүдээ зөвлөлдөн тодорхойлж сонгох
үйл ажиллагааны журмыг нарийвчлан гаргаж өгсөн байдаг.
Гэхдээ тэдгээр төслүүдийн талаарх эцсийн шийдвэрийг
сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гаргадаг байна.
Зарим судалгааны үр дүн болон хөндлөнгийн хяналтын
тайланд төвөөс удирдан шийдвэр гаргах болон шинэлэг
маягаар зөвлөлдөн шийдвэр гаргах үйл явц тийм ч ил тод
бус, оролцооны бус, удаашралтай байгааг тэмдэглэсэн
байна.

Монголд уул уурхайн нийгмийн талын асуудлууд нь,
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОНҮ) болон
холбогдох зөвшөөрөл олгох үйл явцад (Cane, 2014)
хангалттай тусгагдаагүй байдаг. Дээрх хууль нь байгаль
орчны ба шинжлэх ухааны асуудлуудад түлхүү анхаараад,
олон нийтийн хэлэлцүүлэг болон орон нутгийн нийгмийн
нөлөөллүүдийг үнэлэх, засаж залруулах тал дээр төдийлөн
ач холбогдол өгөлгүй орхигдуулсан байдал ажиглагддаг.
Тиймд орон нутгийн хөгжлийн үр шимийг нутгийн
түвшинд нэмэгдүүлэх арга замуудын нэг нь нутгийн иргэдэд
чиглэсэн ажил эрхлэлт, ур чадварын сургалт, дэд бүтэц
сайжруулах гэх мэт боломжийг бодитойгоор эрэлхийлэн,
тэдгээрийг албан ёсны гэрээгээр баталгаажуулах явдал юм
(Шигтгээ 1).

Шигтгээ 1. Орон нутгийн гэрээ Монголд
Эрдэс баялаг элбэгтэй Австрали ба Канадад уул
уурхайн салбараас орж ирэх үр өгөөж, нөлөөг
орон нутгийн түвшинд үр дүнтэй, зохистойгоор
удирдан зохицуулахын тулд хөрөнгө оруулагч
компани болон орон нутгийн захиргаа хамтын гэрээ
байгуулан ажилладаг байна. Энэхүү гэрээ нь орон
нутаг хөгжүүлэх хамтарсан стратегийг тодорхойлсон,
хууль эрх зүйн баримт бичиг бөгөөд, 1-т, уул
уурхайн байгаль орчин болон нийгэмд нөлөөлөх
үр нөлөөг тооцон удирдан зохицуулах, 2-т орон
нутгийн хөгжлийн бүх нөөц бололцоог дээшлүүлэхэд
чиглэсэн байдаг.
Монгол улс Ашигт малтмалын тухай хуулийнхаа
42.1-р зүйлд зааснаар орон нутгийн хөгжлийн
гэрээг заавал хийх ёстой гэж “албадан” заасан
дэлхийн цөөн хэдэн орны нэг билээ. Уурхайн лиценз
эзэмшигч нь орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран
гэрээ байгуулж, уурхайг идэвхжүүлж, ажлын байр
нэмэгдүүлэхээс гадна байгаль орчин хамгаалах,
уурхай ашиглах болон дэд бүтэц хөгжүүлэх үүрэгтэй.
Хүний эрх хөгжил төв ТББ-ын хийсэн үнэлгээнээс
үзэхэд, орон нутгийн түвшинд компаниуд орон
нутгийн захиргаатай гэрээ үйлддэг бөгөөд, хамаарал
бүхий санхүүгийн болон материаллаг үр шимийг
алдаг оног тооцохын зэрэгцээ гэрээгээ олон нийтэд
танилцуулдаггүй байна. Энэхүү гэрээний заалтыг
үнэн хэрэгтээ бие биенээ “дарамтлах” хэрэгсэл
болгон ашиглах нь элбэг байна.

19

х2

Õàðèóöëàãàòàé Óóë óóðõàé Ìîíãîëä: Õàìòûí ç¿òãýë

Орон нутгийн засаг захиргаа нь уул уурхайн компанитай
гэрээ байгуулах ажлынхаа хүрээнд “Уул уурхайн үйл
ажиллагааны үе шат, мөчлөг”-ийг ойлгож ашиглах нь
маш чухал байна (Шигтгээ 2). Энэхүү ойлголтыг хүлээн
зөвшөөрч, ажил үйлс болгосноор компаниуд, засаг
захиргаа болон тухайн орон нутгийнхан уурхайн хаалтын
дараах байдлыг урьдчилан төлөвлөхөд ихээхэн дөхөмтэй
болно.
Иймд Монголын уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа
явуулж буй компаниуд, орон нутгийн засаг захиргаа болон
нутгийн иргэд тухайн ордыг ашиглах хугацаанд хийх ажлын
төлөвлөлт, менежментэд анхаарч, ашиглалтын дараах
нийгэм, байгаль орчны үр нөлөөг урьдчилан төсөөлж
алсын хараатай хөгжлийн стратеги боловсруулан хөгжүүлэх
нь чухал ач холбогдолтой. Уурхайн хаалтын төлөвлөлтийг
урьдчилан тооцоолсноор нийгэм, байгаль орчинд таатай
зохистой хөгжлийн эх суурийг тавих болно.
Олон улсын банк, хандивлагчдаас зээл хүсч буй компаниуд
нь үндэсний зохицуулалтаас гадна олон улсын түвшинд
дагаж мөрддөг стандартуудыг мөн адил дагах ёстой
болдог. Эдгээр стандарт, бодлогууд нь олон улсын
санхүүгийн институц бүрт ялгаатай байдаг ч нийгэм,
байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, орон нутгийн
уугуул хүмүүс болон тэдний амьдарч буй байгаль орчныг
хамгаалан хөгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг голцуу тодорхой
тусгасан байдаг.

Шигтгээ 2. Уул уурхайн үйл ажиллагааны
үе шат, мөчлөг
Монгол орны уул уурхайн салбарт олон улсын
бизнес сонирхолыг улам нэмэгдүүлэхийн тулд
“Уул уурхай, төмөрлөгийн олон улсын зөвлөл”өөс хөхүүлэн дэмждэг “the life-of-mine” (LOM)
ойлголтыг хүлээн зөвшөөрч, хайгуул шинжилгээ,
ТЭЗҮ, бүтээн байгуулалт, уурхайн үйл ажиллагаа,
уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн ажил гэсэн
үндсэн үе шат бүрт бэлтгэл, төлөвлөгөөтэй байх нь
ач холбогдолтой юм.
Тухайн орд газрын хэмжээ, байршил, ашигт
малтмалын нөөцийн төрөл ангиллаас хамааран
уурхайн үйл ажиллагааны үе шат 10-аас 100 жил
үргэлжлэх боломжтой бөгөөд үе шат бүр өөрийн
гэсэн онцлогтой байдаг. Ашигт малтмалын аливаа
ордын нөөц зах зээлийн хэрэгцээ болон уурхайн
хаалттай холбоотойгоор шавхагддаг. Зарим үед
эдийн засаг, газар зүйн байршил, байгаль орчин,
улс төрийн болон нийгмийн харилцааны байдлаас
үүдэлтэйгээр тухайн орд газрын нөөц шавхагдахаас
өмнө уурхай хаагдаж болно.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны үе шат, мөчлөг

Дүрслэл 12. Уул уурхайн үйл ажиллагааны үе шат, мөчлөг (ICMM, 2012)
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On the one handталаар
the stipends
areянз
perceived
a form
бодолтой
байгааг
бидний
судалгаа
харуулж
Зарим
of compensation that was insufficient to account байлаа.
for the level
малчид
сар
тутмын
энэхүү
төлбөр
нь
хүрээлэн
буй
байгаль
of ecological destruction of their surrounding pasture land.
орчин болон экосистемд үзүүлсэн сүйтгэлийн түвшинтэй
Yet, on the other hand, due to the lack of financial capital and
харьцуулбал тун хангалтгүй гэж байхад, бусад нь орон
opportunities
in theнөөц
area further
programs
encouraged.
нутагт санхүүгийн
бололцоо
хомс were
энэ үед
боломжийн
Indeed
Sharyn
Gol,
where participatory
monitoring
шийдэлinгэж
үзээд
үргэлжлүүлэх
сонирхолтой
байв.
programs
not currently
available,
herders
requested
to be
Иргэдийнare
оролцоонд
суурилсан
ийм
хэлбэрийн
хяналтын
involved
in rehabilitation
programsбайгаа
due to their
knowledge
of the
хөтөлбөрүүд
хараахан эхлээгүй
Шарын
голд нутаг
орныхоо
экологи,
цаг агаарын талаар өргөн мэдлэгтэй,
area’s
ecology
and climate.
байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажилд биечлэн оролцох
хүсэлтэй иргэд олон байлаа.
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2 .2 .2 Physical capital
Биет
капитал
2 .2 .2
Physical
capital
The physical capital of herders and local town residents has been
both positively and negatively impacted by mining. Company
Уул government
уурхайнcapital
үйлinvestment
ажиллагаа
малчид,
сумын
суурин
оршин
The
physical
of herders
and localhave
town
residents
has
been
and
programs
provided
multiсуугчдын
биет
капиталд
нөлөөлж
буй
байдал
нь
эерэг,
both positively
and negativelytoimpacted
by residents
mining. Company
purpose,
basic infrastructure
local town
and herder
сөрөг
хоёр талтай
байна. Уурхайн
компани
болонmultiзасгийн
and
government
investment
have provided
households,
including
power programs
supplies, schools
and health
services
газрын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүд нь суурь дэд
purpose,for
basic
infrastructure
to local
town
residents and
herder
(Centre
Policy
Research
and
Social
Sustainability
Services,
бүтцийг буй болгож эрчим хүчээр ханган, боловсрол,
households,
including
power supplies,
schools
and
services
2014)
14).
Companies
have also
assisted
inhealth
building
эрүүл (Figure
мэндийн
үйлчилгээг
сайжруулсан
байна
(Centre
for
(Centre
for
Policy
Research
and
Social
Sustainability
Services,
apartments,
dentists
and
cultural
centres,
which
have
improved
Policy Research and Social Sustainability Services, 2014). Уул
2014)
(Figure
14). Companies
haveшүдний
also assisted
in building
уурхайн
компаниуд
орон
эмнэлэг,
соёлын
livelihoods
of citizens.
At theсууц,
household
level,
companies
have
apartments,
dentists
and individual
cultural
centres,
whichand
have
improved
төвүүдийг
барьж
нутгийн
иргэдийн
амьжиргааг
assisted
herders
toбайгуулан
build
water
wells
obtain
bank
livelihoods
citizens.
theto
household
level, companies
have
сайжруулахад
жинтэй
хувь
нэмэр
оруулжээ.
Компаниуд
loans,
whichofhave
beenAt
used
acquire
physical
capital
such
as
малчдадand
болон
нутгийн
иргэдэд water
худаг wells
гаргах,
зээлд
assisted
herders
to
build individual
andбанкны
obtain bank
tractors
greenhouses.
зуучлан
тэдэнд
болох трактор
loans,
which
haveбиет
beenкапитал
used to acquire
physical худалдаж
capital suchавах,
as
хүлэмж
барьж
байгуулах
зэргээр
өрхийн
түвшинд
хүрч
The flip-side
of these positive developments is that during
mining
tractors
and greenhouses.
тусалдаг
байнаmine-affected
(Thomas et al.,
2006).
‘boom’
periods,
regions
face basic infrastructure
The
flip-side
of
these
positive
developments
is that during
mining
shortages and increasing demand for (and pressure
on) public
‘boom’
periods,
mine-affected
regions
face
basic
infrastructure
services and housing, which has a negative impact on an
Шигтгээ
3.increasing
Уул
уурхайн
оргил
болон
уналтын
үе
shortages
and
demand
for (Thomas
(and
pressure
public
individual’s
access
to physical
capital
et
al.,on)
2006)
(see
services
and
housing,
which
has
a
negative
impact
on
an
Box 2: Boom and Bust Cycle).
Уурхайнaccess
үйл ажиллагаа
“оргил
болон
individual’s
to physical нь
capital
(Thomas
et уналт”-ын
al., 2006) (see
үеүүдтэй
бөгөөд
үүнд
бараа
бүтээгдэхүүний
үнийн
Box 2: Boom and Bust Cycle).
савалгаа болон нийгэм, улс төрийн бусад хүчин
зүйлүүд мөн нөлөөлдөг.
Box 2: Boom and Bust Cycle
Оргил
үе
нь эрдэс
баялгийн
Within
a mine’s
life
cycle
thereхэрэгцээгээр
are periods ofтэжээгддэг
‘booms’
Box 2: Boom
and
Bust
Cycle
бөгөөд
энэ үед
бараа
бүтээгдэхүүний үнэ болон
and ‘busts’, which are driven by volatile commodity
үйлдвэрлэл
ихээр нэмэгддэг.
Гэвчperiods
энэ үеийн
бараа
Withinand
a mine’s
cycle there are
of ‘booms’
prices
otherlife
socio-political
factors. ‘Booms’
are
бүтээгдэхүүний
илүүдэл
нь
үнийг
унагаж
компанийн
and ‘busts’
, which
are driven
by volatile
commodity
fuelled
by high
mineral
demand,
which
drive
high
хөрөнгийн
зардал
буурч,
хөрөнгө
оруулалт
prices and other
socio-political
factors.
‘Booms’
are
commodity
prices
and
incentivise
higher
production.
царцсанаар “уналт”-ын үе залгаж, улмаар уурхай
fuelled
by
high
mineral
demand,
which
drive
high
‘Booms’
are
inevitably
followed
by
‘busts’
,
which
are
хаагдахад хүрдэг байна.
commodity prices
and incentivise
characterised
by supply
surpluses,higher
fallingproduction.
commodity
‘Booms’reductions
are inevitably
followed
by ‘busts’
, which
are
prices,
in company
capital
costs
and spending,
characterised
by supply surpluses,
falling
commodity
investment
postponements
and mine
closures.
prices, reductions in company capital costs and spending,
investment postponements and mine closures.

Уурхай ид цэцэглэн хөгжиж, тэлж байх үед компаниуд
шаардлагатай дэд бүтцийг бүтээн байгуулдаг боловч
цаашид тэрхүү дэд бүтцийг тордон, байнгын үйлчилгээгээр
ханган үргэлжлүүлэх асуудал тулгардаг. Уул уурхайн
компаниудын бүтээн байгуулсан тэдгээр дэд бүтцийг
ашигт малтмалын салбарын бэрхшээлтэй үед болон
уурхай хаагдах үед орон нутгийн төсвөөс дэмжин тордож
үйлчилгээг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болдог. Тиймээс гэнэтийн
ээдрээтэй байдлаас зайлсхийх, орон нутгийн шаардлагатай
дэд бүтэц, үйлчилгээг ямар ч үед тасралтгүй хангахын тулд
хөгжлийн төлөвлөлт, холбогдох санхүүжилтээ “уул уурхайн
үйл ажиллагааны үе шат, мөчлөгтэй” уялдуулан бодолцож
байх нь чухал билээ.
22
22
22

Figure 14: Mine constructed power lines in South Gobi
Дүрслэл
Өмнөговь
аймагт
уурхайн
байгуулсан
эрчим
Figure 14: 14.
Mine
constructed
power lines
in South
Gobi
хүчний шугам
Rapid mining growth and population influx has placed strain on
existing public infrastructure and services, such as kindergartens,
Уурхайн
хөгжилтэй
холбоотой
дээрх
Rapid
mining
growth
has placed
strainin
on
hospitals
and
schools.and
Forpopulation
example,
atinflux
theбүтээн
peak
ofбайгуулалтууд
the boom
өрнөдөг
боловч
нөгөө
талаас
нь
авч
үзвэл
уул
уурхай
existing public
and
services, such20,000
as kindergartens,
Tsogttsetsii
theinfrastructure
population was
approximately
people;
ид цэцэглэн
хөгжиж
байх
“Оргил”
(Шигтгээ
3.-аас
hospitals
and
schools.
For
example,
at үед
the five
peak
of the
boom
in
however,
the
local
hospital
still
beds
that
were
харна уу),
шаардлагатай
дэдcontained
бүтцийн хомсдол
нүүрлэж,
Tsogttsetsii
the
population
was approximately
20,000
people;
designed
to
cater
for
2000
people.
Likewise,
when
herders
нийтийн үйлчилгээ болон орон сууцны хэрэгцээ огцом
however,
the local
hospital
still contained
five beds
that
were
or
new arrivals
migrate
to
mining
town
centres,
the
нэмэгдсэнээр
дундаж
иргэдийн
үндсэн
биет often
капитал
хүртэх
designed
to
cater
for
2000
people.
Likewise,
when
herders
kindergartens
are
under-resourced
so
women
are
unable
to work
болон эзэмших боломжууд хумигдаж ирдэг байна (Thomas,
or
new
arrivals
migrate
toto
mining
townchildren.
centres,
often
the
2006).
Уул
уурхайн
хурдацтай
өсөлт
болон хүн
амын
огцом
and
must
remain
at home
look after
Finally,
often
kindergartens
are under-resourced
so
women үйлчилгээний
are unable
to work
шилжих
хөдөлгөөн
нийтийн
locals
cannot
afford
toтухайн
accessүеийн
the new
infrastructure
and remain
and
must
remain
home stream.
toөгч
look
after children.
Finally,
often
салбарт
ихээхэн
ачаалал
хүндрэл
учруулдаг
бөгөөд
outside
the
directat
benefit
тодруулбал
эмнэлэг,
сургуулийн
даац хэтэрсэн
locals
cannotцэцэрлэг,
afford to access
the new
infrastructure
and remain
байдаг.
Жишээ
Цогтцэций
хүн ам 20,000-д
While
companies
have
contributed
to infrastructure
outside
the
directнь,
benefit
stream.сумын
хүрсэн
байтал
2000
хүнд
үйлчлэх
зориулалттай
баригдсан
development, during times of ‘boom’ it is often difficult
to meet
таван
ортой
эмнэлэг
хэвээр
ажиллаж
байна.
Нутгийн
While
companies
have
contributed
to
infrastructure
the demand for these services. Further, if mining companies are
малчид мөн өөр
газраас
шилжин
ирэгсэд
уурхайн to
суурин
development,
during
times of
‘boom’
it
is often
meet
the sole provider
of infrastructure,
issues
oftendifficult
arise during
‘bust’
төвүүдэд
нүүж
ирэхэд
цэцэрлэг,
ясли
хүртээмжгүй
байх
the
demand
for
these
services.
Further,
if
mining
companies
are
periods
and
mine
closure,
as
companies’
scale
back
spending
and
тул ихэнх тохиолдолд ээж нар ажиллах боломжгүй болж
the
sole
provider
of
infrastructure,
issues
often
arise
during
‘bust’
infrastructure
and services
areүлддэг
often unable
be maintained
хүүхдүүдээ харахаар
гэртээ
байна.toТүүнээс
гадна, by
periods
and mine closure,
as
scale back
spending
and
local
government
budgets.
Tocompanies’
avoid these
it is
important
нутгийн
иргэд шинээр
буй
болсон
дэд issues,
бүтцийг
ашиглах
infrastructure
and
services
are
often
unable
to
be
maintained
that
the ‘boom’
and ‘bust’
cycle
is considered
planning, by
төлбөрийг
ихэвчлэн
төлж
дийлдэггүй
тул when
уур уурхайн
local
government
budgets.
To
avoid
these
issues,
it
is
important
салбарын
үр
өгөөжийн
урсгалын
гадна
үлддэг.
funding and developing community infrastructure and
services.
that the ‘boom’ and ‘bust’ cycle is considered when planning,
funding and developing community infrastructure and services.

Figure 15:15.
Herders
sellingмалчид
vegetables
outsideкомпанийн
of newly built барьж
apartment
Дүрслэл
Нутгийн
уурхайн
байгуулсан
орон
гадна хүнсний ногоо борлуулж
blocks sponsored
by сууцны
the company.
Figure 15:
байгаа
ньHerders selling vegetables outside of newly built apartment
blocks sponsored by the company.
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Хүний капитал
Хууль
түүний хэрэгжилтийн талаарх ойлгомжгүй,
2 .2 .3тогтоомж,
Human capital
тодорхой бус байдал нь уул уурхайн ашгаас хүртэж болох
тэгш боломжуудыг хязгаарлаж, уурхайн орчмын оршин
The ambiguity of government legislation, sporadic compliance
суугчдын амьжиргааг дээшлүүлэхэд төдийлэн нэмэр
and
the lack
of regulatory
that theтухай
opportunities
болохгүй
байна.
Жишээ provisions
нь, Ашигтmean
талтмалын
хууль
from
mining
are
often
unequally
distributed
and
local
people in
болон түүний нэмэлт өөрчлөлтийн заалтуудад уг салбарт
mine-impacted
areas fail
to reap
the full
benefitsтусгаж
from mining.
ажил эрхлэх монгол
хүний
квотын
хэмжээг
өгсөн
хэдий
ч компаниуд
нутгийн
хүмүүсийг ажилд
For
example,
while theорон
Minerals
Law түвшинд
and the Amendment
авахдааminimum
энэ заалтаа
мөрдлөгquotas
болгодоггүй
байна. Тухайлбал
outline
employment
for Mongolians,
it makes
уурхайн
компаниуд
“орон нутгийн
иргэн”
no
distinction
at the sub-national
levelуугуул
(i.e. there
is no болон
difference
”шинээр ‘original
ирэгсэд”-эд
эсвэл
between
locals’ялгаагүй
and ‘new ханддаг
arrivals’) тул
(seeхолоос,
Box 3: Defining
хөрш зэргэлдээ нутгаас олноор шилжин ирэгсэд нутгийн
who is ‘local’?). Many people from distant or neighbouring areas
уугуул иргэдийн адил бүртгүүлээд ажилд амархан ордог
can come and register as local citizens and gain employment.
байна. Уурхайн хөгжил зарим эерэг өөрчлөлт авчирсан
During
research,
local people
repeatedly
reported
that
хэдий чtheорон
нутгийнхан
уурхайн
нээж буй
боломжийг
mining
had
brought
some
positive,
but
often
unequally
тэгш хүртэж чадахгүй байна. Мөн танил тал харах, “арын
distributed
They байгаа
expressed
хаалга”-дахcontributions.
байдал түгээмэл
нь concerns
нутгийн that
иргэдийн
уурхайд ажлын
шинэ ур чадвар
авах
болон уурхайд
nepotism
and discriminatory
hiring олж
policies
minimised
the chance
хөдөлмөрлөх
боломжийг
хумьж
гэж судалгаанд
of
local people gaining
new skills
andбайна
employment
in the mines.
оролцсон орон нутгийнхан үзжээ.
“The mining company hires their relatives and friends…they first
“Уурхайн компани танил тал, хамаатан саднаа ажилд
hire people they know and then through advertisement…
авдаг. Эхлээд таньдаг хүмүүсээ аваад дараа нь ажлын
These relatives are from different areas”
зар зарладаг. Тэр хамаатан, саднууд нь энд тэндээс
Miner,
soum
ирсэнTsogttsetsii
хүмүүс байдаг.”
Цогтцэцийн уурхайчин

Дүрслэл
Уурхайн
ажилчид
Цогцэций
сумын
9090th
жилийн
Figure 16: 16.
Mine
employees
celebrating
at Tsogttsetsii
Soum
ойн
баярыг
тэмдэглэж
байгаа
нь
Naadam
Шигтгээ 4.“Орон нутгийн” гэх ойлголт
Box 3: Defining who is ‘local’?
Засгийн газар
National government
2006 оны Ашигт малтмалын тухай хууль болон
түүний
2014
оны нэмэлт
заалтуудад
монгол
иргэдийг
Under the
Minerals
Law (2006
and 2014
Amendment)
уурхайд
авч Government
ажиллуулах outlines
тухай заасан
байдаг for
the National
requirements
боловч
орон
нутгийнnationals.
түвшинд However,
энэхүү заалтыг
employing
Mongolian
no distinction
хэрхэн ашиглах талаар тодорхой тайлбар, чиглүүлэг
or preference is provided at the sub-national level.
байдаггүй.
Уурхайн
компаниуд
Mining companies
Компаниуд аймгийн түвшнийг “орон нутгийн” гэсэн
Companies
often consider
allнь,
people
within anсуманд
aimag
ангилалд
оруулдаг.
Жишээ
Цогтцэций
as local.
For example,гэдэг
in Tsogttsetsii,
companies
often
”орон
нутгийнхан”
нь Өмнөговь
аймгийн
consider
peopleсумуудаас
from within
Umnugovi
Aimag as
төв
болонallбусад
ирсэн
бүх хүмүүсийг
хамруулан
ойлгодог
байна.
locals, including
people
from Dalanzadgad and other
Уугуул
орон нутгийнхан
neighbouring
soums.
Тухайн сум орон нутагт үе удам дамжин суурьшин
Communities
амьдарч
газар нутаг эзэмшиж ирсэн иргэд, өрхийг
хамруулан ойлгодог байна. Бусад шилжин суурьшиж
Communities often only consider local people as people
ирэгсдийг “гадныхан” гэж ойлгодог.
within the soum or someone whose family has lived and
owned land for generations or hundreds of years. Many
local people consider all other migrants as outsiders.

х2

s2

“Орон нутгийн” гэдэг тодорхойлолт хөгжлийн янз бүрийн
бодлого төлөвлөлтөнд харилцан адилгүй утга агуулдаг
бөгөөд уул уурхайгаас үүдэлтэй “үр өгөөж”-ийг илэрхийлэн
The term ‘local’ is often a highly varied expression, particularly
тодорхойлоход үүнийг нарийн анхаарах хэрэгцээ гарч
when
to define
whoнэр
theтомьёог
recipients
of mining-generated
байна.trying
“Нутгийн”
гэдэг
зарим
тохиолдолд
‘local’
benefits
are.
Some
definitions
refer
local
at the national
үндэсний түвшинд, “гадаадын иргэдийгtoүл
оролцуулан
level
(e.g.
all
Mongolians
and
not
expatriates),
and
the
нийт монголчуудыг” зааж, зарим тохиолдолд others
аймаг at
эсвэл
сумынorтүвшинд
хэрэглэж
нэр томьёог
aimag
soum levels.
In the байна.
contextЭнэ
of mining,
the termхэрэглэх
is often
талаарcontested
уул уурхайн
салбарын
байр
highly
among
differentтүншлэгчид
stakeholdersянз
andбүрийн
also within
суурьтай байхаас
байгууллагын
дотор
ч ялгаатай
stakeholder
groups гадна
(see Box
3: Defining who
is ‘local’?).
In the
хандлага
ажиглагддаг
(Шигтгээ
4). the source of tensions as
past,
conflicting
definitions
have been
many ‘original locals’ in mining towns feel they carry the brunt
Шигтгээ 5. Олон улсын жишээ: Англо Фероуз
Орон Нутгийн Бизнес хөгжүүлэх төлөвлөгөө,
Box 4: International example of local business mapping
Бразил
- Anglo Ferrous, Brazil
Англо
Бразил
нь үйл
ажиллагаагаа
To gainФероуз
approval,
Anglo компани
Ferrous Brazil
undertook
a
дэмжүүлэн
батлуулахын
тулд
Герайз
нутгийг
socio-economic
assessment
andМинас
business
development
хөгжүүлэх нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээ хийж,
plan for Minas Gerais. After undertaking social and
бизнес хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулжээ.
mapping of industrial,
and service
Үйлдвэрлэл,
худалдааcommercial
болон үйлчилгээ
дэмжих
businesses,
in
the
affected
communities
assessed
төлөвлөгөө боловсруулахдаа уурхайн and
нөлөөллийн
their
capabilities
in
terms
of
their:
бүсэд орших орон нутгийнхны “чадавхийн үнэлгээг”
доорхи асуудлын хүрээнд хийжээ. Үүнд:
• Management
• Менежмент
• Human resources
• Хүний нөөц
• Product,
process and
environment
• Үйлдвэрлэл
болон
байгаль орчны асуудал
• Clients
and market болон зах зээлийн байдал
• Үйлчлүүлэгчид
• Supplier
relations
• Бараа
нийлүүлэлт
• Санхүү,
үнэлгээ
• Finance
and costs
Уг компани дээрх асуудлаар цуглуулсан мэдээлэлд
The collected
was used
to form the
basis of a
үндэслэн
оронdata
нутгийн
захиргаатай
хамтран
collaborative
company-local
community
developed
“Бизнес төлөвлөгөө” боловсруулж, орон
нутгийн
Business
Action
Plan,
which
promotes
local
эдийн засгийн хөгжлийг уурхайд бараа,economic
үйлчилгээ
development
through
localнутгийн
businesses
supplying
нийлүүлэх
маягаар
орон
бизнес
боломжийг
дэмжин
гэж тодорхойлжээ
(Esteves,
productsхангана
and services
to the mine (Esteves
et al.,2010).
2010).

Энэхүү
зөрүүтэй
тодорхойлолт,
улбаалан,
of
the negative
impacts
while ‘newойлголтуудаас
arrivals’ reap the
economic
уул уурхайгаас орох эдийн засгийн үр өгөөжийг “шинээр
benefits from mining. It is important that mining companies
ирэгсэд” хүртээд харин сөрөг нөлөөллийн хамаг хүнд
engage
communities
and local
government
on how
to define
хүчрийгwith
“уурхайн
суурингийн
уугуул
нутгийнхан”
үүрч
‘local’
as
early
as
possible.
байна гэдэг яриа олон оронд гардаг. Иймд уурхайн
компаниуд “орон нутгийнхан” гэдэг тодорхойлолтоо
Many
company
advocate
for hiring
people and/or
нутгийн
иргэд policies
болон орон
нутгийн
засагlocal
захиргаатай
аль
working
with local
businesses.
However,нь
it isчухал
often байдаг.
the case that
болох эхнээсээ
хэлэлцэн
тохиролцох
local
communities
doбодлогод
not have the
required
skills
to work in the
Ихэнхи
компанийн
орон
нутгийн
хүмүүсийг
industry
or associated
date, mining companies
ажилд авахаар,
оронservices.
нутгийнTo
бизнесүүдтэй
хамтран have
ажиллахаар
тусган
оруулсан
байдаг
ч тухайн
салбарт
provided
support
to local
citizens
through
direct community
ажиллахад
шаардлагатай
мэдлэг,
ур
чадвар
бүхий
investment programs or resettlement packages. This support has
боловсонscholarships
хүчин оронfor
нутгаас
бүр элбэг
олддоггүй.
included
herderтэр
children,
skills training
and help
Өнөөгийн
байдлаар
уул
уурхайн
компаниуд
нутгийн
to find waged-employment. For local businesses and
individuals
иргэдэд зориулсан мэдлэг олгох болон ур чадвар
wanting to sell goods or services to mining companies (i.e. local
дээшлүүлэх сургалтуудыг орон нутгийнханд чиглэсэн
procurement),
vocational,
skills-based
training
is offered
(e.g.
хөрөнгө оруулалтын
хөтөлбөр
болон
шилжих
хөдөлгөөний
for
meat production,
growing
vegetables,
sewing
garments
багцуудаараа
дамжуулан
зохион
байгуулж
байна.
Мөнetc.).
Global
best
practices isмалчдын
for mining
companies toсургалт,
engage with
түүнчлэн
компанууд
хүүхдүүдийн
ур
communities
and local
governments
a social
mapping дэмжин
exercise
чадварын сургалт
хийж,
цалинтайvia
ажил
эрхлэлтийг
тэтгэлэг
олгодог
байна.for
Орон
түвшин
дэх уурхайн
to
identify
opportunities
localнутгийн
people and
businesses
to be
үйл ажиллагаатай
борлуулалтыг
дэмжин,
хувь
involved
(see Box 4: холбоотой
International
example of local
business
хүмүүс,
бизнесийнхэнд
зориулсан
мэргэжлийн
болон
ур
mapping).
чадвар дээшлүүлэх сургалтыг мах бэлтгэл, хүнсний ногоо
тариалалт, оёдол гэх мэт сэдвээр зохион байгуулж байна.
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Дэлхийн тэргүүлэх уурхайн компаниудын туршлагаас
харахад тэд нутгийн хүмүүс болон орон нутгийн засаг
захиргаатай хамтран нутгийн хөгжлийг дэмжсэн, нийгмийн
Despite
this, herders
local people
raised concerns
шаардлагад
нийцсэнandбизнес
төлөвлөгөө
хэлэлцэнabout
баталдаг
these
‘unequal’
opportunities,
which
they
felt
were biased
байна (Шигтгээ 5).
towards ‘new arrivals’ rather than ‘original locals’. The research
Судалгаанд
хамрагдсан
орон
нутгуудад
“уугуул
established that
in the South
Gobi,
often those
employed directly
нутгийнхан”-аас илүүтэйгээр ”шинээр ирэгсэд” давуу
by the mine are predominately employed in basic service roles
эрх эдлэн уурхайд ажиллаж байгаа бөгөөд Өмнөговиос
such
as drivers
and cleaners.
Whileнь
this
is a trend
experienced
уурхайд
ажиллагчдын
дийлэнх
жолооч,
цэвэрлэгч
гэх
across
the
globe,
many
herders
expressed
that
companies
мэт анхан шатны үйлчилгээний голдуу ажил хийж байгаа
do
not engage
enough
to upskill
local people
and
businesses,
талаар
ярьжээ.
Иймэрхүү
хандлага
дэлхий
дахинд
нийтлэг
particularly
herders,жишиг
to meet
company standards.
more
байдаг. Уурхайн
стандартад
тэнцэхүйцThis
ур was
чадварын
сургалтexperienced
малчдад шаардлагатай
байгаа
талаар
судалгаанд
acutely
by women in the
mining
industry
who are
хамрагдагсад employed
ярьж байлаа.
Уурхайд
үйлчилгээний
predominately
in service
or administration
support
эсвэл
захиргааны
эрхэлж, өндөр
түвшний
roles, with
very fewголдуу
engagedажил
in higher-level
management
or
менежмент
эсвэл
шийдвэр гаргах албан тушаалд маш
decision-making
positions.
цөөн тоогоор ажилладаг эмэгтэйчүүдэд энэ асуудал бас
хамааралтай.
Experiences of women employed in mining ranged from
positive
to difficult.
Gender
based discrimination
continues
to
Уул уурхайн
салбарт
ажилладаг
эмэгтэйчүүд “сайн
болон
impact
on үзэж,
women’s
access
to employment
and
саар”-ыг
ажилд
орох
ярилцлага, opportunities,
уулзалтаас эхлэн
“шийдвэр and
гаргагч,
манлайлагч”
болтлоо
жендэрт
суурилсан
leadership
decision
making roles.
It has also
made them
ялгаварлан
гадуурхалтын
эрсдэл дунд
явдаг.
Судалгаа
more
susceptible
to sexual harassment
in the
workplace,
as
баримтаас
харахад
эмэгтэйчүүд
тухайн
салбартwith
ажлын
supporting data
suggests
(Cane, 2014).
Interviews
female
байран дахь бэлгийн дарамтад өртсөн жишээнүүд байдаг
and male miners suggested that women need to have support
(Cane, 2014). Эмэгтэйчүүд уурхайн компанид ажиллахдаа
from other male relatives in the operation to maintain in a secure
хамт ажилладаг хамаатан садныхаа эрэгтэй хүмүүсээр
and
safe working
environment.
there is no
regulatory
дэмжүүлсэн
тохиолдолд
илүүCurrently,
тайван, аюулгүй
орчинд
mechanism
in
place
to
prevent,
address
and
report
workplace
ажиллах боломжтой болдог талаар судалгаанд хамрагдсан
sexual
harassment
in either private
enterprises
эмэгтэй,
эрэгтэй уурхайчид
ярьсан
байдаг. or public
institutes.
Хувийн хэвшлийн болон төрийн байгууллагуудад ажлын
байран
дахь found
бэлгийн
сэргийлэх,
The research
thatдарамтаас
companies урьдчилан
are often less
likely to
асуудлыг шийдэх болон мэдээлэх зохицуулалтын механизм
employ men over the age of 40 and women over the age of 35.
өнөөгийн байдлаар дутагдаж байна. Насны хязгаар ажил
While company policies do not formally have age restrictions,
эрхлэлтийн шалгуур биш хэдий ч 40-өөс дээш насны
a
company key35-аас
informant
noted
thatэмэгтэйчүүдийг
60-70 percent of
the
эрэгтэйчүүд,
дээш
насны
ажилд
women
employed
in
the
mining
company
were
below
the
авах сонирхол компаниудад бага байдаг нь бидний age
of
35. These statistics
demonstrate
that there
is an underlying
судалгаагаар
харагдсан
юм. Компанийн
бодлогод
албан
ёсоор
насныemploying
хязгаар тогтоогоогүй
ч уул
компанид
bias
towards
younger people
andуурхайн
men in the
mining
хөдөлмөр
эрхэлжalso
буйsuggests
эмэгтэйчүүдийн
60-70
нь 35-аас
industry.
Evidence
that ethnicity
or хувь
a person’s
доош насныханbackground
байна гэсэн
судалгааны
байдаг.
socio-economic
may
be a factorмэдээлэл
inhibiting particular
Энэхүү
статистикаас
уул уурхайн
салбарт
groups from
accessingхарахад
opportunities
more broadly
andзалуучууд
within
болон эрэгтэйчүүдийг түлхүү авч ажиллуулдаг байна.
the mining sector. While ethnicity was not a key focus area of
Тухайн салбарт ажиллагсдыг сонгохдоо, хүмүүсийн нийгэм,
the research, nascent observations from Sharyn Gol suggested
эдийн засгийн байдал болон ястан үндэстний хүчин зүйлийг
that
Kazakhүзсэн
and other
found
it harder to
access
харгалзан
байхminorities
талтай гэсэн
таамаглал
дэвшигдсэн
employment
and
conditions
are
often
more
difficult
and бусад
байна. Шарын голд хийгдсэн судалгаанд казах болон
unforgiving.
Whether
this
is
attributed
to
the
high-levels
of
ястанууд ажилд ороход амаргүй, тэдэнд илүү хүнд нөхцөл
байдал тулгадаг
тухай
мэдээлэл
байдаг. Иймд,
орох,
nepotism
or ethnicity
cannot
be determined.
Furtherажилд
research
бүртгүүлэх
яс үндэсний
болон нийгмийн
байдлын
is
needed toявцад
determine
whether ethnicity
or access to
social
хүчин зүйлсүүд
хэрхэн
нөлөөлжopportunities
болох талаар
networks
is limiting
employment
forцаашид
ethnic
гүнзгийрүүлсэн
судалгаа хийх нь зүйтэй байж болох юм.
minorities.
“Эмэгтэйчүүдэд зориулсан сургалт байдаг гэж дуулсан,
“There
areхэр
trainings
for women.
I don’t
know
effective
тэр нь
үр дүнтэй
талаар
мэдэх
юмhow
алга.
Тэд those
trainings
are.
Even
if
they
finish
the
training,
there
is
no
secure
сургалтанд хамрагдсан ч ажлын байр тэр бүр байхгүй
workplace.
haveнилээн
to be assertive
go under the
wingsбайж
of the
шүү дээ. You
Өөрөө
зүтгэл or
чармайлт
гаргаж
male
relatives.”
эсвэл
эрэгтэй хамаатан садныхаа дэм тус, далбаан дор
явахherder
байхand
даа”
Male
mine worker, Tsogttsetsii Soum
Цогтцэцийн уурхайчин, эрэгтэй
Challenges inhibiting local people and vulnerable groups from
Зорилтот
бүлгүүдэд чиглэсэн,
орон нутгийн
цаашдын
accessing mining-generated
opportunities
may be
overcome
хөгжилд нэмэр тус болохуйц тодорхой асуудлуудын хүрээнд
by implementing sound, targeted and inclusive local-level
гэрээний заалтуудыг хийж хэрэгжүүлснээр нутгийн уугуул,
agreements.
If properly
managed,
agreements
have хүртэн,
the potential
эмзэг бүлгийн
иргэд уул
уурхайн
ашиг шимээс
шинэ
to incorporate
the interests
andбүрдэнэ.
rights of local women, men
боломжийг
ашиглах
нөхцөл
24

Figure
17: 17.
Ex-herder
who now
works atгаргасан
a water well,
constructed by a
Дүрслэл
Тээврийн
компаний
худгийг
ажиллуулж
буй малчин байсан залуу
transport
company
Орон
нутгийн
энэхүү гэрээний
хэрэгжилтийг
and
herders
intoтүвшинд
the development
process. However,
as localзохистой
сайн удирдаж
чадвалbetween
нутгийнcompanies
эмэгтэй, эрэгтэй
level
agreements
are negotiated
and local
хүмүүс,
малчдын
сонирхлын
санаачлагатайгаар
governments,
it is essential
thatбүлгүүд
future agreement-making
хамтран
ажиллаж
орон of
нутгийн
хөгжлийн
үйл явцадgroups
negotiations
are inclusive
local people
and vulnerable
идэвхтэй оролцох боломж бүрдэнэ. Орон нутгийн түвшинд
(women, elderly and ethnic minorities) and not biased toward
нэг талаас компаниуд, нөгөө талаас орон нутгийн засаг
people
in the
positions ofасуудлуудаа
power. Whileхэлэлцэн
the Law on
Conflicts
захиргаа
шийдвэрлэх
тохирч
гэрээг
of
Interest
was
enacted
in
2012
to
minimise
personal-based
үзэглэхдээ нутгийн эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс, настангууд
interest
in decisionцөөнхийг
making, local
stakeholders
still expressed
болон үндэстний
оролцуулан
хамтын
шийдэлд
concerns
corruption.
хүрэхийг about
эрмэлзэх
нь чухал. 2012 онд батлагдан хүчин
төгөлдөр үйлчилж буй Сонирхлын зөрчлийн тухай хууль
шийдвэр гаргах явцад хувь хүний ашиг сонирхлыг нэн
тэргүүнд тавихгүй байхыг шаарддаг ч орон нутгийнхан
“авилгалын” талаар сэтгэл түгшин санал бодлоо
илэрхийлсээр байна.
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Санхүүгийн капитал
2 .2 .4 Financial capital
Малчин өрхүүд хөдөлмөр эрхлэлт ба орон нутгийн
худалдан
авалт
хэлбэрээр
санхүүгийнхээ
эх procurement)
үүсвэр болон
Local
benefits
(including
employment
and local
нөөцийг
бүрдүүлэн,
уул
уурхайн
салбарын
үр
өгөөжөөс
have a direct impact on herders’ financial capital base
(household
хүртдэг
байна.
Бидний
судалсан
орон
нутгаас
ялангуяа
income). In Sharyn Gol and particularly in Tsogttsetsii,
herders
Цогтцэцийчүүд уул уурхайн компаниудаас шууд дэмжлэг
reported receiving direct support from mining companies (Figure
авдаг (Дүрслэл 19) бөгөөд тэд судалгааны хуудсанд малын
19).
Theболон
majority
of this support
was noted шууд
as ‘other’
, which
тэжээл
түлшний
нүүрс хэлбэрээр
хүлээн
includes
companies providing
goods
such asэх
animal
fodder
or
авсан бүтээгдэхүүнийг
орлогын
“бусад”
үүсвэр
маягаар
coal.
Five per байна.
cent of respondents
in Sharyn Gol
and nearly
тэмдэглэсэн
Асуултанд хариулсан
Шарын
голын10
percent
of respondents
from
Tsogttsetsiiоршин
were directly
employed
оршин суугчдын
5 хувь,
Цогтцэцийн
суугчдын
10 the
хувьmine,
нь уурхайд
ажил
эрхэлдэг
бөгөөд
тэдний
цалин
by
which had
a positive
impact
on their
financial
өрхийн санхүүгийн
resources
(Figure 20).эх үүсвэрт ихээхэн нэмэр болдгийг
тэмдэглэжээ (Дүрслэл 20).
Beyond direct employment, mining also generates potential
Орон нутгийнхан уул уурхайн компанид шууд хөдөлмөрөө
opportunities
local
businesses.
requires
goods
and
үнэлүүлэхээс for
гадна
төрөл
бүрийнMining
бизнес
эрхэлж,
уурхайн
services
to support шаардлагатай
its operations. Itбараа,
also generates
a population
үйл ажиллагаанд
үйлчилгээг
нийлүүлж
influx,
greater demand
local goods
services,
байна.which
Мөн creates
үүний зэрэгцээ
гаднаасfor
олноор
ирж and
суурьшсан
and
increased
incomes
someүйлчилгээний
local business. The
ажиллах
хүчин
тэднийfor
бараа
зах research
зээлийг
нэмэгдүүлж бизнесээ
өргөжүүлэх
боломж and
олгож
байна.
demonstrated
that some
local town residents
herders
Судалгааны
үр
дүнгээс
харахад
уурхайн
орчмын
суурин
supply mining companies (particularly small-scale companies or
газрын иргэд
болон малчид
том болон
бичилand
уурхайн
employees
of large-scale
companies)
with goods
services.
компаниудыг бараа, үйлчилгээгээр хангаж байна. Үүнээс
дурьдвал:included:
Examples

Дүрслэл 19. Цогтцэцийн ба Шарын голд уул уурхайн
компаниас шууд дэмжлэг авсан судалгаанд
Figure 19: Number
оролцогчдын
тооof respondents who have received direct support
from mining companies in Tsogttsetsii and Sharyn Gol

• Бага хэмжээний уурхайн компаниуд болон тэдний
• supplying
meat and
dairy
to small-scale mining
ажилчдад
мах,
сүүproducts
нийлүүлдэг.
companies
and/or
mine
employees
• Уурхайн ажилчдын ажлын дүрэмт хувцсанд засвар
• fixingхийдэг.
mine company
employee
uniforms
Уурхайн
ажилчид
болон тээврийн жолооч
• sellingнарт
clothes
to mine
and truck drivers
хувцас
оёжemployees
худалддаг.
• Ачааны
том машины
жолооч нарт суудлын бүрээс
• making
seat covers
for truck drivers.
нийлүүлдэг гэх мэт.
“Small-scale mines are beneficial…I used to supply dairy products
Шарын Гол сумынхны уул уурхайн жижиг компаниудтай хийдэг
and meat with mining companies and I used to buy fuel from
албан бус худалдаа борлуулалтын талаар сумын нэгэн малчин
them.
We didn’t
a contract with
them.нь
It was
unofficial
ярихдаа
жижигhave
компаниудтай
ажиллах
амарanбайдаг,
учир
нь тэдэнд
цагаан
оронд
нь Iтүлш
trade.
I used мах,
to supply
milkидээ
withнийлүүлээд
low price (half
price).
usedавч
to
болно
make
anгэжээ.
oral contract with companies, but I would keep a record
how
many litres
we гэрээ
provided.
I also
used to
supply
meat (e.g. one
“Тэдэнтэй
бичгэн
энэ тэр
зураад
байх
шаардлагагүй,
албан
маягаар
аль алиндаа
ашигтай
cow
per бус
month
and mutton
all at half
price). наймаа
I used toхийнэ.
take cash,
Жишээ нь, би сүүгээ хагас үнээр өгөөд, нийт хичнээн литр сүү
but now I don’t provide dairy products as they stopped taking
нийлүүлсэнээ өөртөө бүртгээд авдаг. Заримдаа би мах зардаг.
dairy
products…
mining
company
as their lease
Сардаа
нэг үхэрthat
басsmall-scale
хонины мах
борлуулаад
төлбөрөө
бэлнээр
авдаг, харин
цагаан
идээ
finished
and they
moved
on.”борлуулдгаа бүр больсон шүү. Бичил
компаниуд
ажиллах
Sharyn
Gol Soum
herderзөвшөөрлөө дуусмагц ажлаа хумиад яваад
өгдөг.”
Шарын голын малчин

Дүрслэл 20. Цогтцэцийн ба Шарын голд уул уурхайн
компаниас
авсан
дэмжлэгийн
Figure 20: Types
of support
received хэлбэр
from mining companies in
Tsogttsetsii and Sharyn Gol
Зарим уурхайнууд хэд хэдэн малчин өрхүүдтэй гэрээлэн
компанийн фермийг хариуцуулж, мах, цагаан идээ,
хүнсний ногооны хэрэгцээгээ хангадаг талаар ярилцлага,
People also
reported that
some
companies
employгэрээт
multiple
асуулгад
оролцогчид
ярьж
байлаа.
Иймэрхүү
herder households
to look after
their
farm, which
түншлэл
орон нутгийнханд
дэм
тусcompany
болж байгаа
ч орон
supplies meat,
andчиглэсэн,
vegetables
for the
company.
While
нутгийн
олон dairy
нийтэд
илүү
өргөн
хүрээтэй
түншлэлийн
үйл provides
ажиллагаа
шаардлагатай
байна.
this arrangement
some
benefits to local
communities,
improved
arrangements
would
spread
local benefits
more widely.
Цөөн
тооны
малчид, мөн
сумын
төвийн
суурин иргэд
том
компаниудтай албан ёсны гэрээ байгуулан ажилладаг ч,
Few herders or local town residents have formal contracts with
нутгийнханы ихэнх нь жижиг компаниуд болон уурхайн
large-scale companies,
but
have more
regular
arrangements
ажилчдаар
дамжуулан
харьцдаг
байна.
Албан
ёсны
with small-scale
companies
and mine
employees.
The lack of
түншлэлийн
гэрээг
орон нутагт
өргөнөөр
ашиглахгүй
formal arrangements
means that
the local
communities
are inэхa
байгаагийн
улмаас нутгийн
иргэд
орлогын
найдвартай
vulnerable position
as there
is no guarantee
of a байдалд
continuedбайна.
and
үүсвэргүй,
амьжиргаа
нь ерөнхийдөө
эмзэг
steady income.
Уурхайд орж ажиллавал сайн хөлс авч, санхүүгийн байдлаа
дээшлүүлдэг ч малчид компаниудтай албан гэрээ хэлэлцээ
Overall, there is a general sense that mining brings people with
хийж, бизнесийн боломжоо өргөтгөн, тогтвортой орлоготой
good salaries
to an area,
which has
some
positive шаардлагатайг
financial flow
байж,
санхүүгийн
капиталаа
улам
бэхжүүлэх
effects
for
local
people.
However,
town
residents
судалгаанд оролцсон хүмүүс ярьж байлаа. and herders
expressed that more could be done to identify potential mining
company business opportunities, and to formalise contracts
between herders and companies to ensure a more consistent and
steady financial capital base.

Дүрслэл
Цогтцэцийн
оёдолчин
эмэгтэй
Figure
18: 18.
Local
sewing women
in Tsogttsetsii
Town Centre
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Нийгмийн капитал

“Сүүлийн жилүүдэд манай сумын төв малчдын хотхоноос
уурхайн хотхон болж тэлснээр нилээн олон малчин
өрхүүд мал хуйгаа борлуулаад сумын төвд шилжин
суурьшиж байна.”
Цогтцэций сумын ТГ-ын удирдах ажилтан
Судалгааны явцад хүмүүс уул уурхайгаас нийгмийн
капиталд нөлөөлж буй нийтлэг сөрөг, мөн цөөн тооны
эерэг үр нөлөөний талаар ярьж байлаа. Судалгаанд
хамрагдсан орон нутгийн иргэдийн сүүлийн 8 жилийн
хугацаанд ажигласан өөрчлөлтийг Дүрслэл 7.-д үзүүлэв.
Олон жилийн уурхайн түүхтэй Шарын голын оршин
суугчдын 61 хувь нь бичил уурхай ашиглах болон гар
аргаар олборлох явдал газар авсан, мөн том уурхайнуудыг
хувьчилсан явдлыг тэдэнд ажиглагдсан томоохон өөрчлөлт
гэж үзсэн байна. Харин Цогтцэцийчүүд сүүлийн 8 жилд
ажиглагдсан уул уурхайн салбарын өсөлттэй холбоотой
ирмүүн өөрчлөлтүүд байгаа гэж үзсэн боловч судалгаанд
хамрагдсадын 93 хувь нь сүүлийн үед уурхайд ажиллахаар
ирсэн олон хүмүүс, гэрээт ажилчдаас болж орон нутгийн
соёл, үнэлэмж өөрчлөгдөхөд хүрч байна гэжээ.

эдийн засгийн өсөлтийн зэрэгцээ хүн ам урьд
үзэгдээгүйгээр хэт бөөгнөрч, замын хөдөлгөөн, зам
тээврийн осол, архидалт, зодоон цохион ихэссэн нь орон
нутгийнхны сэтгэлийг зовоодог болжээ. Бичил уурхай,
нинжа маягийн аж амьдрал, уртасгасан цагаар уурхайд
хөдөлмөр эрхлэх зэрэг шалтгаанаар ар гэртээ үр хүүхдээ
удаан хугацаагаар харгалзах, асрах хүнгүйгээр орхидог
болсоноор хүүхдүүд дангаараа гэрээ авч явах, “өөрсдийгөө
болгох” зэрэг нийгмийн шинэ үзэгдлүүд буй болжээ.
Ийм нөхцөл байдалд хүүхдүүд янз бүрийн хэлбэрийн
хүчирхийлэлд өртөх магадлал өндөр байдаг. Түүнчлэн,
өрхийн тэргүүн нь уурхайн ээлжийн хуваарьт ажилд
шилжсэнээр гэр бүлийн хэвийн амьдрал, хэмнэлд өөрчлөлт
гарч, зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар ялангуяа залуу гэр
бүлүүдэд үл ойлголцох, гэр бүл салах улмаар гэр бүлийн
хүчирхийллийн үзэгдэл газар авч байна.
“Эрэгтэйчүүд архидаж, согтохоороо зодоон цохион
хийдэг. Тэгээд хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг машинаараа
элдэж давхина... Энержи Ресурс 2014 оны өвлөөс сумын
төвийн гудамжаар гэрэлтүүлэг тавьснаас (Засгийн
газартай хамтарсан байж магад) хойш согтуучууд ингэж
авирлах нь цөөрсөн”
Цогтцэций сумын залуу оршин суугч

Дүрслэл 21. Сүүлийн 8 жилд орон нутагт өөрчлөлт гарсан
эсэх талаар судалгаанд оролцогчдын өгсөн хариулт
Нүүдэлчин соёл иргэншлийн уламжлалтай өнөө цагийн
монголчууд хот, хөдөөд хаа ч амьдарсан ялгаагүй буурал
түүх, зан заншлаа гүнээ хүндэтгэн дээдэлдэг онцлогтой.
Гэвч судалгаанд хамрагдсан малчид уул уурхай эрчимтэй
өрнөснөөр залуу малчид хот газар ямар нэгэн мэргэжил
эзэмшин цалинтай ажил хийх сонирхолтой болж байгаа
тухай ярьж байлаа. Өрхийн нэг гишүүн уурхайд ажиллаж
цалин хөлс авчран, бусад нь малаа маллаад амьжиргаагаа
залгаж байвал их л боломжийн гэж асуулгад оролцсон
хүмүүсийн ихэнх нь үзэж байв. Гэвч малчин залуус
уламжлалт мал аж ахуйгаа орхин, уурхайн салбар луу
шилжсэнээр монголын уламжлалт малч ухаан, мэдлэг
туршлага, чадвар алдагдаж эхлэх аюул нүүрлэх вий гэсэн
эмзэглэл хүчтэй байна.
Үүний зэрэгцээ уул уурхайн үйл ажиллагаа өрнөснөөр
бусад орон нутгаас олон хүн шилжин ирж нийгмийн
амьдралд нилээн дэвшилтэт өөрчлөлт гарсан гэж
судалгаанд оролцсон залуучууд үзэж байна. Жишээ нь,
сүүлийн жилүүдэд Цогтцэцийн өсвөр үеийнхэн, залуучууд
хот газраас болон бусад аймгаас ирсэн хүмүүстэй чөлөөтэй
ярилцан мөн facebook гэх мэт сошиал медиагийн сүлжээг
ашиглан танин мэдэхүйн болон харилцааны соёл,
мэдээллийн хувьд ихээхэн дэвшилттэй байгаа талаар ярьж
байлаа.
Нөгөөтэйгүүр, нийгмийн харилцаанд гарсан зарим
дэвшилтэт өөрчлөлт болон уул уурхайгаас хамааралтай
26

Зарим уул уурхайн компаниуд эдгээр сөрөг үзэгдлүүдийг
бууруулан, шийвэрлэхийн тулд сумын иргэд, малчидтай
хамтран ажиллах орон зайг эрэлхийлэн, тухайн нутаг оронд
тав тухтай амьдрал ахуй, өндөр бүтээмжтэй үйлдвэрлэлийн
үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж, орон нутгийнхны
аюулгүй байдлыг хангахын тулд гудамжны гэрэлтүүлэг
төсөл, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн төв зэргийг дэмжин
ажиллаж байна.
Говь, хангайн бүсэд хийгдсэн энэхүү судалгааны үр дүнгээс
харахад Монгол оронд уул уурхайг хөхүүлэн дэмжиж
хөгжүүлэх явцад “орон нутгийн хөгжил”-ийн асуудал
хамгийн ”ээдрээтэй” байгааг ажиглаж болно. Энэ нь
төвлөрүүлэн удирддаг тогтолцоо орон нутгийн түвшинд
гарч буй өөрчлөлтийн хурдтай тэр бүр зохицон уялдахгүй
байгаатай холбоотой.
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3.1Water
Усны resources
нөөц ба уул уурхай
3
Mongolia is characterised as a country with limited water
Монгол улс нь дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад
resources, with a climate ranging from semi-arid to arid. Average
хязгаарлагдмал усны нөөцтэй, хуурай уур амьсгалтай орон
annual
precipitation
varies
from less
than 50говийн
millimetres
the
юм. Жилийн
дундаж
тунадасны
хэмжээ
бүсэдin50
southern
Gobi
region
to
400
millimetres
in
the
wetter
north
миллиметрээс (мм) бага, харин чийг илүү унадаг хангайн
(Davaa400
et al.,
2007).
Groundwater
is a2007).
criticalМонголын
national resource,
бүсэд
мм
хүрнэ
(Davaa et al.,
нийт
providing
approximately
80орчим
percent
of Mongolia’s
freshwater
цэнгэг усны
нөөцийн 80
хувийг
бүрдүүлдэг
гүний
ус нь үндэсний
withdrawals
(UN амин
Water,чухал
2013).баялаг юм (UN Water Country
Brief: Mongolia, 2013).
Numerous factors have led to increased strain on Mongolian
Монгол оронд усны нөөцийн хомсдолоос үүссэн дарамт
water resources, including climate change, deforestation,
нэмэгдэхэд уур амьсгалын өөрчлөлт, ойн нөөцийн хомсдол,
irrigated
agriculture,
socio-economic
factors
(degrading
and
усалгаатай
тариалан,
нийгэм-эдийн
засгийн
хүчин зүйлс,
abandoned
water
infrastructure),
land
degradation,
competing
улам муудсаар буй усны орхигдсон дэд бүтэц, хөрсний
land
uses зохицуулалтгүй
and a rapidly growing
industry.
As an
example
элэгдэл,
газарmining
ашиглалт
болон
хурдтай
of
increasing
stress, the
number
of dried
streams,
хөгжиж
буй water
уул уурхайн
салбар
зэрэг
олон up
хүчин
зүйлlakes
нөлөөлж
байна.
Ширгэсэн
гол горхи,
нуур, булгуудын
and
springs
in Mongolia
increased
by 30 percent
from 2003 to
тоо 2003
оноос 2007
оны хооронд 30 хувь нэмэгдсэн нь
2007
(Dagvadorj
et al., 2009).
Монгол улсад усны нөөц хомсдож байгаагийн жишээ юм
(Dagvadorj et al., 2009).

Box 5: Sharyn
Gol mine
Tolgoi
mine уурхайд
–
Шигтгээ
5. Шарын
голand
баTavan
Таван
толгойн
contrasting
case
studies
хийсэн харьцуулсан судалгаа
Contrasting water environments:
Усны
ялгаатай
байдал:
Sharynнөөцийн
Gol is in the
wetter north
of Mongolia, where
the
river
flows
all
year
and
is
the
traditional
source ofих
Шарын гол уурхай нь монгол орны хур тунадас
water.
Tavan
Tolgoi
is
in
the
South
Gobi
desert
унадаг хойд хэсэгт байрлах ба энд жилийн (near
турш үл
Tsogttsetsii),
there
are no
rivers
herders
тасалдах
гол where
мөрний
урсгал
хүн
амдand
цэвэр
усныrely
эх
on shallow
groundwater
wells.толгойн уурхай нь ил
үүсвэр
болдог.
Харин Таван
урсах гол мөрөнгүй, малчид гүехэн худгийн уснаас
Contrasting mine water management:
хамааран амьдардаг өмнийн говьд байрладаг.
At the Sharyn Gol coal mine there is a small excess of
Усны
ялгаатай
байдал:
waterменежментийн
resulting from drainage
of rainfall
into the pit;
this
is
pumped
from
the
pit
into
the
river.
Thereбага
are also
Шарын голд хурын ус цооног руу орсноос
artisanal
and
small-scale
mines
that
dam
and
use
the
зэрэг илүүдэл ус үүсдэг бөгөөд үүнийг шахуургаар
river
water
upstream.
The
Tavan
Tolgoi
coal
mine
цооногоос гол руу оруулдаг. Энд мөн голын also
has a smallдээд
amount
water барьж
drainingусinto
the pit, which
урсгалын
талдofдалан
ашигладаг
гар
аргаар
олборлох
бий.mine.
Таван
толгойн
is mostly
collectedуурхайнууд
and used by the
The
Tavan
нүүрсний
уурхайн
рууcoal
мөн
бага хэмжээний
Tolgoi project
needsцооног
water for
washing
which is
ус
ордог from
бөгөөд
энэ усыг
хуримтлуулан
голцуу
supplied
borefields
constructed
in deep
aquifers in
уурхайд
ашигладаг.
Таван
уурхай
нь нүүрс
the surrounding
region.
Due толгойн
to the general
shortage
of
угаахад ус ашигладаг ба үүнийгээ хавь ойрын гүний
water in the area, the mine company has made provision
усны давхаргад байрлуулсан цооногоос авдаг. Энэ
for supply
theirучир
borefield
scheme
to the nearby
бүс
нутагт from
ус хомс
уурхайн
компани
усны
town
of
Tsogttsetsii.
системээсээ зэргэлдээ орших Цогтцэций сумыг усаар
хангаж
байна.
Contrasting
water concerns:
In Sharyn
Gol, families
are ялгаатай
mainly concerned
about
Усны
асуудалд
хандах
байдал:
quality of water in the river and the consequent loss
Шарын
голд
голын
усныofчанарт
of the river
asайл
theirөрхүүд
traditional
source
water. They
сэтгэл зовж усыг нь хэрэглэх аргагүй болох вий
associate this loss with the artisanal and small scale
гэж түгшиж байна. Усны чанар муудаж байгааг
mining
and are concerned
about theуурхайн
lack of regulation
тэд
ГАОУБУ-тай
холбон ойлгож,
үйл
and
monitoring
of
these
types
of
mining.
Tavan
ажиллагааны энэ хэлбэрт зохицуулалт,Around
мониторинг
Tolgoi, families
are concerned
about
whether
theтолгойн
large
дутагдаж
байгаад
сэтгэл зовж
байна.
Таван
coal mine
and theайл
water
it pumps
deep aquifers
will
уурхай
орчмын
өрхүүд
том from
хэмжээний
нүүрсний
уурхай,
түүний
гүний
усныthat
давхаргаас
сорж
буй
affect the
shallow
aquifers
the families
traditionally
ус
өөрсдийнх
нь хэрэглэдэг
гүехэнclosely.
худгийн
усны
use.
This is regulated
and monitored
In both
түвшинд
нөлөөлнө
хэмээн
түгшиж
байна.
Таван
communities, a perception of a lack of transparency,
толгой
усны ашиглалтад
хяналт,
coupledуурхайн
with perceived
self-interestтавих
of people
in
зохицуулалт Шарын голынхоос илүү байна. Гэвч
positions of power, has contributed to a lack of trust
ил тод байдал дутмаг, эрх мэдэлтнүүдийн ашиг
between stakeholders.
сонирхлын
зөрчил оролцогч талуудын итгэлийг
алдагдуулах байдал дээрх хоёр орон нутагт түгээмэл
байна.

Figure 22: An example of a traditional groundwater well in the South
Дүрслэл 22. Говийн гар худаг
Gobi
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3.1 Water resources and mining
Уул уурхайн хөгжил усны нөөцөд сөргөөр нөлөөлж
болзошгүй байдал нь монголчуудын сэтгэл зовних,
The impactноцтой
of mining
on local water
in Mongolia
is
бухимдах
шалтгаан
болж,resources
энэ нь сүүлийн
арваад
a primary
area
of concern
has givenтэргүүтэй
rise to local
protest
жил
өрнөж
буй
Онги голthat
хөдөлгөөн
нутгийн
movementsэсэргүүцлээр
over the pastилэрч
decade.
For example,
theхөдөлгөөн
first local
иргэдийн
байна.
Онги гол
grassroots
movement
Mongolia, Onggi
River Movement,
анх
уул уурхайн
үйл in
ажиллагааг
зохицуулах
тогтолцоо сул
үед
алтны
үйлimpacts
ажиллагааны
улмаас
emerged
asуурхайн
a reactionхариуцлагагүй
to environmental
of irresponsible
байгаль
орчинд
хор хохирлыг
эсэргүүцэн
gold mining
underучирсан
a weak regulatory
regime.
A series ofгарч
wellирсэн
байдаг.
publicised
incidents over water pollution caused by small-scale
mining activities
in the mid-2000s
has contributed
to the focus
2000-аад
оны дундуур
жижиг хэмжээний
уурхайнууд
on ихээхэн
water issues
and the strengthening
of the
ус
бохирдуулсан
хэрэг гарсан
нь Environment
усны асуудалд
анхаарал
хандуулах
шалтгаан
болж
Байгаль
Impact Assessment
Law.
Numerous
studies
have орчны
also reported
нөлөөллийн
тухай
гарахад
түлхэцwater
болжээ.
deteriorationsүнэлгээний
in the quantity
andхууль
quality
of Mongolia’s
Гар
аргаар
олборлох
болон
том
хэмжээний
уурхайнуудыг
supplies due to artisanal, small and large-scale mining (e.g.
ашигласнаас
усны нөөцийн
хэмжээ,
чанар
Brumbaugh etМонгол
al., 2013;улсын
Stubblefield
et al., 2005).
Consequently,
доройтож байгааг харуулсан судалгаа цөөнгүй хийгдсэн
there is deep concern across Mongolia regarding the impact of
байна (Brumbaugh et al., 2013; Stubblefield et al., 2005).
mining development on water resources.
Уул уурхайн том хэмжээний төслөөс үүдэн гарч болзошгүй
эрсдлийг
төсөлmining
батлан
хэрэгжүүлж
өмнө
ойлгох,
For large-scale
projects,
expertsэхлэхийн
are routinely
employed
улмаар
тэдгээр
бууруулахын
тулд шинжээчдийг
to carry out
waterэрсдлийг
impact assessments
to understand
and
ажиллуулан
усныtoнөлөөллийн
үнэлгээ
хийдэгHowever,
боловч урт
mitigate risk prior
the project being
approved.
хугацаанд
мониторинг
хийгддэггүй,
суурь
мэдээлэл
the lack of long-term monitoring and baseline data limits байхгүй
тул эдгээр үнэлгээ үнэн бодитой хийгдэхэд бэрхшээлтэй
the reliability of these impacts assessments. While there are
байдаг. Монголын газар нутгийг бүхэлд нь хамарсан
hydrological maps covering Mongolia, these are based on limited
гидрологийн зураглал хийгдсэн байдаг ч гадаргын доорх
усны талаар мэдээлэл бага байдаг.
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Мөн төрийн өмчит уурхайн компаниуд болон бусад
үйлдвэрүүд усны хэрэглээндээ, тэр нь хүрээлэн буй байгаль
observations
and understanding,
of the sub-surface
орчинд,
ойролцоо
амьдарч буйparticularly
хүн амд хэрхэн
нөлөөлж
hydrology.хангалттай
Historically,
state-ownedхийлгүй
mining companies
and
байгаад
мониторинг
явж иржээ.
Энэхүү
other industries
undertook
limited
monitoring
of water usage
мэдээллийн
хомсдол
нь уул
уурхайн
үйл ажиллагаа
усны
and its impacts
on surrounding
environment
neighbouring
нөөцөд
нөлөөлж
буй байдлыг
байгалийнand
болон
хүний
үйл
ажиллагаанаас
үүдэлтэй
хүчин
нөлөөлөлтэй
communities.
This lack
of baseline
dataзүйлийн
poses a challenge
to
харьцуулан
үзэхэд хүндрэлтэй
байна.
Гар аргаар
олборлох
identifying mine-associated
impacts
on water
as opposed
to
уурхай
усны or
нөөцөд
хэрхэн нөлөөлж
талаар
хийсэн
other natural
human-induced
impacts.байгаа
The impacts
of ASM
үнэлгээ,
ойлголт
бүр ч хомс
байна.
on existing
water sources
are even
less well assessed and
understood.
Уул
уурхай нь хэдийгээр усны нөөцөд сөргөөр нөлөөлөх
эрсдэлтэй ч хариуцлагатай байдлаар хөгжүүлж чадвал усны
Despiteашиглалтыг
the risks, responsible
mining
can interact
positively with
нөөц,
сайжруулах
боломжтой.
Жишээлбэл
уул
water sources
if undertaken
properly.
Forбайдлаар
example: нөлөөлж
уурхайн
төслүүд
усны нөөцөд
дараах
болно. Үүнд:
• Excess water from mine pits can increase surface flows, which
• Уурхайн цооногоос гарсан илүүдэл ус газрын гадарга
(if the water quality is good) provide more easily accessible water.
дээрх урсгалыг нэмэгдүүлэн (хэрэв усны чанар сайн
бол) ашиглахад
усныtoэх
үүсвэрand
болно.
• Rehabilitation
of mines хялбар
can be used
restore
enhance
riparian
areas andнөхөн
vegetation,
which can
contribute
healthier
• Уурхайн
сэргээлтийг
хийхдээ
усны to
эргийг,
ойр
орчмын
ургамлын бүрхүүлийг сэргээх, сайжруулах
hydrological
systems.
замаар гидрологийн тогтолцоог эрүүлжүүлэн
• Developing
new infrastructure
canоруулж
improveболно.
water supplies and
сайжруулахад
хувь нэмэр
waste water treatment in neighbouring communities.
• Шинэ дэд бүтцийг бий болгох замаар уурхай
ашиглаж буй орон нутгийн усан хангамжийг, мөн
бохир усны дахин ашиглалтыг сайжруулж болно.

Figure
23: 23.
A mine
dewatering
point intoголд
river цутгаж буй цэг
Дүрслэл
Ус pit
уурхайн
цооногоос
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3.2 Эрх зүйн орчин, бодлогын зохицуулалт
Монгол улсад усны талаарх эрх зүйн орчин үндсэндээ
бүрэлдсэн бөгөөд усны нөөцийн менежмент болон байгаль
орчны хамгаалалтай холбоотой дараах өөрчлөлтүүд
сүүлийн үед хийгджээ. Үүнд:
• Усны тухай Монгол улсын хууль, 2012 (шинэчилсэн)
• “Ус” үндэсний хөтөлбөр, 24-р зүйл, УИХ, 2010
• Усны 29 ай сав газрын захиргаа байгуулагдсан,
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 332 тоот
тушаал, 2009
• Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөө, Монгол улсын Засгийн газрын 389-р
тогтоол, 2013
• Сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулах аргачлал, Байгаль Орчин, Ногоон
Хөгжлийн сайдын 187 тоот тушаал, 2013
• Усны сав газрын зөвлөл байгуулах үлгэрчилсэн
дүрэм, Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн сайдын 124
тоот тушаал, 2013
Уул уурхайн усны нөөцөд нөлөөлөх байдлыг, түүний дотор
усны сав газруудад хуримтлагдсан нөлөөлөл ямар байхыг
анхаарч судлах хэрэгцээ Монгол улсын усны бодлого, эрх
зүйн орчин, ялангуяа Усны тухай Монгол улсын хуулинд
тусгалаа олсон байна.
2009 онд УИХ-аас Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны
сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт
ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль
(“Урт нэртэй хууль” гэж нийтээр нэрлэх болсон) баталсан
нь уурхайн олон хэлбэрийг хууль бус болгож зарим чухал,
эмзэг усны нөөцийг хамгаалах боломжийг нээжээ. Энэ
хууль нь мөн малчид болон уул уурхайн компаниудын
хоорондын зөрчлийг багасгах зорилго агуулсан байна.
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Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн
(2012) дагуу усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар, түүний
дотор уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглахын тулд ус
ашиглах зөвшөөрөл авах, ус ашигласны төлбөр төлөх, усны
хэрэглээндээ мониторинг хийх ёстой. Усыг үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ашиглагч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд усны
гольдрилыг өөрчлөх нь хуулиар хориотой бөгөөд эдгээр
заалтыг биелүүлээгүй, гол ус бохирдуулсан хэрэглэгчид
торгууль төлөх ёстой. Ахуйн зориулалтаар, мал аж ахуйд
ус хэрэглэхэд төлбөр төлдөггүй боловч худаг ашигласны,
сэргээн засварласны төлбөр төлөх нь бий (Tuinhof and
Buyanhisnig, 2010).
Монгол улс ийнхүү уул уурхайд ашиглаж буй усны
менежментийг зохицуулах бодлого, эрх зүйн орчноо
ихээхэн сайжруулаад байгаа ч бодлого, зохицуулалтыг
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чадавхийг хөгжүүлэх асуудалтай
тулгарч байна. Уурхайн усны шинжээчдийг ажиллуулах,
орчин үеийн уурхайд ашиглах болсон нарийн технологитой
танилцан эзэмших хүний болон санхүүгийн нөөц Засгийн
газарт байхгүй бөгөөд үүний улмаас байцаагчдын
хангалттай, найдвартай мэдээлэл цуглуулах, алдаа
дутагдлыг залруулах боломж хязгаарлагдаж байна.
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3.3 Усны нөөц: Малчдын аж амьдрал, жендэрийн тэгш байдал
Малчид ган гачигийг даван туулахын тулд нутаг орныхоо
усан хангамжийн талаарх мэдээллээ үеэс үед дамжуулан
өгдөг уламжлалтай. Монгол орны Хангай Хөвсгөлийн
уулсаас говь цөл хүртэлх бэлчээр нутагт усны нөөц
жигд бус байдаг тул малчид усаа даган хагас нүүдлийн
байдалтай амьдардаг байна.
Орон нутаг дахь ил тод байдал
Орон нутгийн захиргаа бичил уурхай ашиглах лицензийг
компаниудад олгохдоо нутгийн усны нөөц болон
малчдын амьдралд ноцтой нөлөөлөх байдлыг үл
хайхран, орон нутгийн оршин суугчидтай зөвлөлддөггүй
гэж Шарын гол сумын зарим малчид хэлж байлаа.
Тэд тус нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй
Солонгосчуудын эзэмшдэг бичил уурхайнууд малчдын
ундны усны худгаас шахуургаар шууд ус сорон ашиглаж
байна гэж үзэн, сэтгэл нь их зовж байв. Засгийн газар,
орон нутгийн захиргаанаас уурхай ашиглах зөвшөөрөл
олгох, хяналт тавих, хууль хэрэгжүүлэх үйл явцыг илүү
ил тод болгох нь түншлэгчдийн хооронд итгэлцэл бий
болгоход чухал ач холбогдолтой.

идээ бэлтгэх зэрэг ажил үүргийг голчлон хариуцдаг бол
эрэгтэйчүүд ус авах, малаа услах ажлыг голчлон хийдэг.
Иймд дараах зүйлсийг анхаарах шаардлагатай. Үүнд:
• Усны хэрэглээний хэлбэрийн өрхийн доторх ялгаатай
байдал (ялангуяа ус ховор үед энэ нь бүр хүчтэй
илэрнэ),
• Эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн усны менежментийн
төлөвлөгөө, бодлогод, мөн тэдгээрийн хэрэгжилтэд
нөлөөлөх, оролцох байдал,
• Ус авах, тээвэрлэх арга зам, горим дахь ялгаатай
байдал,
• Ус, бохир ус зайлуулах системийг хувьчлахын
үр ашиг, эдийн засгийн ашиг тус болон өртгийн
жендэрийн чиг хандлага (Hawkins, Seager, p18,
2009).
Монгол улсад олборлох үйлдвэрлэл хөгжиж усны хүртээмж,
олдоц, чанар өөрчлөгдөхийн хэрээр үүнээс гарах үр
дагаврыг ойлгож усны менежментийн төлөвлөгөөнд
тусгахад усны хэрэглээн дэх жендэрийн чиг хандлага улам
бүр ач холбогдолтой болж байна.

Усны хомсдол малчдын тогтвортой амьжиргаанд, тэдний
оршин сууж буй газар нутгийн экосистемд эрсдэл учруулж
байгаа талаар НҮБХХ-өөс 2014 онд цохон тэмдэглэжээ.
Малчид гадаргын ус, хур тунадас, гүний усны булаг, гүний
худаг зэрэг усны нөөцөд түшиглэж амьдардаг. Чанартай
сайн ус хэрэглэх боломж нь өрхийн гишүүдийн эрүүл мэнд,
хоол тэжээл, ариун цэвэрт сайн нөлөөтэй байдаг бол сайн
чанарын ус үгүй бол ядуурлын үзүүлэлтүүд доошилдог.
Өрхийн доторх ажил үүргийн хуваариас үүдэн эмэгтэй,
эрэгтэй хүмүүсийн хувьд усны асуудал харилцан адилгүй
байна. Жишээ нь монголд эмэгтэйчүүд хоол унд хийх,
цэвэрлэх, хүүхдийн эрүүл мэнд, ариун цэвэр, сүү цагаан
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Figure 24: Upstream of Sharyn Gol, the river is affected by diversions and dams introduced by mining
3 .3 .1 Natural capital
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Шигтгээ 6. Шарын голын усны чанарын тухай
Шарын гол нь эх авсан газраасаа ГАОУБУ, Шарын голын нүүрсний уурхай, Шарын гол хотыг дайран өнгөрч малын
бэлчээрт хүрдэг. Голын усыг уурхайчид, малчид, бусад хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид ашиглахаас гадна
өрхүүдийн хэрэглээнд мөн ашигладаг. Өмнө нь голоос загас барьж усанд нь ордог байжээ. Голын гольдрил болон
уурхайнуудын байршлыг доорх зурагт харуулав.

Шарын голын усны чанар юунаас болж, хэрхэн өөрчлөгдсөнийг сайтар ойлгохын тулд илүү өргөн хүрээний судалгаа
хийх шаардлагатай байна. Гэвч усны чанарын үзүүлэлтүүдийг (жишээ нь урсгалын янз бүрийн цэгүүдэд болон
улирлаар эдгээр үзүүлэлтүүд хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг) дээж авч шинжлэх нь усыг бохирдуулж буй хүчин зүйлсийн
шинж чанар, эх үүсвэрийг тогтооход тустай. 2014 оны наймдугаар сард хийсэн ийм шинжилгээний үр дүнг доор
харуулав.
Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд
усны чанар 2014 оны зун жижиг
хэмжээний уурхайнуудын орчимд
хамгийн муу байсан ба гар аргаар
олборлох уурхайнуудыг дамжин
өнгөрөхдөө нийлэн цутгасан
горхи булгийн усаар шингэлэгдэн
дээрдэж байлаа. Уурхайн
цооногоос шавхсан ус голын усны
чанарт мэдэгдэхүйц нөлөөлөхгүй,
харин нүүрсний уурхайн хаягдал
ус бага зэрэг давс агуулсан
байв. Нүүрсний уурхайгаас орон
нутгийнхны хэрэглэж буй хэсэгт
очихдоо усны чанар өөрчлөгдөж
байгаа нь уурхайн бус хүчин зүйлс
нөлөөлж байгааг харуулж байна.
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Шарын голын усны чанарын тухай (үргэлжлэл)
Усны чанарт хийсэн энэ шинжилгээ нь тандалтын шинжтэй бөгөөд цаашид олон удаагийн давтан шинжилгээ
хийж судалснаар усны чанарт нөлөөлж буй гол хүчин зүйлсийг тодорхойлж усны чанарыг сайжруулах арга замыг
илрүүлэхэд туслах болно.
Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд усны чанар 2014 оны зун жижиг хэмжээний уурхайнуудын орчимд хамгийн муу
байсан ба гар аргаар олборлох уурхайнуудыг дамжин өнгөрөхдөө нийлэн цутгасан горхи булгийн усаар шингэлэгдэн
дээрдэж байлаа. Уурхайн цооногоос шавхсан ус голын усны чанарт мэдэгдэхүйц нөлөөлөхгүй, харин нүүрсний
уурхайн хаягдал ус бага зэрэг давс агуулсан байв. Нүүрсний уурхайгаас орон нутгийнхны хэрэглэж буй хэсэгт
очихдоо усны чанар өөрчлөгдөж байгаа нь уурхайн бус хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг харуулж байна.
Голын усны чанарт мониторинг хийхэд орон нутгийн иргэдийн оролцоо:
Дээр харуулсан Голын усны талаарх суурь мэдээллийг (нэвтрүүлэх чанар ба pH) цуглуулахад хялбар бөгөөд орон
нутгийн иргэд үүнийг маш бага зардлаар хийх боломжтой.
Орон нутгийнхан эдгээр мэдээллээ мэргэжилтнүүдийн тусламжтай тайлбарлан, металл зэрэг бусад үзүүлэлтийг нэмж
хэмжсэнээр усны чанар, түүнтэй холбоотой гарсан асуудлыг шийдэх талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болно.

Уурхайн болон усны нөөцийн хэлбэр зэрэг олон зүйлээс
хамаарч уул уурхайн үйл ажиллагаа усны чанарт харилцан
адилгүй нөлөөлж байгааг бидний хийсэн тоон болон
чанарын судалгааны ярилцлага, мөн усны дээжид хийсэн
шинжилгээ харууллаа. Жишээ нь том хэмжээний уурхай
ажиллаж буй, хуурай уур амьсгалтай Цогтцэцийд малчдын
хувьд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн усны хэмжээнд нөлөөлөх
байдал хамгийн чухал асуудал болж байна (Дүрслэл 26).
Шарын голын харьцангуй чийглэг бүсэд бүх хэлбэрийн
уурхай ажиллаж, түүнээс гар аргаар олборлох уурхайн
үйл ажиллагаа давамгайлж байгаа бөгөөд энд судалгаанд

оролцогчдын хувьд усны чанар илүү чухал асуудал байлаа
(Дүрслэл 27).
Усны нөөцтэй холбоотой бэрхшээлийг хурцатгахгүйн тулд
уурхайн үйл ажиллагаанд үр ашигтай усны менежментийн
стратеги хэрэгжүүлэх, усны нөөцийг хадгалах боломжит
арга замыг илрүүлэх зэрэг олон стратеги ашиглаж болно.
Жишээ нь Австралийн BHP Billiton’s Olympic Dam уурхай
усны нөөцөд, түүний дотор усны чанарт аль болох бага
нөлөөлөхийн тулд нилээд хэдэн стратеги хэрэглэж байна
(Шигтгээ 8).

Дүрслэл 26. (a) Усны хэмжээнд гарч буй өөрчлөлт, (б) Усны хэмжээнд уурхай нөлөөлөв үү?

Дүрслэл 27. (a) Усны чанарт гарч буй өөрчлөлт, (б) Усны чанарт уурхай нөлөөлөв үү?
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Шигтгээ 7. Дэлхийн шилдэг туршлага: Хаягдал усны менежментийн стратеги, BHP Billiton’s Olympic Dam
Уурхай,
Австрали
Box
7: Global
Leadingулс
Practice: Waste water management strategies at BHP Billiton’s Olympic Dam Mine in Australia
Австралийн
Billiton’s
Dam уурхай
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хамгийн
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BHP
Billiton’sBHP
Olympic
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mine in Australia
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in the world.
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нэг
юм.
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нь
цэнгэг
усны
нөөц
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нутгийн
оршин
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гүний
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Их of the
in a semi-arid region of Australia where freshwater is scarce, and communities rely on groundwater wells or natural springs
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сав
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усны
хэрэгцээгээ
хангадаг
цөлөрхөг
бүсэд
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BHP
Billiton
уурхай
ньavoid
Great Artesian Basin. BHP Billiton has invested in water management programs to understand the water environment and
усны орчныг ойлгох, ус хэрэглэгчдэд сөргөөр нөлөөлөхгүйн тулд усны менежментийн хөтөлбөр нэвтрүүлсэн байна.
adverse impacts on other water users. Good practice examples from the Olympic Dam project include:
Энэ төслөөс дараах сайн туршлагыг харж болно. Үүнд:
• Research and data collection to understand the hydrogeology of the regional aquifer system, to identify how the mine project
• Бүс
нутгийн
уст давхаргын
тогтолцооны
can make
positive
contributions
to water
resources.гидрогеологийн шинж чанарыг ойлгох, уул уурхайн төсөл усны
нөөцөд ямар арга замаар сайн нөлөө үзүүлж болохыг тодорхойлох зорилгоор судалгаа хийж мэдээлэл
• Minimising
consumption of fresh water through water efficiency measures including on-site evaporation reduction and
цуглуулах,
recovery of water from tailings.
• Уурхайд хэрэглэж буй усны ууршилтыг багасгах, хаягдал хүдрээс усыг эргүүлэн ялгаж авах зэрэг аргаар усны
хэрэглээг
ашигтай
цэнгэг
усны
хэрэглээг
аль
бууруулах,
• Finding
and usingүрhighly
salineболгон
water from
deep
aquifers,
which
hasболох
negligible
effect on freshwater aquifers and springs.
• Усны
гүн давхаргаас
давстай усыг
хайн олж
ашиглан
цэнгэгwater
ус, булаг
шандыг and
аль help
болох
хөндөхгүй
байх,
• Investing
AUD$2.2
million in их
a Government
initiative
to improve
regional
infrastructure
landowners
use
water
efficiently.
• Бүс нутгийн усны дэд бүтцийг сайжруулах, газар эзэмшигчдэд усыг үр ашигтай зарцуулахад нь туслахад
зориулан
Засгийн
2.2 саяincluding
австрали
долларын
• Transparency
about
waterгазраас
management,
accurate
dailyхөрөнгө
estimatesоруулалт
of water хийсэн,
consumption and daily pubic reporting.
• Усны менежментийг ил тод болгох, тухайлбал усны хэрэглээг өдөр бүр хэмжин олон нийтэд дор бүр нь
Source: ICMM, 2012
мэдээлэх.
Эх сурвалж: ICMM, 2012
3 .3 .2 Physical capital
Биет капитал
Physical capital in relation to water includes infrastructure
such as pumps, pipelines, groundwater wells, dams and water
treatment
works that
allow individuals
communities
to
Усны
шахуурга,
дамжуулах
хоолой, and
гүний
усны худаг,
increase
the value
from
natural
waterоршин
resources.
Mining
далан
болон
хувьgained
хүмүүс,
орон
нутгийн
суугчдын
байгалийн
нөөцөөс
тусыг
сайжруулахад
has had bothусны
a negative
andхүртэх
positiveашиг
impact
on herders’
access to
чиглэсэн
ус цэвэрлэгээний
ажил нь устай холбоотой биет
water- related
physical capital.
капиталыг бүрдүүлнэ. Устай холбоотой биет капиталын
малчдад
хүртээмжтэй
байдалд
уул уурхай
сөргөөр,
мөн
Mining changes
the natural
distribution
of water,
including
эерэгээр
ч нөлөөлж болно.
lowering groundwater
levels. This change can make herders’
existing
waterүйл
infrastructure,
as groundwater
wells,
Уул
уурхайн
ажиллагаа such
нь гүний
усны түвшинг
redundant. This
issue is
compounded
by хүртээмжийг
the fact that from
1990
доошлуулах
зэргээр
байгалийн
усны
бууруулж
to 2004Гүний
the number
operating
groundwater
wells across
болно.
усны of
түвшин
доошилсноор
малчдын
усны дэд
бүтэц болох гүний худаг усгүй болж ашиглагдахгүй болно.
Тухайлбал 1990 оноос 2004 оны хооронд Монгол улс
даяар ажиллагаатай гүний худгийн тоо 80 хувиар багасч

Дүрслэл
Нүүрсний
Figure 28:28.
A water
well built by
тээвэрлэлтийг
an infrastructure хариуцсан
company for дэд
бүтцийн компанийн малчдад
truck drivers on the ‘coal road’ that
үнэгүй ашиглуулах зорилгоор
herders can use free of charge.
гаргаж өгсөн худаг.

Mongolia has reduced by up to 80 percent (Endicott, 2012) and
many of the remaining wells have become too expensive for
herders to 2012)
maintain
(Sternberg, 2008).
(Endicott,
ажиллагаатай
үлдсэн олон худгийг малчид
засч сэлбэнэ гэхэд хэтэрхий өндөр өртөгтэй болсон байна
In many mining
regions, mining companies have invested and
(Sternberg,
2008).
supported local and regional governments and herders to
Уул уурхай ашиглаж буй олон газар уурхайн компаниуд
develop new types of infrastructure to help herders access clean
малчдын усны хэрэглээнд зориулсан дэд бүтэц байгуулах
drinking water. For example, as part of their corporate social
чиглэлээр орон нутгийн болон бүсийн удирдлагад дэмжлэг
responsibility
programs
or нь
resettlement
packages, ирсэн
companies
үзүүлсэн
байдаг.
Жишээ
малчдын хэрэглэж
have assisted
herders
install
new groundwater
wells and шинэ
pumps
гадаргын
болон
гүний
ус хорогдсон,
эсвэл малчдыг
if traditional
surfaceсуурьшуулсан
water or groundwater
supplies
have
бүс
нутагт нүүлгэн
тохиолдолд
компаниуд
deteriorated
or if herders хөтөлбөрийн,
have been relocated
another region.
нийгмийн
хариуцлагын
эсвэлtoнүүлгэн
шилжүүлэх багц төлбөрийн хүрээнд малчдыг шинэ гүний
худаг, шахуургатай болгож өгсөн байна.

Дүрслэл
Нүүрс
замын
худаг.
Найз
нарынхаа
Figure
29: 29.
A well
on theтээвэрлэдэг
unpaved coalшороон
road. Herders
are дэргэдэх
watering their
animals,
wearing
mining
өгсөн
уурхайн
дүрэмт
хувцсыг
өмссөн
малчид
малаа
усалж
байна.
uniforms given to them from friends
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Хүний капитал
Нийгмийн сайн сайханд цэвэр усны хүртээмж хангалттай
байх нь чухал нөхцөл болдог. Уул уурхай усны нөөцөд
нөлөөлөхдөө малчдын хувьд сэтгэл зовоосон нилээд хэдэн
асуудал үүсгэдгийн дотор ундны усны чанар муудсанаас,
ус болон хоол хүнсэнд мөнгөн ус, цианид ихэссэнээс
үүдэн гарах эрүүл мэндийн эрсдэл багтана. Эдгээр сөрөг
нөлөө өрхийн бүх гишүүдэд хамаатай боловч хоол хүнс
бэлтгэх, өвчтэй хүнийг асрах ажлыг голлон гүйцэтгэдэг
эмэгтэйчүүдэд илүү хүнд тусдаг байна.

Усанд мониторинг хийх, шийдвэр гаргахад орон нутгийн
иргэдийг оролцуулснаар уурхайн компани, засгийн
газар, орон нутгийн удирдлага, малчин өрхүүд зэрэг
усны асуудлаарх олон талын түншлэгчдийг оролцуулсан
нийгмийн сүлжээ байгуулах боломж нээгдэнэ. Орон
нутгийнхны мэдлэгийг гидрологчид, усны асуудлаар
мэргэшсэн менежерүүдийн мэдлэгтэй хослуулан аль болох
нээлттэй ашиглах нь усны асуудлаар хамгийн зохистой
шийдэлд хүрэхэд гол үүрэг гүйцэтгэнэ.

Голын усны чанар муудаж байна гэсэн ойлголт уул уурхайн
орчим амьдарч буй хүмүүсийн дунд түгээмэл байна. Гэвч
өөр сонголт байхгүй учир өрхүүд голын усыг угаалга
цэвэрлэгээндээ ашиглахаас гадна голоос загас барих, усанд
нь сэлэх, малаа ундаалах, тариа ногоогоо услах зэргээр
ашиглаж, зарим тохиолдолд ундандаа хэрэглэсээр байна.
Ялангуяа чанартай ус хэрэглэх зардлыг төлөх боломжгүй
ядуу өрхүүд ийм байдалд илүүтэй орж байна.

Цэвэр усны хангамжийг сайжруулах, усны талаарх
боловсролыг дэмжих, усанд мониторинг хийх ажилд
орон нутгийн иргэдийг сургах болон ажиллуулах замаар
хүмүүсийн эрүүл мэндийг сайжруулан хүний капиталд
хөрөнгө оруулалт хийх боломж уул уурхайн компаниудад
бий.

Шарын гол суманд малчид хавар зуны усны өнгө төрхийн
талаар сэтгэл зовон ярьж байлаа. Малчид голын ус
улаан өнгөтэй болж байгаа нь гар аргаар олборлолтоос
шалтгаалж байна гэж үзэж байгаа ч бодит шалтгаан болон
үүнээс гарах үр дагавар нь тодорхойгүй байна.
Орон нутгийн оршин суугчид уурхайн усны менежментийн
талаар боловсрол эзэмших шаардлагатайгаас гадна
уурхайн компаниуд гидрологи, экосистемийн талаарх
малчдын мэдлэгийг ашиглах хэрэгтэй. Таван толгойд
орон нутгийн нэр хүндтэй нэгэн хүнээс ярилцлага
авахад нутгийн гадаргын ус, гүний ус болон цаг агаар
хоорондоо нарийн уялдаатай байдгийг, гүний усны
түвшин доошлох болон хужирсах үйл явц холбоотойг,
ус экологийн тэнцвэрт ихээхэн нөлөөтэйг онцлон ярьж
байлаа. Ялангуяа Монголын алс хөдөө нутагт олон нийт
уул уурхайн компаниудад төдийлөн итгэхгүй байна.
Уурхайн нөлөөллийн бүсүүдэд байгаа малчид уул уурхайн
компаниудын санхүүжүүлсэн болон хийж буй судалгаанд
сэжигтэй хандах болж, уул уурхайн нөлөөллийн талаар
хийж байгаа судалгааг ёс зүйн хувьд зөв зохистой
байлгахын тулд өөрсдөө оролцож, хянахыг хүсдэг болжээ.
Ийм байдал байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр
хэрэгжүүлж буй Оюутолгой, Энержи ресурс, Арева зэрэг
компаниудад тохиолдсон байна.
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Шигтгээ 8. Ус ба орон нутаг дахь хөдөлмөр
эрхлэлт
Оюутолгой нь нутгийн малчдыг оролцуулсан байгаль
орчны мониторингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн,
уг хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон усны
мониторингийн үйл ажиллагаанд 26 малчин өрхийг
оролцуулж байна.
Уг хөтөлбөр нь орон нутгийнхны байгаль орчны
мэдлэгийг дээшлүүлэх, усны эх үүсвэрийнхээ талаар
илүү сайн ойлголттой болоход нь туслах зорилготой
юм. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд малчин өрхүүд
сургалтанд хамрагдаж, улирал бүрийн уулзалтанд
оролцон байгаль орчны мониторингийн мэдээллийг
авч, улмаар Оюутолгой болон орон нутгийн малчдын
хоорондын харилцан итгэлцэл сайжирч байна (Оюу
толгой төсөл, 2012; Stern, 2014).
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Санхүүгийн
капитал
3 .3 .4
Financial capital
The
reductions
in river flows and
riverголын
water урсгал
quality from
mining
Уурхайн
үйл ажиллагааны
улмаас
татарч,
усныhave
чанар
муудсан нь
малчдын
санхүүгийн
капиталд
can
a detrimental
impact
on herders’
financial
capital.
хохирол
учруулж
байна.
Орон
нутгийн
уурхай
Since
mining
started,
herders
in Sharyn
Golудирдлага
have needed
to
ашиглаж
эхэлснээс
хойш
малчдад
голын
бохирдсон
ус
invest in groundwater wells or purchase water from suppliers
уухгүй
байхыг
зөвлөж,
зарим
газар
гүний
худаг
гаргасан
in nearby towns due to potential contamination of the primary
байна. Гэвч байнга нүүдэллэн амьдардаг малчид дөрвөн
water source. The local community was told by officials not to
улирлын турш ундны усны тэдгээр эх үүсвэрт ойр байж
drink
the water
the river
due to
potential
contamination
and
чаддаггүй
тул in
сумын
төвийн
худгаас
усаа
зөөж хэрэглэж
groundwater
wells were
built in particular
areas.
However, due
байна. Усаа ингэж
зөөвөрлөх
нь малчин
өрхүүдэд
to
the transient
nature
of herding, many
households
do not have
санхүүгийн
хувьд
хохиролтойгоос
гадна
өдөр тутмын
consistent
access
to wells
throughout
seasons. Therefore,
ажил үүргээ
гүйцэтгэх
цагаас
нь их the
хэмжээгээр
хороож
байна. Жишээлбэл
зарим
айл centre
жилийн
турш
ус худалдаж
herders
now drive into
the soum
and
purchase
water from
авахад гарсан шатахууны зардлыг үл оруулан 140,000.00
wells.
төгрөг төлсөн байгаа нь тэдний жилийн орлогын аравны
нэг орчим water
ажээ. is
Мөн
уурхайн
компанийн
тэдэнд
Purchasing
not малчид
only costly
for these
herding families,
зориулан
гаргасан
худгийг
ажиллуулах
шатахууны
зардал
but
also takes
up time
from other
daily activities
(see Box
9:
нь
хэт
өндөр
байна
гэж
үзэж
байна.
Эдгээр
үр
нөлөөг
Impacts on financial capital in Sharyn Gol). For example, some
жендэрийн
хандлагаар
авчtugrik
үзвэлper
эрэгтэйчүүдийн
ус авахдаа
families
spend
over 140,000
annum (approximately
зарцуулах цаг ихэсч, тэр хэмжээгээр эмэгтэйчүүдийн
AUD $90) on water costs (not including petrol). For many of
малаа маллах болон өдөр тутмын бусад ажил үүргийнх нь
these
households,
is equal to one tenth of their annual
ачаалал
нэмэгдэжthis
байна.
income. Likewise in areas where companies have built wells for
Мөн усны
болон
уулtoуурхайн
үйлto run
herders
theхүртээмж
cost of petrol
has чанар
been said
be too high
ажиллагааны
улмаас
муудсанаас
мал
сүргийн
the machinery. The specific gender implications areтоо
thatтолгой
men
цөөрөхөд хүрч (жишээлбэл мал уурхайн хашаагүй цооног
spend more time travelling to collect water, and women have the
нүх рүү унаж үхдэг), малын бие давжааран эрүүл мэнд
double
burden
of caring
for дордсноор
the herd andамьдрал
conducting
their
нь муудаж,
махны
чанар
ахуй
ньdaily
responsibilities.
доройтож байна гэж малчид үзэж байна. Ус ховор говь
нутагт усны олдоц муудсанаар улам хол газар нүүдэллэх
Herders
alsoгарч
raised
concerns that the deteriorating water
шаардлага
байна.
sources from mining activities is affecting their main livelihood
and financial resource. Herders claimed that reduced water
quality and quantity is affecting the size of their herd (e.g. animals
are at risk of drowning in unfenced mining ponds), the size and
health of cattle and the quality of meat. In highly water scarce
regions such as the Gobi, reduced water availability may lead to
increased travel distances because of limited water supply.

Шигтгээ
9. Шарын
гол дахь
санхүүгийн
нөөцтэй
Box 9: Impacts
on financial
capital
in Sharyn Gol
холбоотой асуудал
Due to water
qualityуурхайнууд
impacts of small-scale
mining, many
Жижиг
хэмжээний
усны чанарт
нөлөөлснөөр
гол
даган
нутагладаг
олон
малчид
орон
herders near the river use water from new government
нутгаас гаргаж өгсөн шинэ худгаас, эсвэл тосгоноос
wellsзөөн
or purchase
water
from the town.
усаа
хэрэглэж
байна.
“In the early 1990s the river was very clean, where
“1990-ээд
оны
эхээр
голын
ус маш
цэвэр,toбүгд
everybody
drank.
Now
it became
impossible
drink.ууж
хэрэглэдэг
байсан. Одоо
боломжгүй.
Сумын
The local government
builtуух
us an
electrical water
well,
засаг
даргын
биднийг
болохгүй
because
theyгазраас
told us not
to drink голоос
from theууж
river.”
гээд цахилгаан худаг гаргаж өгсөн”.
Male herder, Sharyn Gol
Шарын гол сумын малчин эрэгтэй
“The family goes every second or third day to the soum
centre toхоёр
get their
drinking
Theундны
water isусаа
paid for
“Манайх
гурав
хоногwater.
тутамд
авахаар
төвand
рүүatявдаг.
Нэг
ус хоёр
(1 litre сумын
is 2 tugrik)
one time
weлитр
normally
bring
төгрөгийн
Нэг удаадаа бид 450 орчим литр
450 litresүнэтэй.
of water”
ус Female
авдаг” family member, Sharyn Gol Sou
Шарын гол сумын малчин эмэгтэй
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3 .3 .5
Social capital
Нийгмийн
капитал
The nature of the hydrological cycle means that water is a shared
Ус бол бүх нийтээрээ хэрэглэдэг дундын баялаг бөгөөд
resource. This common interest in protecting the resource
усны нөөцөө хамгаалах хамтын сонирхол, хүчин
and
associated
cooperative efforts
createнягтруулах
social cohesion.
чармайлт
нь түншлэгчдийг
ойртуулан
хүчин
On
the
other
hand,
as
water
is
a
shared
resource
there
are
зүйл болно. Нөгөө талаас энэ нь дундын баялаг
учраас
often
competing
interests
and
approaches
on
how
it
should
усны менежментийн асуудлаар ашиг сонирхлын болонbe
хандлагынThese
ялгаа,
зөрчил гардаг.
Ялгаатай
хандлага
нь
managed.
competing
approaches
can create
tensions
улмаарgroups
орон нутгийн
бүлгүүдThe
болон
хувь
хүмүүсийн
among
and individuals.
lack of
monitoring,
before,
харилцааг
хурцатгах
ч бий. Уурхай
ашиглажthe
эхлэхээс
during
and after
miningнь
operations
often increases
scope for
өмнө, ашиглах
болон
ашиглаж
дууссаны дараа
усны
disputes
betweenявцад
mining
companies
and communities,
and within
мониторинг хийгдэхгүй байснаас уурхайн компани болон
communities and the household.
орон нутгийнхны хооронд, мөн орон нутгийн хүмүүсийн
болон өрх гэрийн дотор зөрчил маргаан гарах нь ихэсдэг.

Water also has cultural, spiritual and amenity value in many
Монгол орны нутаг бүрт ус нь хэрэглээний төдийгүй
parts of Mongolia. Degradation of water resources may cause
соёлын, оюун санааны үнэт зүйл байдаг. Усны нөөц
decline
in spiritual
well-being
andамар
cultural
identity.
Acrossсоёлын
many
доройтсоноор
сэтгэл
санааны
амгалан
байдал,
parts
of
Mongolia,
after
the
harsh
and
isolated
cooler
months,
өвөрмөц шинж төрх алдагдахад хүрдэг. Монголчууд
communities
often бие
gather
closer together
waterдаваад
sources.
хүйтний улирлыг
биенээсээ
зайдууalong
нутаглан
зуны do
улиралд
усны ойр
орчим
ньdifferent
зөвхөн
They
this to fatten
animals
and айлсан
socialiseбуудаг
amongst
мал сүргээ
төдийгүй
айлууд,
хүмүүс
families
and тэвээрүүлэх
groups (e.g. hold
picnics,өрх
swim
and goбүлэг
fishing).
ойртонsocial
ханьсаж
харилцах
зорилго
агуулдаг.
These
and cultural
exchanges
are
central toХөдөөгийн
the fabric of
малчдын амьдралд
нийгэм
соёлын
энэ харилцаа
нь
community
life. If water
sources
and streams
become unusable
or
хамгийн гол зүйл байдаг. Гол, нуурын усыг хэрэглэх аргагүй
depleted then an important activity for maintaining familial and
болвол айл өрх, орон нутгийн хувьд маш чухал энэ заншил
community wellbeing is lost (Cane, 2014).
устаж үгүй болоход хүрнэ (Cane, 2014).

Recreational use of Sharyn Gol River by herding families and
locals
“Заримдаа голын ус тунгалаг үед хүүхдүүд орж сэлдэг.”

Water
physically essentially
for survival
these communities
Ус болisхөдөөгийн
айл өрхүүдийн
хувьдofамьдралын
хэрэглээ
төдийгүй
нийгмийн
байгуулалтынх
ньbe
бүрэлдэхүүн
and
an integral
part ofзохион
the social
fabric that must
given specific
хэсэг учраас
эрдэсdevelopment
баялгийн хөгжлийг
salience
in mineral
planning. төлөвлөхдөө үүнийг
тусгайлан анхаарах шаардлагатай юм.

“Голын when
эх өөд
ойтой clearer,
учир хүмүүс
“Sometimes
theсайхан
river becomes
childrenолноороо
go there to очиж
амардаг.
Зарим
хүмүүс
загас
барих
гэж
хүртэл
оролддог,
swim.”
гэхдээ одоо голд загас байхгүй болсон.”
“Here
along the
thereмалчин
are nice эмэгтэй
forest areas so lots of people picnic
Шарын
голriver
сумын
around here. There are a number of people who also try to fish, but
there aren’t any fish.”

Дүрслэл
Уурхайн
талаас ус аваад
амарчoperations
буй гэрийнхэн
рүүгээhisявж
байгаа
Figure
30: 30.
A man
collects доод
water downstream
of the mining
before joining
family
picnic эрэгтэй
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4
Pasture availability
Монгол
нь нийт
газар
нутгийнхаа
хувийг
About 71улс
percent
(111.2
million
hectares)71
ofорчим
Mongolia
is covered
(111.2
сая га)
нийтийн
бэлчээртэй
7
in common
useэзэлсэн
pastureland
and эзэмшлийн
the country is
home to one
бөгөөд дэлхийн хамгийн өргөн уудам, хөндөгдөөгүй,
of the largest remaining areas of uninterrupted open access
задгай бэлчээр нутагтай улсуудын нэг юм (Ykhanbai, 2013;
grazing land in the world (Ykhanbai, 2013; McGrath et al., 2007;
McGrath et al., 2007; Ykhanbai et al., 2004). Малчдын аж
Ykhanbai et al.,
qualityньand
quantity ofчанар,
this pasture
амьдралын
гол2004).
түшигThe
тулгуур
бэлчээрийн
хэмжээ
is
a
mainstay
of
herder
livelihoods.
It
is
also
a
primary
indicator
байдаг. Бэлчээрийн байдал нь ирэх жил хэр өнтэй
байхыг
of herders’ movements
hardship
into the coming
year.нутгаа
илэрхийлэх
ба малчидand
үүнээс
шалтгаалан
нүүдэллэх
For example,
available quality
pasture
(and water)
will meanдаган
a
сонгодог.
Жишээлбэл
бэлчээр,
ус сайтай
бол улирлаа
нүүдэллэж,
харин
бэлчээр
таарууmovement
бол айл өрхүүд
илүү
sustainable and
fruitful
year where
is directed
byолон
the
удаа,
хол
зайд нүүдэллэх
хэрэгтэй
амьдралынх
нь
seasons.
Conversely,
if the quantity
ofболж
pasture
is inadequate,
санхүүгийн
нийгмийн
нэмэгддэг.
financial andболон
social costs
will beөртөг
accelerated
and a household
will have to move more frequently and over longer distances to
sustain the herd.
Дүрслэл 31. Шарын голын бэлчээр нутаг
Figure 31: Pastureland, white birch and Siberian fir forests surrounding
Sharyn Gol

4.1 Бэлчээрийн
хүртээмжand
ба mining
уул уурхай
4.1
Pasture availability
Across Mongolia,
particularly
the south,
theбөгөөд
country’s
Монгол
орны экосистем
нь in
туйлын
эмзэг
эрс
тэс,
хуурай and
уур pastureland
амьсгал ньare
өвөл
зуд
болох
ecosystems
arid,
fragile
andнөхцлийг
vulnerable to
бүрдүүлдэг.
Сүүлийн жилүүдэд
зудын давтамж
degradation. Mongolia’s
extreme temperatures
andнэмэгдэж,
dry climate
улам
хатуу
чанга
болж
байна
(Natsagdorj,
2005).
нь
mean the country is also highly susceptible to extremeЗуд
winter
нийгэм-улс төрийн шилжилт (жишээ нь социалист нийгмээс
weather events or commonly known as dzuds. While dzuds have
зах зээлийн, ардчилсан нийгэмд шилжсэн), хүний үйл
always been a phenomenon in Mongolia, in recent years their
ажиллагаа (мал сүргийн хэмжээ ба бүтэц) болон газар
occurrence
severity
has intensified
(Natsagdorj,
ашиглалтынand
бусад
хэлбэрүүдэд
(газар
тариалан,2005).
мод
Dzuds,
combined
with
a
range
of
other
external
areгарч
бэлтгэл, улсын тусгай хамгаалалттай газруудfactors,
гэх мэт)
significantly
impacting
on theолон
availability
of,хүчин
and herder’s
access
буй өөрчлөлт
зэрэг бусад
гадаад
зүйлүүдийн
to,
pastureland.
These хүртээмж,
factors include
socio-political
хамтаар
бэлчээрийн
олдоцод
ихээхэн changes
нөлөөлж
байна.
(e.g.
shift from a collective socialist to a democratic market-led
society), human activities (types and sizes of herds) and other
competing land uses (e.g. crop farming; logging; and special state
protected areas). Further, the rapid growth of multiple mining

industries
(including
small and
large-scale бэлчээрийн
mining)
Мөн уурхайн
олон artisanal,
хэлбэр хурдтай
хөгжсөнөөр
ачааллыг
улам pressure
ихэсгэж on
байгаа
нь сүүлийн
жилүүдэд
тод
is
placing added
pastureland
and further
limiting
ажиглагдах
болжээ.
Тухайлбал
herders’
access
to available
land. бэлчээр болгон ашиглах
боломжтой газар нутгийг хуулийн дагуу болон хууль бусаар
ажиллаж
буй уурхайнууд,
уурхайн
дэд бүтцүүд
In
recent years
the size of available
pastureland
and хэрчин
herders’
тасалжtoбайна.
access
it has been reduced due to competing land uses and
human
activities,
including
expansion
of the
mining
industry.
Уул уурхай
эрхэлж
буй орон
нутгийн
малчид
уурхай
Specifically,
availableэхэлснээс
pasture is becoming
increasingly
эрчимтэй ашиглаж
хойш богинохон
хугацаанд
бэлчээрийнхээ
хэсгийг
аж амьдрал
нь
fragmented
due нилээд
to legal and
illegalалдан
mine lease
areas, mine
хохирсныг энэand
судалгаа
харууллаа.
infrastructure
services,
and artisanal and small-scale mining
activities. The research found that herders in mining regions have
lost a sizable amount of their pasture and livelihood since the
mining industry’s recent boom.

Rangeland typically refers to primarily native vegetation, whereas pastureland tends to include both native and non-native vegetation. In Mongolia,
much of the academic literature refers to open land as ‘rangeland’ or ‘grasslands’. However, much of the literature from the private sector, including the
mining industry, refers to open land as ‘pastureland’. For the purpose of this handbook open land will be referred to as ‘pastureland’ or ‘pasture’.
7
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4.2 Эрх
орчин, aspects
бодлогын зохицуулалт
4.2
Keyзүйн
regulatory
Pasturelands
across Mongolia
have always
been
used freely
Монголын малчид
бэлчээр нутгаа
эртнээс
чөлөөтэй
ашиглаж
билээpurposes
(Purevsuren,
2001). Малчдын
бэлчээр
by
herdersирсэн
for grazing
(Purevsuren,
2001). There
are
ашиглах
эрхийг хамгаалсан
үндэсний
хууль
currently уламжлалт
no national regulations
or laws that
protect herders’
тогтоомж
байна
(Tumenbayar,
2002).
customary одоогоор
land rightsбайхгүй
and access
to pastureland
(Tumenbayar,
2004
онд
батлагдсан
Газрын
тухай
хууль
нь
малчдын
2002). The most relevant law protecting herders’ use of land
газар эзэмших эрхийг хамгаалах асуудалд хамгийн их
is the Mongolian Land Law, introduced in 2004. The Land Law
хамааралтай хууль юм. Энэ хууль нь газар өмчлөх,
contains
regulate
access and заалтуудтай
possession ofболовч
land, but
ашиглах,provisions
эзэмших to
эрхийг
зохицуулсан
is
often considered
unclear
and difficult
to follow
(Fernandezтэдгээр
нь бэлчээрийн
тухайд
тодорхой
бус, хэрэгжүүлэхэд
Gimenez
& Batbuyan, 2004; Cane,
2014). Under
theCane,
Land 2014).
түвэгтэй (Fernandez-Gimenez
& Batbuyan,
2004;
Law, herders are able to obtain long-term ‘leases’ from soum
Газрын тухай хуулийн (2004) дагуу малчид өвөлжөө,
level governments. Winter and spring shelters are leased to
хаваржааны тодорхой нутаг бэлчээрийг талхлагдахаас
herders
for aнөхөн
30 year
period;зорилгоор
and herdersтухайн
are also
able
to apply
хамгаалах,
сэргээх
бүс
нутгийн
for
an additional
year extension.
However, allгазрын
pastureland
онцлог,
бэлчээр30
ашиглаж
ирсэн уламжлал,
даац,
remains
‘common
use’ and
informally
sharedНийтийн
by multiple
herder
чадавхийг
харгалзан,
багийн
Иргэдийн
Хурлын
households,
and notсумын
ownedЗасаг
or leased
by any
one individual.
саналыг үндэслэн
дарга
малчдад
болзол,
гэрээний дагууherders
хэсэг бүлгээр
ашиглуулж
болно.
Consequently,
only maintain
the right
to ‘use’Гэхдээ
not ‘own’
бэлчээр
бүхэлдээ
“нийтийн
эзэмшлийн”
хэвээр,
хэн нэгэн
surrounding pasture.
хувь хүн эзэмших буюу түрээслэдэггүй, олон малчин өрхүүд
албан
бус байдлаар
хуваалцан
тул
малчид
эргэн
In
the absence
of formal
regulatoryэзэмшдэг
provisions,
informal
laws
and
тойрныхооland
бэлчээрийг
ашиглах
эрхтэйdisputes,
юм.
customary
rights areөмчлөх
used to бус
govern
how toлresolve
and
distribute
households’ access
to and
use бэлчээр
of naturalтэргүүтэй
resources
Албан
ёсны зохицуулалт
байхгүй
учраас
(including
(PALD,
1993; Fernandez-Gimenez
&
байгалийнpastureland)
нөөц баялгийг
хуваарилах
болон түүнээс хүртэх
Batbuyan,
Cane,хооронд
2014). Aгарсан
‘higher зөрчил
law’ alsoмаргааныг
exists that states
асуудлаар2004;
малчдын
шийдэхдээ
бэлчээрийн
уламжлалт
хуваарийг
ашигладаг
that
natural resources
(e.g.
pasture and
water) cannot
be owned
(PALD,
1993;
Fernandez-Gimenez
&
Batbuyan,
2004;
Cane,
by a particular individual or family and therefore any herder
2014).
Бэлчээр,
ус
зэрэг
байгалийн
нөөцийг
аль
нэг
хувь
in need of pasture may graze on it (Cane, 2014; Fernandezхүн, гэр бүл өмчлөх ёсгүй гэсэн “бичигдээгүй хууль”
Gimenez, 2002).
бас байдаг учир малчид бэлчээрийг дураараа ашиглах
боломжтой (Cane, 2014; Fernandez-Gimenez, 2002).

Restoration
mine-affectedсүйдсэн
pastureland
is addressed
under a
Уул уурхайнofашиглалтаар
бэлчээрийг
сэргээх
асуудалof
үндэсний
нилээд
эрх зүйн
баримт бичигт
number
national laws
andхэдэн
regulations,
including:
туссан байдгийг дурьдвал:
• The Amendment to Minerals Law, 2014
• Ашигт малтмалын тухай хуульд оруулсан нэмэлт
• Law of Mongolia on Environmental Impact Assessment, 2001
өөрчлөлт, 2014
• Regulation on the Temporary and Permanent Closure of Mines.
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай
шинэчилсэн
найруулга,
2012
Despiteхуулийн
these legal
requirements,
often a lack
of resources
and capacity,
and
unclear
joint
environmental
monitoring
• Уурхайг түр хугацаагаар болон бүр хаах тухай
arrangements
журам.between national, aimag and soum governments
inhibits government’s ability to properly:
Хэдийгээр эрх зүйн эдгээр зохицуулалтууд байгаа ч
хэрэгжүүлэх
чадавхи
дутмаг,
үндэсний
болон
аймаг,
• understand нөөц,
the extent
and scale
of mining’s
impact
on pasture
сумын
түвшний
байгаль
орчны
хамтарсан
мониторинг
хийх
• monitor mining operations, rehabilitation activities,
зохицуулалт
тодорхойгүйгээс
дараах
асуудлууд
бэрхшээлтэй
infrastructure developments and overland vehicle travel
байна. Үүнд:
• regulate poor or illegal practice.
• Уул уурхай бэлчээрт хэдий хэмжээгээр нөлөөлж
Furtherбайгааг
a lack ofтооцоход,
transparency and perceived corruption
within and between company and government has contributed
• Уул уурхайн болон түүний нөхөн сэргээлтийн
to mistrust
local stakeholders
about
company
and
үйл among
ажиллагаанд,
уурхайн дэд
бүтцийн
хөгжил,
government
led
rehabilitation
and
reclamation
work.
тээвэрлэлтийн байдалд мониторинг хийхэд,
• Хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа, алдаа доголдлыг
зохицуулахад бэрхшээлтэй байна.
Мөн ил тод байдал хангалтгүй, төр болон компанийн
хооронд авлига байна гэж судалгаанд оролцогчид үзэж
байгаа нь уул уурхайн нөхөн сэргээх болон хаягдлыг
зайлуулах ажилд итгэх орон нутгийн түншлэгчдийн итгэлийг
бууруулж байна.

Дүрслэл
Гэрийн
гадаа
мал бэлчиж
нь.
Figure 32:32.
Animals
grazing
on pasture
outside байгаа
ger
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4.3 Бэлчээрийн хүртээмж: Малчдын аж амьдрал,
жендэрийн тэгш байдал
Монголын нийгэм нь хэдэн мянган жилээр бэлчээр
даган улирлаар нүүдэллэж амьдрах нүүдлийн соёлд
суурилан хөгжиж ирсэн (Tumenbayar, 2002). Одоогоор
монголын нийт хүн амын 30 орчим хувь нь мал аж ахуйг
амьжиргааныхаа гол эх үүсвэр болгон амьдарч байгаа
малчид юм (World Bank, 2014). Бэлчээр бол мал аж ахуйн
хамгийн чухал нөөц баялаг бөгөөд чанартай, хангалттай
хэмжээний бэлчээргүй бол малчдын амьжиргаа эрсдэлд
орж тогтвортой байдал нь алдагдахад хүрдэг.
Том, жижиг, гар аргаар олборлох уурхайнууд болон
тэдгээрийг дэмжсэн дэд бүтэц нь дараах байдлаар
бэлчээрийн хомсдолыг гүнзгийрүүлж байна. Үүнд:
• Бэлчээрээс уурхайн дэвсгэр нутгийг таслан авах,
• Хучилтгүй замаар болон замгүй газраар уурхайн
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэснээс, мөн замын тоосонд
дарагдан бэлчээр доройтох,
• Бэлчээрийг хэрчсэн хашаа зэрэг саад барих.
Эдгээр нь малчдын амьдралд дараах байдлаар нөлөөлж
байна. Үүнд:
• Газрын төлөөх, байгалийн нөөц баялгийн төлөөх
өрсөлдөөн нэмэгдэх,
• Мал маллах уламжлалт арга ухаан, нүүдэллэх горим
алдагдах,

Байгаль орчны хариуцлагатай менежментийг
хэрэгжүүлэхийн тулд байгаль орчинд гарч буй өөрчлөлт
болон түүнээс хамааран амьдардаг хүмүүст тулгарч буй
асуудлыг ойлгох шаардлагатай байдаг. Эмэгтэй, эрэгтэй
хүмүүсийн гүйцэтгэх үүрэг, байгалийн нөөцийн ашиглалт,
орон нутгийнхны мэдлэг туршлага, соёлын үнэт зүйлсийг
ажигласнаар бодлого боловсруулагчид газар ашиглалт
болон өрхүүдийн аж амьдралын талаар мэдээлэлтэй
болно. Эмэгтэйчүүд малаа саах, сүү цагаан идээ бэлтгэх,
төл малыг арчлах, хоол унд хийх, угааж цэвэрлэх ажлыг
голчлон хийдэг. Харин эрэгтэйчүүд малаа маллах, ус авах,
мал нядлах, сумын төв рүү очиж худалдаа наймаа хийх
зэрэг ажлыг хариуцдаг. Бэлчээрийн доройтол малчдын
аж амьдралд хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгохын тулд малчин
эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн өрх гэртээ ийнхүү ялгаатай үүрэг
гүйцэтгэдгийг анхаарч тооцох шаардлагатай.
Байгалийн нөөцийн менежменттэй холбоотой шийдвэр
гаргах үйл явцад малчин өрхүүдийг оролцуулах нь эрдэс
баялгийн тогтвортой хөгжилд чухал ач холбогдолтой
байдаг. Монгол улсын хувьд нөөц баялгийн ашиглалттай
холбоотой шийдвэр гаргах албан бүтцэд эрэгтэйчүүд
манлайлах үүрэгтэй байгаа бөгөөд орон нутгийн түвшний
хурал, уулзалтуудад, орон нутгийн шийдвэр гаргах үйл
явцад эмэгтэйчүүдийг илүү оролцуулах шаардлагатайг энэ
судалгаа харууллаа.

• Малчдын орлого олох боломж буурах,
• Байгалийн нөөц баялаг ашиглахтай холбоотой
зөрчил маргаан нэмэгдэх,
• Нутаглаж байсан газраа бүрмөсөн алдах (Нүүлгэн
шилжүүлэлт хэсэгт энэ тухай дэлгэрэнгүй өгүүлнэ).

Байгалийн капитал

Бэлчээр нь малчдын амьжиргаанд амин чухал байгалийн
нөөц баялаг бөгөөд мал аж ахуй эрхлэх суурь нөхцөл
болоод зогсохгүй газар нутгийг хөрсний элэгдлээс
хамгаалах үүрэг гүйцэтгэдэг. Уул уурхайн явцад ашигт
малмалыг гаргаж авахын тулд газрын хөрсийг их
хэмжээгээр хуулдаг бөгөөд газрын гадарга, түүний
хэлбэр голцуу бүрмөсөн өөрчлөгдөн урьдын адил мал
аж ахуй, газар тариалан эрхлэх боломжгүй болдог нь энэ
үйлдвэрлэлийн гол сөрөг нөлөө юм. Уул уурхай ашиглаж
буй орон нутгуудад газрын гадарга өөрчлөгдөн бэлчээр
ашиглах боломжгүй болсон байна. Цогтцэций, Шарын гол
сумдын малчин өрхүүдээс авсан тоон судалгаанаас үзэхэд
малчид бэлчээрийн хүртээмж муудаж буй явдлыг уул
уурхайтай шууд холбон үзэж байна (Дүрслэл 33).
Монголын том хэмжээний уурхай эрчтэй төвлөрөн хөгжиж
буй зарим газарт мал маллах аргагүй болтол уул уурхай
өсөн нэмэгдсэнийг Таван толгойн уурхайд хийсэн газар
зүйн мэдээллийн систем болон зайнаас тандах судалгааны
дүн харуулж байна (Шигтгээ 12).
Таван толгойн уурхай нь дулааны улиралд мал бэлчээх
боломжтой, цэнгэг усны эх үүсвэртэй, нутгийн малчдын
42

зусч дассан нутаг болох Улаан нуурын хөндийд байрладаг.
Таван толгойн уурхайн эзэмшил нутаг дэвсгэр 2000
онд 32 га байсан бол 2014 онд 3191 га болсон байна.
Уурхайн нутаг дэвсгэрийн тэлсэн хэмжээ мөн хугацаанд
Цогтцэций сумын бэлчээр хорогдсон хэмжээтэй дүйцэж
байна. Цогтцэций сумын бэлчээрийн нийт хэмжээ 2011 онд
688238 га байсан бол уурхай ашигласны улмаас 2013 онд
685822,47 га болж, нийт 2415,5 га талбайгаар хорогджээ
(Center for Policy Research and Social Sustainability Services,
2014).
“Суман дахь мэргэжлийн хяналтын газраас томилсон
байгаль орчны улсын байцаагч нь тус нутагт гарч буй
байгаль орчны асуудалд мониторинг хийх үүрэгтэй.
Өнгөрсөн намар багийн хурал дээр ус, бэлчээрийн асуудал
хэлэлцэхэд мэргэжлийн хяналтын байцаагч тоймтой
хариулт өгч чадахгүй байсан.”
Цогтцэций сумын малчин

Гар аргаар олборлох, бичил уурхайнууд ч мөн бэлчээрийн
хүртээмжид нөлөөлж байгаа нь Шарын гол суманд
тодорхой харагдаж байлаа. Шарын гол сумын хил болон
газар ашиглалтын хэлбэрүүдийг дүрслэл 24-т харуулав.
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Дүрслэл 33. Уул уурхайн бэлчээрийн хүртээмжийг өөрчилсөн эсэх талаарх судалгаанд
оролцогчдын хариулт

Шигтгээ 10. Таван Толгойн уурхайн газрын тэлэлт
Таван Толгойн уурхайн газрын тэлэлт, Таван Толгойн уурхайн кэмп, Цогтцэций сумын төвийг шууд тусгасан Ландсат
хиймэл дагуулын дүрс. Уурхайн газар /улаанаар тэмдэглэв/ 2003 оноос 2014 оны хугацаанд хэрхэн хурдацтай
тэлснийг эндээс харж болно.
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Дүрслэл 34. Шарын гол суман дахь газар ашиглалтын хэлбэрүүдийг 2013 онд хиймэл дагуулаас авсан зурагт гараар тодруулга
хийн харуулсан байдал.
Figure 34: Competing land uses in Sharyn Gol Soum identified with manual satellite image interpretation of 2013 Landsat imagery
Уул уурхайд ашигласан газар нутгийг зохистой нөхөн
нутгуудад харилцан адилгүй байгаа ба компаниудын үйл
ажиллагааг
дараах байдлаар
ангилж болохоор
байна.
сэргээснээр
бэлчээрт
үзүүлэх
сөрөг
нөлөөг
нь
багасгах
the Soum Government.
As a consequence,
reclamation
and
With appropriate reclamation and rehabilitation, mining’s
боломжтой. Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу
Үүнд:
rehabilitation practices across Mongolia are varied and can
impact on pastureland can be minimised. Under the Minerals
компаниуд сумын засаг даргын тамгын газарт “нөхөн
• Нөхөн
сэргээлтийг дэвшилттэй технологиор
include
companies:
Law, companies
are required
to pay a ‘rehabilitation
bond’
to
сэргээлтийн
төлбөр”
төлөх үүрэгтэй.
Энэ нь нөхөн
сэргээх,
гүйцэтгэж, уурхай ашигласны дараа газрын гадарга
the
Soum
Government
to
assist
rehabilitation
activities.
This
fee
байгалийн аливаа нөөц баялгийг сүйтгэгдэхээс хамгаалахад
аюулгүй,
тогтвортой,
үржил шимтэй
байгаа эсэхэд
• undertaking
progressive
rehabilitation
and monitoring
and
totals 50 percent
the estimated
costs
to restore
and
protect
шаардагдах
нийтof
зардлын
50 хувь
байна.
Хэдий
ийм
мониторинг
хийжlandscape
буй компаниуд,
ensuring
the
post-mined
is
safe,
sustainable
and
anyзүйн
impacted
natural resources.
this legal
requirement,
эрх
зохицуулалт
байгаа ч Despite
уул уурхайн
компаниуд
productive
“нөхөн
төлбөр” шилжүүлэх
ховор,
эсвэл
• Нээлттэй цооног, уурхайнуудыг зүгээр л булж буй
the lawсэргээлтийн
is often not adequately
enforced asнь
mining
companies
• simply
filling in open pits and shafts
уг
зарцуулах
эрх бүхий
Сумын
компаниуд,
doтөлбөрийг
not always захиран
transfer their
‘rehabilitation
bond’
or theзасаг
funds
•
not
undertaking
any rehabilitation and leaving pits unfilled.
даргын
тамгын
газар
зохистой
зарцуулдаггүй
тул
хуулийн
are not properly spent by the responsible government authority,
• Ямар нэг нөхөн сэргээлт хийлгүй, цооногуудыг
энэ заалт хангалттай хэрэгжихгүй байна. Үүний улмаас
бөглөлгүй орхиж буй компаниуд.
нөхөн сэргээлт хийгдэж буй байдал монголын орон
Box 11: Transparency and Rehabilitation in Sharyn Gol Soum
In Sharyn Gol, ‘rehabilitation companies’ receive permits from the Soum
Шигтгээ 11. Шарын гол суман дахь нөхөн сэргээлтийн байдал
Government to undertake restoration of mine-impacted land. However,
Малчид уул уурхайн бичил компаниудыг “нөхөн сэргээлт хийх” нэрээр алт
herders reported
thatүзэж
theseбайна.
companies
are only
fronting
as ‘rehabilitation
олборлож
байна гэж
Бидний
хээрийн
судалгаагаар
хийсэн
ажиглалт
ч
мөн
ямар
нэгэн
нөхөн
сэргээлт
хийгдэхгүй,
олборлох
ажил
companies’ and instead are actually mining for gold rather than restoring
the
үргэлжилсээр байгааг харуулсан юм.
land. Observations during fieldwork confirmed that the land was not being
Мөн
нөхөн сэргээлт
олгох
үйл явцoff-site.
ил тодOverall
биш,
rehabilitated
but wasхийх
beingэрхийг
furtherтендэрээр
extracted and
processed
нөхөн сэргээх үйл явцад зохих түвшинд мониторинг хийх, зохицуулах
thereболомж
is a perceived
lackгазарт
of transparency
around the tendering process for
нөөц
засгийн
дутмаг байна.
rehabilitation and reclamation work. Likewise, there is also a perceived lack of
government resources to adequately monitor and regulate this process.
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Мөн Монгол улсад уул уурхайн нөлөөлөлд өртсөн газар
Inadequate government resources and capacity to monitor and
нутгийг нөхөн сэргээх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулахад
enforceхэрэгжүүлэх
regulation also
inhibits
the effective
rehabilitation
хууль
болон
хуулийн
хэрэгжилтийг
хянах of
mine-affected
land
across
Mongolia.
In particular,
a number
of
Засгийн
газрын
нөөц,
чадавхи
хангалтгүй
байгаа
нь
government
organisations
do not
adequate
capacity
нөлөөлж
байна.
Жишээлбэл
уулhave
уурхай
ашиглаж
буйto fulfil
their official
functions
in relation
to environmental
орон
нутгийн
засаг захиргаа
уул
уурхайн болонmonitoring
түүний
нөхөн
сэргээлтийн
үйл ажиллагаанд
мониторинг
хийх,
and protection.
For example,
in many mine-affected
areas
local
хууль
хэрэгжүүлээгүй
буюу зөрчсөн
тохиолдолд
governments
lack the capacity,
skills, technology
andторгууль
resources to
ноогдуулах
чадавхи,
арга барил,
нөөц байхгүй
байна. poor
monitor mining
and rehabilitation
activities
and to penalise
practice
or non-compliance.
Further, high personnel
turnover
Уул
уурхайн
болон бусад зориулалтаар
газрыг ашиглагчдын
эрхээс
малчдын
бэлчээр also
ашиглах
эрхийг
дээгүүр resources,
тавих
of government
inspectors
weakens
institutional
memory and capacity to monitor mining operations and enforce
regulations. Joint environmental monitoring arrangements
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бодлого зохицуулалт шаардагдаж байна. Малчдын аж
between national, aimag and soum inspectors also creates
амьдралд амин чухал хэрэгцээтэй газрыг уул уурхайн
confusion around
the different
inspectorмалчдын
agency’s functions,
зориулалтаар
ашиглахыг
хязгаарлан
эрх ашгийг
reporting lines
and level of хийж
authority,
which
the effective
хамгаалсан
зохицуулалт
болох
юм.inhibits
Жишээлбэл
of monitoring
efforts.
Австрали
улсын
Күйнсланд муж улсын Засгийн газар хүнс
үйлдвэрлэлийн гол газар нутгийг (үр тариа үйлдвэрлэх
Legislative action
be taken to protect
access to
стратегийн
газарcould
нутаг)хамгаалах
хууль herders’
боловсруулан
pastureland(Шигтгээ
over other
multiple land uses, including mining. This
баталсан
14).
may involve protecting land from mining and development that
is of significance to maintaining herder livelihoods. For example,
the Queensland Government in Australia developed legislation to
protect key food producing land in Australia, known as ‘Strategic
Cropping Land’ (see Box 12).

Шигтгээ 12. Австрали улсын Күйнсланд муж улсад газар тариалангийн үржил шимт газрыг хамгаалж байгаа нь
Австралийн Күйнсланд муж улсад уул уурхай өргөжин газар тариалан эрхэлдэг нутаг руу орж эхэлсэн тул нутгийн
оршин
уул highly
уурхайн
сөрөг нөлөөнөөс,
нүүрсний уурхайн
Box 12:суугчид
Protecting
productive
agriculturalялангуяа
lands, Queensland,
Australiaгазар тариалангийн бүтээгдэхүүнд нөлөөлөхөөс
болгоомжлох болжээ (Lechner et al. 2014).
As mining expands into agricultural areas in Queensland Australia,, there is increasing community concern about the impact of
Өндөр
шимтэй
тариалангийн
бүс
нутгийн ач
холбогдлыг
хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр газар
mining,үржил
particularly
coalгазар
mining
on agricultural
productivity
(Lechner
et al. 2014).
ашиглалтын эдгээр хэлбэрүүдийн хоорондох зөрчил маргааныг бууруулах зорилгоор “хөрс, уур амьсгал, газрын
гадаргуугийн
хэлбэрээрээ
тариалан
эрхлэхэд
маш тохиромжтой
байгааconflict
болонbetween
тийм байж
болох
газрыг”
Recognising the
importanceгазар
of highly
productive
agricultural
lands (and to reduce
these
competing
land uses)
тодорхойлон
эрх and
зүйнprotect
зохицуулалтыг
батлан
хэрэглэж
(Күйнсландын
засгийн
газарof2014).
legislation hasхамгаалалтанд
been enacted toавах
identify
“land that is,
or is likely
to be,байна
highly suitable
for cropping
because
a
combination
of
the
land’s
soil,
climate
and
landscape
features”
(Queensland
government
2014).
Австралийн эрх зүйн бусад баримт бичгүүдэд ч энэ бодлого тусгалаа олсон байна (Жишээ нь Шинэ өмнөд Уэльс муж
улсын
Similarзасгийн
policiesгазар,
exist in2013).
other jurisdictions in Australia (e.g. New South Wales Government 2013).
Ийм зохицуулалтын үр дүнд эдгээр өндөр үржил шимтэй газарт газар тариалангийн үйлдвэрлэл газар ашиглалтын
In these high productivity agricultural areas it is recognised that agriculture has priority over other proposed land uses. High
бусад хэлбэрээс давуу эрхтэй байна. Газар тариалангийн өндөр үржил шимтэй газрыг газар зүйн мэдээллийн систем,
productivity agricultural regions are first identified through GIS mapping using remote sensing data. In these regions other forms
зайнаас тандалтын аргаар тодорхойлсон байна. Энэ бүс нутгууд дахь газрыг өөр бусад хэлбэрээр ашиглаж байсан ч
of land use
shouldтариалангийн
not affect or influence
the suitability
of боломжид
the lands forнөлөөлөхгүй
agriculture. Organisations
seekingэнд
to operate
in these
тэдгээр
нь газар
зориулалтаар
ашиглах
байх ёстой бөгөөд
үйл ажиллагаа
areas (e.g. mining
need
to meet
an assessment
Key issues
that may affect
suitability
for agriculture
явуулахыг
завдажcompanies)
буй уурхайн
болон
бусад
чиглэлийнcriteria.
байгууллагууд
үнэлгээний
шалгуурт
нийцэж
байх ёстой.include
Тухайн
changes
that may
impact
on how тохиромжтой
farm managersбайдалд
may conduct
their operations,
yield quantity
or quality. үйл
газар
нутгийн
газар
тариаланд
нөлөөлөх
асуудлыг and
авч changes
үзэхдээ to
фермийн
менежерүүдийн
ажиллагаагаа явуулж буй арга зам болон ургацын тоо, чанарт голчлон анхаардаг.
(Lechner et al. 2014; Queensland Government, 2014; New South Wales, 2013)
Эх сурвалж: Lechner et al. 2014; Queensland Government, 2014; New South Wales, 2013
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Биет капитал
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй эрдэс баялаг
олборлох, боловсруулах компаниуд нь цахилгаан хангамж,
хатуу хучилттай зам, хашаа, төмөр зам зэрэг дэд бүтэц
буюу биет капиталыг байгуулж байгаа нь малчин өрхүүдэд
ашиг тустай байхын зэрэгцээ зөв зохион байгуулаагүй үед
бэлчээрийн чанар, хүртээмжийг доройтуулах ноцтой хүчин
зүйл болж байна.
“Заримдаа голын ус тунгалаг үед хүүхдүүд орж сэлдэг.”
“Голын эх өөд сайхан ойтой учир хүмүүс олноороо очиж
амардаг. Зарим хүмүүс загас барих гэж хүртэл оролддог,
гэхдээ одоо голд загас байхгүй болсон.”
Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн үйл ажиллагаатай
зэрэгцэн төлөвлөсөн болон төлөвлөөгүй дэд бүтцийн
сүлжээ (тухайлбал замын сүлжээ) өргөжин тэлжээ
(Шигтгээ 13). Дэд бүтцийн энэ хөгжил нь компанийн үйл
ажиллагааг дэмжихээс гадна малчин өрхүүдэд өрхийн
үйлдвэрлэлийнхээ үр ашгийг дээшлүүлэх суурь дэд бүтэц
болж байна. Компаниудын байгуулсан биет капитал,
түүний дотор зам тээвэр, утсан холбоо харилцаа, цахилгаан
хангамж сайжирсан явдал орон нутгийн оршин суугчид,
түүний дотор зам дагуу нутаглаж буй малчин өрхүүдэд
ашиг тусаа өгч байгаа нь энэ судалгааны явцад харагдлаа.
Эдгээр дэд бүтцийн ачаар малчид зах зээлд хүрч, мал аж
ахуйн бүтээгдэхүүнээс олох ашиг нь дээшилж байна.
Гэвч дэд бүтцийн сүлжээ нь голцуу сайтар төлөвлөгдөөгүй
байдлаар хөгжин газрыг хэрчин хувааж, угаас эмзэг,
хүрэлцээгүй байгаа бэлчээрийн газар нутгийг ашиглахтай
холбоотой өрсөлдөөнийг хурцатгаж байна (Шигтгээ 14).
Мөн албан бус замын сүлжээ, түүгээр явж буй хүнд даацын
машинууд хөрсний элэгдлийг үлэмж ихэсгэн бэлчээрийн
хүртээмж, чанарыг муутгаж байна. Замын тогтсон сүлжээ
байхгүй тул уул уурхайн үйл ажиллагаа болон машинуудаас
болж сүүлийн жилүүдэд замтай холбоотой хөрсний элэгдэл
нэмэгдэж байна (Batkhishig, 2014).

Шигтгээ 13. Тавантолгой орчимд хийсэн
газар зүйн мэдээллийн системийн
судалгаа, Өмнөговь аймаг (2000-2013)
Тавантолгойн орчимд хийсэн зайнаас
тандах болон газар зүйн мэдээллийн
системийн судалгаа нь 2000-2013 оны
хооронд уурхайн нутаг дэвсгэр болон
тээврийн замын нөлөөнд орсон газар
нутгийн хэмжээ хэрхэн өсөн нэмэгдсэнийг
харуулж байна (Хиймэл дагуулаас авсан
зурагт гараар тодруулга хийн харуулав).
Уурхайн нутаг дэвсгэр, замын нөлөөнд
орсон газар нутаг хэрхэн нэмэгдсэнийг
бүдүүвчээс харна уу. Эдгээр газар нутгийн
хэмжээ 2009 ба 2011 онуудад огцом
нэмэгдсэн нь уурхай олон улсын зах зээлд
нээлттэй болсон (2009) болон нүүрсний
зам тавигдаж дууссан (2011) хугацаатай
давхцаж байна.
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Улс даяар шаардлагатай хэмжээнээс ойролцоогоор дөрөв
дахин илүү зам харгуй гарсан бөгөөд үүнээс үүдэн 1,5аас 1,7 сая га газрын хөрс элэгдсэн тооцоо гарч байна
(Batjargal, 2012 and Batkhishig, 2014). Жишээлбэл Таван
толгой орчмын нутагт 2000 оноос хойш замын хөдөлгөөн
ихэссэний улмаас уурхайн нөлөөлөлд өртсөн газар нутгийн
хэмжээ 1600 хувь (391,000 га) нэмэгдсэн байна (Гурав ба
түүнээс дээш замтай газрыг нөлөөлөлд өртсөн гэж тооцов.
Дүн шинжилгээний аргачлалын тухай “Тоосжилт” бүлгээс
дэлгэрэнгүй үзнэ үү).
Уул уурхайн нөлөөлөлд өртсөн газар нутгийн хэмжээ
ийнхүү эрс өссөн нь дэд бүтцийн болон хөгжлийн үйл
ажиллагааны төлөвлөлт харилцан уялдаагүй байгааг,
мөн зам тавигдаагүй газраар тээвэр хийж буй байдалд
мониторинг хийх болон төлбөр торгууль ноогдуулах
зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх орон нутгийн чадавхи
хязгаарлагдмал байгааг илэрхийлж байна.
“Хучилттай зам манай бэлчээр байсан газрын дундуур
тавигдсан учир бидний малаа бэлчээх газар багассан.
Түүнээс гадна машинууд замын хажуугаар, манай үлдсэн
бэлчээр дээгүүр явсаар байгааг бид зогсоож чадахгүй
байна”.
Цогтцэций сумын малчин
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Шигтгээ 14. Өмнөговь аймгийн нутаг дахь Таван толгойн уурхайн тээврийн замын байдал
Өмнөговь аймгийн Таван толгой орчимд Эрдэнэс таван толгой, Энержи Ресурс ХХК, Таван толгойн хувь нийлүүлсэн
компанийн уурхай ажиллаж байна. Эдгээр компанийн үйл ажиллагааг дэмжих төлөвлөсөн болон төлөвлөөгүй дэд
бүтцийн сүлжээ бий болж нүүрс тээвэрлэхэд ашиглагдаж байгааг дараах байдлаар ангилах боломжтой байна. Үүнд:
1. Уул уурхай өргөжин хөгжиж эхэлснээс хойш “Нүүрсний зам” хэмээн нэрлэж хэвшсэн хил рүү чиглэсэн хучилтгүй
зам (A): Өмнөговь аймгийн нутгаар дайран БНХАУ-ын хил хүрсэн хучилтгүй шороон зам. Үйлдвэрлэлийн оргил
үед Нүүрсний замаар Өмнөговь болон БНХАУ-ын хилийн хооронд 6500 машин явдаг (Cane et al., 2014).
2. Хучилтгүй, төлөвлөгөөгүй замын сүлжээ (B): хучилттай болон хучилтгүй нүүрсний замын хажуугаар гарсан олон
тооны сүлжилдсэн замууд.
3. Хучилттай шинэ “Нүүрсний зам” (C): Ухаа худгийг БНХАУ-ын хилтэй холбосон 245 км хучилттай зам (хучилтгүй
нүүрсний замын дагуу). Энэ замыг Энержи Ресурс ХХК Засгийн газартай хийсэн 10 жилийн харилцан
зөвшилцлийн гэрээнийхээ хүрээнд замын төлбөр авч байхаар тохиролцон 2011 онд тавьсан байна. Гэвч орон
нутгийн хүний хэлж байгаагаар 2014 оны 6-р сараас эхлэн Засгийн газар замыг албан ёсоор өмчлөн авсан байна.
4. Баригдаж буй төмөр зам (D): Таван толгойн нүүрсний уурхайг БНХАУ-ын хилтэй холбосон 260 км төрийн өмчит
төмөр зам (баригдаж буй).
Хучилттай шинэ нүүрсний замыг уурхайн үр ашгийг сайжруулах, байгаль орчны нөлөөллийг, түүний дотор бэлчээр
хэрчигдэж байгааг багасгах зорилгоор тавьсан боловч замын төлбөр хэт өндөр байгаагаас болон чиргүүлийн жингийн
хязгаарлалтын улмаас ихэнх машинууд хажуугийн шороон замаар явж байгаа нь судалгааны явцад ажиглагдлаа. Шинэ
зам ашигласны төлөө тээврийн компаниудын төлөх төлбөрийн хэмжээг хэт өндөр гэж үзэж байгаа хүн олон байна.
Түүнээс гадна төрийн өмчит уурхайн компанийн машинуудын жин шинэ замын даацаас хэтэрсэн тул ашиглаж чадахгүй
байгаа талаар судалгаанд оролцсон хүмүүс мэдэгдсэн юм. Дэд бүтцийг стратегийн төлөвлөлтийн дагуу хийхгүй байгаа
болон замын хажуугаар тээвэр хийхийг хянаж, торгож чадахгүй байдал нь хамтдаа эргэн тойрны бэлчээр, газрын
хөрсийг маш ихээр сүйтгэхэд хүргэж байна.
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ч бас хохирсон
хүн.
Би олон
адуугаа
The
increasing
presence
of mines
pastureland
has forced
some
herders to
seek more
modern
and flexible
transport
options
бэлчээдэг
байсан
газар
миньacross
уурхайн
овоолго
some
herders
to
seek
more
modern
and
flexible
transport
options
болчихоод
байна...
Тиймээс
морьдоо
идээшлүүлдэг
to herd their livestock. For example, some herders reported
to
herd
their
livestock.
For
example,
some
herders
reported
газар
маань
switching from using horses to motorcycles to herd their
switching
from
using
horsestotonavigate
motorcyclesmanoeuvre
to herd their
livestock
are easier
20-30as
кмthey
холдсон.
Энэ нь өдөрт and
2 талдаа 50-60around
км явна
livestock
as
they
are
easier
to
navigate
and
manoeuvre
around
mines.
гэсэн үг”.
mines.
Цогтцэций сумын малчин
“I’m a victim too. I have many horses and the place where I held
“I’m
a victim
too.aI waste
have many
the place
my horse
is now
dumphorses
of the and
mine…So
nowwhere
I travelI held
20my
horse
is
now
a
waste
dump
of
the
mine…So
now
Iмуудаж
travel
20Байгалийн
нөөц
баялаг,
дотор
бэлчээр
30 kilometres
away
to herdтүүний
my horses.
It means
I travel
50-60
30
kilometres
away
to
herd
my
horses.
It
means
I
travel
50-60
байгаа
болон
уур
амьсгалын
өөрчлөлт,
нийгэм-улс
төрийн
kilometres per day.”
өөрчлөлт
зэрэг
бусад хүчин зүйлүүд малчдыг мал аж
kilometres
per day.”
Herder, Tsogttsetsii Soum
ахуй
эрхлэн
амьдрах
боломжгүй болгосноос сумын төвд
Herder,
Tsogttsetsii
Soum
шилжин суурьшихад хүргэж байна. Ийнхүү сумын төвд
Decreases in
available
naturalамьдрах
resourcesөөр
(including
pasture)
and
суурьшиж
байгаа
малчдад
арга зам
олохын
Decreases
available
(including
pasture)
and
otherшинэ
push in
factors
(e.g.
climate
and
socio-political
changes)
have
тулд
мэдлэг,
урnatural
чадварresources
эзэмших
шаардлага
тулгарч
other
push
factors
(e.g.
climate
and
socio-political
changes)
have
байна
(Энэ
нь
эдийн
засгийн
ямар
үр
нөлөөтэй
байгааг
forced some herders to relocate to soum centres and transition
forced
some
herders
toare
relocate
and
transition
“Нүүлгэн
шилжүүлэлт”
хэсгээс
үзнэ
үү).centres
to waged
work
as they
unableto
tosoum
maintain
their
herding
to
waged
work
as
they
are
unable
to
maintain
their
herding
livelihood. In these instances, herders are required to obtain new
livelihood.
In these instances,
herders
arealternative
required to
obtain new
skills and knowledge
so they can
pursue
livelihood
skills
and
knowledge
so
they
can
pursue
alternative
livelihood
opportunities (also see economic displacement impacts in
opportunities
(also see economic
displacement impacts in
Chapter 6 Resettlement
and displacement)
Chapter 6 Resettlement and displacement)

However, the majority of herders reported negative impacts
However,
the income-generating
majority of herdersactivity
reported
impacts
on
their main
ofnegative
grazing livestock
on
their
main
income-generating
activity
of
grazing
livestock
as
it relies
heavily
on abundant
and good quality
pasture.
In
Нөгөө
талаас,
судалгаанд
хамрагдсан
малчдын
олонхи
as it relies
heavily
onin
abundant
and good
quality
pasture.toIngraze
some
cases,
herders
mine-impacted
areas
are
unable
дэлгэр уудам, гарц сайтай бэлчээрээс ихээхэн хамаардаг
some cases,
herders
in mine-impacted
areas areThey
unable
graze
livestock
close
to home
to limitedашиг
pasture.
areto
forced
малынх нь
ашиг
шим due
муудсанаас
орлого нь
livestock
close
to
home
due
to
limited
pasture.
They
are
forced
хумигдаж байна гэж үзэж байлаа. Зарим тохиолдолд

Figure 36: Guanz along the Coal Road, Tsogttsetsii Soum
Дүрслэл
Нүүрсний
дэргэдэх
гуанз,
Цогтцэций сум
Figure 36: 36.
Guanz
along theзамын
Coal Road,
Tsogttsetsii
Soum
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to hire other families in non-affected regions to care for their
livestock. Payments for this arrangement are varied, but can
уурхайн нөлөөллийн бүсэд байгаа малчид малаа гэрийнхээ
include a cost per head of animal and/or a percentage of sales
ойролцоо бэлчээх аргагүй болсны улмаас уурхайн
from animal products (e.g. cashmere). This creates a direct
нөлөөллөөс хол байгаа газар нутаглаж буй айлд малаа өгч
financial burden
forИйнхүү
many already
herder households.
маллуулж
байна.
малааvulnerable
бусдаар хариулуулах
хөлс
For example,
if a herder
has 200тохирдогоос
animals that are
янз
бүр боловч
малынhousehold
тоо толгойгоор
гадна
cared
forавах
by another
family and itтодорхой
costs 2,000
tugrikбас
perтөлбөр
animal
малаас
ноос ноолуурын
хувиар
per
month,
each
it couldэмзэг
cost the
family upхувьд
to 4.8 ихээхэн
million
хийж
байгаа
ньyear
ялангуяа
өрхүүдийн
дарамт
болж
Жишээ
толгой
малыг
сар бүр
tugrik and
theyбайна.
could lose
up toнь
40200
percent
of their
income
from
нэг
малыг
2000
төгрөгөөр
тооцож
хариулуулахад
өрх жилд
cashmere and wool sales.
4,8 сая төгрөг төлөөд зогсохгүй ноос ноолуураасаа олох
орлогынхоо хэсгийг алдаж байна.
“Only about 40 herder households live in the impacted zone
around Tavan Tolgoi. Most of them give their livestock to other
Таван who
толгой
орчмын
нөлөөллийн
бүсэд 40also
хүрэхгүй
families
live far
away from
here. Our livestock
grazes in
малчин
өрхүүд
амьдарч
Тэдний
олонхи
нь хол
another
area
and other
familyбайна.
herds them.
We pay
1500-2000
нутаглаж
буй айлуудад
малаа өгч
tugrik
per sheep/month.
The families
also хариулуулдаг.
get 40 percent ofМанай
the
малsales
ч бас
өөр
өөр айлд байгаа. Бид хонь бүрийг
wool
from
theгазар,
animals.”
сард 1,500-2,000 төгрөгөөр хариулуулдаг. Малыг маань
Resettled Herder, Tsogttsetsii Soum
хариулдаг айл бас ноолуурын орлогын 40 хувийг авдаг.
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As extensive mining developments across pasture makes herders’
domestic workloads more time consuming, evidence suggests
Уул уурхай бэлчээр нутгийг эзэлснээс малчдын ажлын
that herders now have less time available for other incomeачаалал нэмэгдэн ноос ноолуур, сүүн бүтээгдэхүүнээ
generating activities (including producing animal products such
боловсруулах зэрэг ажилдаа зарцуулах цаг нь багасч,
as wool, dairy
and cashmere),
can negatively
their
улмаар
санхүүгийн
капитал which
бүрдүүлэх
боломж affect
нь хумигдаж
potentialньfinancial
capitalявцад
base. харагдлаа.
байгаа
судалгааны

Цогтцэций сумын нүүн шилжсэн малчин
4 .3 .5 Social capital
Нийгмийн капитал
Given the harsh climate and limited natural resources, many
herders
tend to
cooperate
and live
together in
small
family
Цаг
агаарын
хүнд
нөхцөлтэй,
байгалийн
нөөц
баялаг
or
community
groups,
which
are
commonly
known
as
khot ail.
хязгаарлагдмал нутагт малчин айлууд хэсэг бүлгээрээ
Khotайл
ailsболон
tend toамьдардаг.
move together
and exercise
over
land
хот
Хотлон
буусан rights
айлууд
хамт
in a particular
or region.
Often
the greater
environmental
нүүхээс
гаднаarea
тодорхой
газар
нутагт
малаа хамт
бэлчээдэг
уламжлалтай.
орчны
доройтол
нэмэгдэхэд
degradation, theБайгаль
more rigid
a groups
land boundaries
andгазрын
rights
төлөөх
ихэсч
хот айлуудын
бэлчээрийн хил
become өрсөлдөөн
due to increase
competition
over land.
хязгаар улам хатуу болох нь элбэг тохиолдож байна.

For a pastoral nomadic society, the land has particular meaning
and
The Sustainable
applied
Иймconsequence.
зөрчил маргаан
нь малчин Livelihoods
өрхүүдийнApproach
хоорондын
in
this
context
revealed
to
the
research
team
how
basic
botanical
харилцааг муутган, улмаар малчдын аж амьдралд нэмэлт
and
climatic
aspects
of Энэ
pastureland
beingдоторх
impacted
by human
дарамт
болж
байна.
нь мөн are
өрхийн
жендэрийн
activities.
It also
underlined
essential need
to consider
харилцаанд
нөлөөлөн,
ажthe
амьдралын
уламжлалт
хэв the
маяг,
соёл нь алдагдсанаас
архидалт,
нэмэгдэж
connections
between these
sourcesхүчирхийлэл
of capital when
mining
байгаа is
ньtoтөрийн
байгууллагуудын анхаарал хандуулж буй
activity
be undertaken.
асуудлуудын нэг болж байна.

“There are tensions between the families moving from this region
and
the regional
and Bayan
Ovoo
herders. There
“Эндээс
нүүж Khanbogd
очсон малчин
өрхүүд
Ханбогд,
Баян-are
овоогийн
малчидтай
асуудлаар
territorial
disputes,
which газар
alwaysнутгийн
creates tension.
Most зөрчилдөх
families
нь их from
байдаг.
айлуудын
ихэнх
тооны
coming
here Тэдгээр
have a large
number of
herdsнь
andолон
camels,
мал,
тэмээтэй
учраас
их
бэлчээр
хэрэгтэй
болдог.
which require a large amount of area. The original herders from
Ханбогд,and
Баян-Овоо
сумын
малчид
тэднийг
нутагт
нь
Khanbogd
Bayan Ovoo
tell them
that they
have been
in their
хэтэрхий удаан байлаа, одоо буц гэдэг. Үүнээс болоод
area too long and need to go back. The types of tensions include
зодолдохгүй ч гэсэн хэрүүл маргаан гардаг”.
arguments and quarrels (not actual fighting).”
Цогтцэций
малчин эмэгтэй
Female
Herder,сумын
Tsogttsetsii
Том,presence
жижиг, of
гар
аргаар олборлох
уурхайнууд
ажилласнаар
The
large-scale,
small-scale
and artisanal
mining and
бэлчээр
болгон
газрын
хэмжээ багасч
малчдын
their pressure
on ашиглах
available land
is exacerbating
tensions
between
хооронд
бэлчээр
зөрчил
маргаан
ихэсдэг.under
herders over
accessбулаалдсан
to good quality
pasture.
Traditionally,
Малчид эртнээс үе дамжин уламжилсан бэлчээрийн
customary land rights, herders would refrain from herding their
хуваарьтай бөгөөд ялангуяа өвлийн улирлалд түүнээ
livestock
on another
pasture (particularly
during
чанд баримтлан
эв herder’s
эетэй амьдардаг
заншилтай.
Гэтэлwinter).
уул
However,
the
increased
pressure
from
mining
developments
уурхайн хөгжлийн улмаас энэ уламжлалт хуваарь алдагдан
means
pasture isбэлчээр
limited so
herders
no other
butболж
бие биенийхээ
рүү
түрэнhave
орохоос
өөрchoice
аргагүй
to
grazeба
their
animals
on another
herder’s land.
Duringбайгаа
the
байгаа
үүнээс
үүдэн
тухайн бэлчээрт
нутаглаж
болон шинээр
нүүдэллэн
ирсэн малчин
өрхүүдийн
хооронд
research,
herders
reported tensions
between
households
who
зөрчилtheir
үүсчlivestock
байгааг to
судалгаа
харууллаа.
moved
a new area
and the herders who already
reside in those areas.

Дүрслэл
Саахалт
айлууд
Figure
37: 37.
Animals
grazing
around multiple ger

These tensions can lead to a breakdown in herder social relations
and networks, which places added strain on herder households.
An area of concern raised by government organisations was the
impact of these conflicts on household gender relationships and
dynamics, and the potential use of alcohol and enduring violence
as coping strategies in the face of livelihood loss.
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5 Тоосжилт

5 Dust occurrences
Монгол орны хувьд шороон шуурга түгээмэл үзэгдэл
хэдий ч, уул уурхайн идэвхижилээс улбаатайгаар сүүлийн
Dust
is currently
one of
the most
visible ways
people
encounter
жилүүдэд
тоосжилт
нилээн
нэмэгдэж,
байнга
яригдах
асуудал
болоод
байна.
Ази
болон activities
Хойд Африкт
оршдог
and
experience
the
impacts
of mining
in Mongolia.
дэлхийн хоёр
томdust
“шороон
хонхор”-ын
нэг нь
However,
dust and
stormsшуурганы
are not a new
phenomenon
in the
ХятадынGlobally,
баруун Mongolia
хойд болон
Монголын
хэсгийг
country.
is part
of one ofбаруун
two giant
new dust
хамардаг
bowls
– one(Larsen,
centred2012).
in Asia including north western China and
western Mongolia, and the other in North Africa (Larsen, 2012).

Дүрслэл
Байгалийн
шуурга
дунд 100
метрийн
Figure
38: 38.
Car travelling
100шороон
metres ahead
in naturally
occurring
dust
цаана явж байгаа машин (Cane, 2014)
storm (Cane, 2014)

Монгол орны ихэнх нутаг, нэн ялангуяа говийн хуурайдуу
бүс нь хүчтэй салхинд өртөмтгий, жилийн турш тоос,
Many
partsбайх
of theнь
country,
the semi-arid
Gobi
шороотой
элбэг particularly
(Batjargal, 2003).
Говийн
бүсregion,
нутагт
шуургаtoжилд
дунджаар
30-120
are dryшороон
and susceptible
strong
winds that
createхоногийн
episodic dust
турш
20) бүртгэгдсэн
байдагetбайна
(Байгаль
Орчин,
events(Зураг
throughout
the year (Batjargal
al. 2006).
In the Gobi
Аялал
Desert Жуулчлалын
region, naturalЯам
sand2009).
and dust storms can occur between
30 and 120 days in each year (Figure 39) (Dagvadorj et al., 2009).

Figure 39: Geographical distribution of dust storms across Mongolia
(Dagvadorj et al., 2009)
Дүрслэл 39. Шороон шуурганы Монгол орон дахь
газар зүйн тархалт (Эх сурвалж: Dagvadorj, 2009)

5.1
occurrences
and mining
5.1 Dust
Тоосжилт
ба уул уурхай
In recent years, dust pollution and episodic dust events have
become
intenseуул
andуурхайн
frequentидэвхитэй
in mining regions.
Remote
Сүүлийнmore
жилүүдэд,
үйл ажиллагаа
явагдажresearch
буй бүсundertaken
нутгуудаарinтоосжилт,
шороо
босох
үзэгдэл
sensing
the Gobi Desert
found
that
улам has
түгээмэл
болсоор
говьд
there
been an
increaseбайгаа
in dustбөгөөд
since the
onsetхийгдсэн
of mining,
зайнаас тандах
судалгааны
дүнгээс
үзэхэд уул
уурхайн
particularly
around
mining activities
(extraction,
storage
and
олборлолт,
хадгалалт,
тээвэрлэлтийн
үеэр тоосжилт(Bonilla
улам
transportation
of minerals)
and ancillary developments
нэмэгддэг байна (Bonilla, Neeti, 2013).
and Neeti, 2013). While dust concentrations in and around
1980-90-ээд
оныimproved
үед уурхайн
ажиллагаанд
дэвшилтэт
mining
sites have
sinceүйл
the 1980s
and 1990s
(likely due
технологи
нэвтрүүлсэнээр,
тоосжилтын
зохих
to
improvements
in mining technology
and түвшин
suppression
controls),
хэмжээнд
хүрсэн ч at
ойрын
уурхай
болонMongolian
уурхай
dust
concentrations
many жилүүдэд
mining areas
still exceed
орчмын нутгуудаар тоосжилтын түвшин зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс хэдийнэ давсан байна (Lkhasuren, 2007, Jadambaa, 2015).

maximum allowable limits (Lkasuren et al., 2007 and Jadambaa et
al., 2015).
If left uncontrolled,
these dust авч
emissions
negatively
Энэхүү
үзэгдлийг
шуурхай хяналтанд
зохихcan
арга
хэмжээ
аваагүй
тохиолдолд
тухайн бүс
нутгийн and
хөрсanimals.
ус, хүн,
affect surrounding
landscapes,
settlements
амьтанд ноцтой нөлөөлөх магадлалтай.
Qualitative research in Mongolia indicates that the two main
Монгол оронд хийгдсэн чанарын судалгааны үр дүнгээс
contributing sources to dust emissions in mining regions include
харахад, уул уурхайн олборлолтын бүс нутгуудад
mining truck movements
and mineбуй
stockpiles
(Sukhgerel
et
тоосжилтын
түвшинд нөлөөлж
хоёр үндсэн
шалтгааны
al., 2014).
Survey
results
from Tsogttsetsii
reaffirmed
and
нэг
нь эрдэс
баялаг
тээвэрлэлт,
нөгөө нь
уурхайнthis
овоолго
indicated
that herders
perceive
both unpaved
and coal
байна
(Sukhgerel,
2014).
Цогтцэций
сумын roads
судалгаанд
stockpile dust as
the main
contributors
dustболон
pollution
in their
хамрагдагсад
шороон
замаас
боссонtoтоос
уурхайн
овоолго
тэдний
area (Figure
40). амьдарч буй орчны тоосжилтыг эрс
нэмэгдүүлж байгаа талаар ярьсан байдаг нь мөн үүнийг
нотолж байна (Дүрслэл 40).

Figure 40: Perceptions of Tsogttsetsii soum
Дүрслэлtowards
40. Сүүлийн
8 жилийн
households
dust related
changes over
хугацаанд
тоосжилт
нэмэгдсэн
an eight year period (2006-2013)
учир шалтгааны талаарх
Цогтцэцийчүүдийн ойлголт
51
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5.2 Эрх зүйн орчин, бодлогын зохицуулалт

5.2 Key regulatory aspects

Агаарын
чанар
болонand
уулemissions
уурхайн from
үйл ажиллагаанаас
In
Mongolia,
air quality
mining activities
үүдэлтэй тоосжилттой
бүхий
асуудлуудыг
2012
(including
particle matterхолбоо
and dust)
are regulated
by the
Law
онд
батлагдсан
“Агаарын
тухай
зохицуулж
on Air
2012, which
outlines the
useхууль”-иар
and protection
of the
байна. Энэ хуулийн дагуу компаниуд уурхайн болон ойр
atmosphere. Under this law, the government sets limits on
орчимын нутаг дэвсгэрийн агаарын чанарт байнгын хяналт
discharges of emissions by all sources through the issuing of
тавьж, агаарын чанарын байдал стандартын түвшингээс
permits.
By law,
companies are
required
to undertake
ongoing air
өөрчлөгдсөн
тохиолдолд
олон
нийт болон
орон нутгийн
quality
monitoring
in
and
around
sites
and
notify
the
public
засаг захиргаанд мэдэгдэх үүрэгтэй. Агаарын чанарын and
local
authorities
air qualityүндэсний
standardsтүвшинд
are exceeded.
The
талаарх
дараах when
стандартууд
мөрдөгдөж
байна. Үүнд:
relevant
Mongolian National Standards (MNS) for air quality are
listed•below:
MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий
шаардлага, MNS 4048:1988 Байгаль хамгаалал.
• MNS 4585:98 and MNS-3384:82 for sampling, and MNSАгаар мандал. Тоосны хэмжээг тодорхойлох жингийн
4048:88
for analysis
арга,
• MNS
3384:1982
Atmosphere.
General
for
• MNS
3384:1982
Байгаль
орчныrequirements
хамгаалал. Агаар
мандал. Сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага,
sampling
• MNS 3383:1982 Байгаль хамгаалал. Агаар мандал.
• MNS 3383:1982 Atmosphere. Pollution source, terms and
Бохирдлын эх үүсвэр, нэр томъёо тодорхойлолт,
definitions
• MNS 5885:2008 Агаарт байх бохирдуулах бодисын
• MNS хүлцэх
5885:2008
concentration
of air polluting
хэм Accepted
хэмжээ. Техникийн
ерөнхий
шаардлага,
substances. Technical general requirements
• MNS ISO 4225:2001 Байгаль орчин. Агаарын чанар.
Нийтлэг үндэслэл. Тайлбар толь,
• MNS (ISO) 4225:2001 Air quality. General introduction
• MNS 5365: 2004 Агаарын чанарын ерөнхий асуудал.
• MNS Нарийн
5365:2004
General issues
air quality. Fine
size dust
ширхэгтэй
тоосыгofтодорхойлох
арга.
determination method.
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Уул
уурхайнlegal
үйлrequirements
ажиллагаа идэвхитэй
буйand
бүсdust
The current
relating to өрнөж
air quality
нутгуудын
агаарын
чанар
холбоотой
emissions are
not specific
toболон
mining тоосжилттой
regions and lack
clarity
эрх
зүйн
хүрээний
шаардлагууд
бүрхэг байна.
Агаарын
around
company
requirements
for monitoring
air quality
and
тухай хуулинд Улаанбаатар болон бусад хотуудын агаарын
dust emissions. As the main law relating to air quality, the Law
чанартай холбоотой асуудлууд хамрагдсан байдаг. Гэтэл
on Air 2012 primarily covers issues pertaining to air quality in
иргэд хөдөө орон нутагт нүүрсний уурхайн ойр орчим
Ulaanbaatar
and other
cities.эрүүл
Thereмэндэд
is less focus
on industrial
үүсдэг
тоосжилтын
хүний
нөлөөлөх
байдлын
activities
in
rural
areas
despite
the
growing
public
concern
over
талаар ихээхэн санаа зовж байна. Түүнээс гадна
тоосжилтыг
the health
impacts of dust
in coal
mining areas.
There
is also
хянах,
бууруулахад
чиглэсэн
компанийн
үүрэг,
хариуцлагыг
зохицуулах
тодорхой
дүрэм журам,
стандарт
Монголlegal
no clear regulation
or standards
that specify
a company’s
улсад
байдаггүй.
Жишээ нь, АНУ
нүүрсний
requirements
and responsibilities
to болон
monitorКанадад,
and control
dust
уурхайн
явцад
дэгдэх
аливаа
тоосонцор,
emissions.үйлдвэрлэлийн
For example, in the
United
States
and Canada,
the
бичил
хэсгүүдийг
хянах
тухай хуулийн
заалтууд
legislation
and project
approvals
provide specific
andбайдаг
detailed
бөгөөд мөн тэдгээрийг хэрэгжүүлэх ойлгомжтой, тодорхой
expectations about controlling emissions of particulate matter
зааврууд мөрдөгддөг байна (OEH, 2011).
from coal mining (OEH, 2011).
Хуулиар Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар, аймаг
Government
monitoring
and enforcement
mining regulations
сумын
байгаль
орчны асуудал
эрхэлсэнofбайцаагч
нар
хамтран
уурхайнis үйлдвэрлэл
явуулж
(including
dustуул
emissions)
carried out jointly
by байгаа
national
компаниудын
үйл ажиллагаанд
хяналт тавих
үүрэгтэй
government (General
Agency for Specialized
Investigation
ажилладаг.
ажиллах
эрхand
зүйн
орчин
ийнхүү
or GASI) and Хамтран
local authority
(aimag
soum)
environmental
бүрдсэн
ч, Despite
янз бүрийн
түвшний
төрийн the
байгууллагуудын
inspectors.
this joint
arrangement,
current legal
үүрэг хариуцлагын уялдаа холбоо өнөөг хүртэл тодорхой
frameworks do not specify the responsibilities of the different
бус байна.
government authorities at each level. This lack of clarity creates
confusion about each agency’s function, authority and reporting
lines. Further, the resources and capacity of each agency is
limited, which affects the government’s ability to effectively
monitor and regulate dust emissions and overland vehicle travel.

Responsible
Mining in Mongolia:
Enhancing
Positive
Engagement
Õàðèóöëàãàòàé
Óóë óóðõàé
Ìîíãîëä:
Õàìòûí
ç¿òãýë
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5.3 Тоосжилт: малчдын аж амьдрал, жендэрийн тэгш байдал

5.3 Gender, dust and herder livelihoods

Байгаль
зохицон
амьдарч
ирсэн монголын
Given
theцаг
dryууртайгаа
environment
and historical
occurrence
of natural
нүүдэлчин
байгалийн
янзfamiliar
бүрийн
үзэгдэлийг
dust
storms,малчид
Mongolian
herders are
with
such weather
байнга
ажиглан
мэдэрч,
ахуй,
орон
гэрээ
бэлтгэлтэй
events and
have learned
to мал
adaptаж
when
they
occur.
Many
herders
байлгаж чаддаг. Жишээ нь, шороон шуурга тавихын өмнө
are able to observe changing weather patterns and can predict
малаа гэртээ ойр бэлчээж, гадуур хатаасан, өлгөсөн зүйлсээ
dust storms and alter their domestic routines and behaviour
хумин, гэртээ элс, шороо орохоос хамгаалан бэлтгэлээ
before
they begin. For example, when a dust storm is looming,
хангадаг.
herders will graze their livestock closer to their ger, avoid
Гэтэл
сүүлийн
жилүүдэд
идэвхижсэн
уурхайн
үйл their
ажиллагаа
hanging
washing
and drying
foods outside
and ensure
ger is
нь нүүдэлчин малчдын олон зуун жил хуримтлуулж
completely closed to avoid dust getting inside.
ирсэн, байгальтайгаа зохицон амьдрах баялаг туршлагыг
өөрчлөхөөс
гадна,
(Bonilla and
andadaptability
Neеti, 2013)toмалчин
Despite herders’
knowledge
natural dust
өрхүүдийн өдөр тутмын амьдрал болон ахуй амьжиргаанд
storms, in recent years mining activities have contributed to
сөргөөр нөлөөлж байна.
increases in dust emissions around mining regions (Bonilla &
Тоосжилт
улам
нэмэгдсэнээр
дараах сөрөг
нөлөө
Neeti,
2013),
which
is further disrupting
herders’
dailyилэрч
lives
байна.
Үүнд: affecting their livelihood strategies. Specifically
and negatively
increased
and prolonged
exposure:
• байгалийн
нөөц dust
доройтох,
• малчдын
болонnatural
малынresources
эрүүл мэнд муудах,
• deteriorates
available
• affects
herder
and
livestock
health
• малчин өрхүүдийн өдөр тутмын амьдралын горим
• dictates
when and where herders can complete their daily
алдагдах,
chores (e.g. hang washing, dry foods etc.)
• малчин өрхүүдийн санхүүгийн ачаалал нэмэгдэх,
• creates additional financial burdens for herder households
• өрхийн
болон
гишүүдийн
харилцаанд
• places
strain on
familyгэр
andбүлийн
household
relationships.
өөрчлөлт орох (Cane, 2014: 2015)
(Cane, 2014).

“Шороон шуурга малын бэлчээр, агаарт нөлөөлдөг. Бороо

“Pasture
land and
air is
by болж
the dust.
After snow
rainfall
цас орсоны
дараа
ягpolluted
л цемент
хувирдаг.
Тэрorтоос
itшороотой
looks like cement.
So when
theдотор,
animalsуушиг
eat that
dusty
grass it
өвс идсэн
малын
авах
юмгүй.
Миний
бодлоор
гаргасан
машин
зам агаарын
affects
their
insides дураараа
and lungs. In
my opinion
the disorganised
бохирдолд
илүүтэй
нөлөөлж
байна.
Хэрэвare
машин
зам and
нэмж
roads
are creating
the air
pollution;
if the roads
organised
үүсгэхгүй бол энэ асуудлыг хяналтанд авах боломжтой”.
controlled this problem can be resolved.”
Цогтцэцийд
оторлож
яваа Ханбогд сумын малчин эрэгтэй
Male
herder, Khanbogd
Soum

Уурхайд, эсвэл нүүрсний замд ойр байдаг малчин өрхүүд
Herders who live close to mine sites and along transport routes
энэ зовлонг биеэрээ туулж байна. Малчин өрхүүдийн
are particularly
by mining-generated
dust.
When
the
байгаа
чиглэлдaffected
салхи салхилсанаар
уурхайн
болон
замын
wind blows
the direction
of herderцас
camps,
households
тоос
тэднийinгэр,
орчныг бүрхэж,
бороо
орохоосare
нааш
exposed
to highдарах,
levels of
road andболомжгүй
coal dust forболдог
ongoing(Cane,
periods
тэр
их тоосыг
цэвэрлэх
with theСудалгаанд
dust only settling
after rain orярьснаар,
snow (Cane,
2014).шуурга
People
2014).
хамрагдагсдын
шороон
эхэлсэн
км зайд
шороо,
тоосroute
татуулж
surveyedцэгээсээ
said thatдунджаар
the effects7,3
of dust
from the
haulage
are
малчин
өрхүүд
тоос, шороонд
дарагддаг
байна. Салхи
experienced
by families
on average
up to 7.3 kilometres
away.
хүчтэй
салхилсан
түүнээс
ч холthis
зайд
шорооmay
шуурдаг.
However,
when theүед
winds
are strong,
distance
be much
further. нь усны чанар болон бэлчээрийн даацтай
Тоосжилт
мөн адил тоосжилтын байдал, жендэрийн харилцаанд
As with water
quality эмэгтэйчүүд,
and pasture availability,
theялгаатай
impacts of
нөлөөлдөг.
Өрхийн
эрэгтэйчүүд
dust contain
specificхүлээдэг
gender dimensions.
These
issues
affect
үүрэг,
хариуцлага
шиг түүнээс
урган
гарах
үр
нөлөө
ньwomen
мөн ялгаатай
байдаг.
Судалгаанаас
men and
differently
and to varying
degrees,харахад
according
уурхайн
байгаль
орчин,
нөлөөгthe
үнэлэн
to their specific
roles
in theнийгмийн
household.үр
Although
concerns
үзэхэд
эрэгтэйчүүдийн
голлон
ярьдаг
асуудлуудыг
of women and men differ, the relevant Environmental and Social
дэвшүүлэн
тавьсан of
ньcompanies
уурхайн үйл
эхлэх
үеэс
Impact Assessments
onlyажиллагаа
mention the
issues
эмэгтэйчүүдтэй зөвлөн тэдний санаа бодлыг асууж, тусгаж
more commonly raised by men. This is generally associated to a
байгаагүйтэй холбоотой байна.
lack of consultation with women during the design phase of the
operation.

Дүрслэл
гэрherder
бүл
Figure
41: 41.
MaleМалчин
and female
53

mining operations to determine the types of vegetation in their
impact zone and understand how dust will affect surrounding
Õàðèóöëàãàòàé
Óóëstudy
óóðõàé
Õàìòûí
ç¿òãýëdust
pasture. While
no in-depth
onÌîíãîëä:
the impact
of mining
on vegetation has been conducted in Mongolia, research piloted
across a range of vegetation types suggests that:

х5

Байгалийн капитал
• Dust reduces pasture quality due to the reduction in
physiological processes essential for healthy growth.
Уурхайн
үйл ажиллагаанаас
үүдэлтэй
тоосжилт
малын
•
Dust produces
physical effects
and damage
on plants
that
бэлчээр
болон өрхийн
ахуйд
сөргөөр
нөлөөлөн улмаар
result
in decreased
plant аж
health,
or plant
death.
хүрээлэн
буй орчин
болон
малын
эрүүл мэндэд
•
The cumulative
impact
of dust
on vegetation
makesхортой
it moreүр
дагавар
авчирч
байна.
Тоосжилт
нь
тухайн
газар
vulnerable to severe weather conditions and droughtsнутгийн
(Farmer
ургамлын аймаг, төрөл, ургацад нөлөөлдөг. Тиймээс,
1993).
уурхайн үйл ажиллагаа явуулах гэж буй компани тухайн
орон нутгийнdust
ургамлын
зүйлийг судлан
Furthermore,
createdаймаг,
throughтөрөл
the degradation
of pasture
ойлгож цаашид тоосжилт хэрхэн нөлөөлөхийг тооцон
from truck movements and overgrazing is composed mainly of
анхаарч байх шаардлагатай.
topsoil. The loss of topsoil reduces fertility, resulting in reduced
Уурхайгаас
үүдэлтэйNatural
тоосжилт
ургамлын
аймагт
хэрхэн
pasture
productivity.
fertility
is largely
dependent
on
нөлөөлдөг
тухай гүнзгийрүүлсэн
судалгаа
the
organic matter
content of topsoil
which is монголд
often low in arid
хийгдээгүй байгаа бөгөөд, энэ чиглэлийн бусад
environments due to low humus production as a result of low
судалгаанаас доорхи товч дүгнэлтийг хийж болно. Үүнд:
precipitation (FAO, 1989). Reduced productivity in Mongolia is
• Тоосжилтоос
болж
малын
бэлчээр
ургамлын
further
exacerbated by
reduced
rainfall
due toдэх
climate
change,
өсөлт
буурч доройтдог.
with anфизиологийн
annual decrease
of 2 percent
between 1940 and 2004.
As pasture
productivity
decreases,
so doesтүүний
the rateэрүүл
of soil
• Тоосжилт
нь ургамлыг
гэмтээж,
formation.
When саатуулан
soil formation
rates are
exceeded
by ratesхүнд
of
өсөлтийг
үхүүлдэг
бөгөөд
байгалийн
ган гачиг
ч аюултай
(Farmer
soil loss,үзэгдлүүд,
desertification
occursнэмэгдвэл
leading to бүр
potentially
higher
dust
1993).
incidences
and reduced pasture availability.
• Тоосжилтын хуримтлагдсан нөлөөллийн улмаас өвс
Consequently, it is important to understand that excessive
ургамал цаг агаарын хатуу ширүүн нөхцөл, ган гачигт
mining-generated
may exacerbate
stresses on the already
улам эмзэгdust
болдог
(Farmer 1993).
fragile ecology of Mongolia and have longstanding impacts on
Замбараагүй
машин
замууд on
болон
vegetation andүүссэн
the herds
that depend
it. бэлчээрийн даац
хэтрэлт нь хөрсний өнгөн хэсгийг ихээхэн гэмтээж, хөрсний
элэгдлийг
ихэсдэг бөгөөд
ньhas
бэлчээрийн
үржил
The impact улам
of mine-related
dust on энэ
herds
caused high
levels
шим
болонforгарцад
сөргөөр
нөлөөлдөг.
1940-2004
оны
of concern
herders
who believe
their animals
are digesting
хооронд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэйгээр Монголд
dust from pasture and inhaling airborne aerosols. Herders
ордог хур тундасны хэмжээ жил тутам 2 хувиар буурч
reported that dust was found inside stomach lining, innards and
ирсэн нь хөрсний үржил шим муудахад мөн нөлөөлжээ.
lungs (‘black
lungs’) of animals.
was particularly
theорны
case
Тиймээс,
уурхайгаас
үүдэлтэйThis
тоосжилт
нь монгол

In Tsogttsetsii, within the arid zone of the Gobi, mining activities
and dust were more often attributed to changes in animal health,
which correlates with the ecological specificities of the region
and the higher number of mining vehicular movements in the
area. In Sharyn Gol (northern Mongolia region), mining dust
incidences climatic conditions were nearly equally attributed
to changes in animal health. Animal sickness is both a financial
cost and also causes stress and extra work to the household.
Цогтцэций
уурхайн
үйл role
ажиллагаа
болон
нүүрс
Traditionallyхавийн
it is often
a women’s
to care for
the sick
animals.
тээвэрлэх
машин having
тэрэгний
хөдөлгөөн
байгаль
Women discussed
to water
the eyes
of new орчныг
born animals
хэрхэн
доройтуулж
харууллаа.
Энэ байдал
мөн
Шарын
that were
infected byбуйг
dust and
also applying
traditional
herbal
голын
уурхайн
ойр
орчимд
ч
илэрч
байна.
remedies to combat infections. However, traditional herbs were
harder to тоосжилт
find due toмалын
reducedэрүүл
pasture
availability
quality.
Уурхайн
мэндэд
хэрхэнand
сөргөөр
нөлөөлж байгаа талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
Scientific evidence linking
declining
health
from
miningмэдээлэлмонголд
одоогоор
ховорanimal
байна.
Гэхдээ
уурхайн
generated dustболж
is limited
in Mongolia.
Previousталаар
research
тоосжилтоос
малын
уушиг өвчилсөн
өөр орон
нутагт
хийгдсэн
нэгэн
судалгааны
дүнгийнassociated
тухайд уул
conducted
in another
mining
region inүрMongolia
уурхайн
компани
үүсгэсэн байна
animal lung
diseasesмаргаан
with mine-generated
dust emissions
(Sukhgerel,
2014).This
Иймээс
цаашид by
энэthe
асуудлыг
тусгайлан
(Sukhgerel, 2014).
was disputed
operating
mine in the
судлах шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.
area. Despite this, the widespread concerns highlight the need
Уурхайн
компаниуд
чанар
болон тоосжилтыг
for furtherихэнх
investigation
into агаарын
the impact
of mining-induced
dust
хянах
ямар
нэгэн
аргаMongolia.
хэмжээ авдаг хэдий ч тэр нь олон
on animal
health
across
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын түвшинд бус, тоон
болон
хэмжих
мэдээллийн
хязгаарлагдмал,
While most
mining
companiesөгөгдөхүүн
undertake some
form of air quality
ил
зохицуулалтгүй
явж иржээ.
Жишээ
нь, олон
andтод
dustбус,
monitoring,
those operating
outside
international
компани
явуулдаг
орчимд
standardsүйл
and ажиллагаа
regulations often
haveТаван
limitedТолгойн
data sets,
lack
зөвхөн
нэг л and
компани
тоосжилтын
талаар in
олон
нийтэд
transparency
coordination.
For example,
the Tavan
Tolgoi
тогтмол мэдээлдэг бөгөөд тоосжилтоос үүдэж буй эрүүл
area (where multiple large-scale mines operate), only one mine
мэндийн асуудлаар мэдээлэл өгдөг компани байхгүй байна.
publically reports its dust monitoring. There is no publically
Тоосжилтын асуудлыг хянах, шийдвэрлэх болон түүнээс
available
information
indicating
that companies
are undertaking
үүдэн
гарч
буй үр нөлөөг
тодорхойлоход
хамтын
ажиллагаа
research
into
the
health
impacts
of
mining-generated
dust.
шаардлагатай байгаа тул орон нутгийн түвшинд зөвшилцөх
A coordinated
approach
is requiredнь
to manage
and
control
нэгж,
баг байгуулж
ажиллуулах
оновчтой
арга
зам
болно.
Австрали,
Канад
болон
Колумб
улсуудын
уул уурхай
the cumulative
impacts
of dust.
This
may involve
developing
a
идэвхижсэн
бүсүүдэд
агаарын чанарын
асуудлыг
consultative group
to coordinate
monitoring
activities,хянан,
share
зохицуулдаг
нэгжүүд
тогтмол
үйл ажиллагаа
явуулдаг
dust monitoring
data and
collectively
manage dust-generating
туршлага
бий. air quality monitoring groups are increasingly
activities. Similar
used within multi-mine regions across Australia, Canada and
Colombia.

экологийн эмзэг байдалд нэмэлт дарамт учруулж, малын
эрүүл мэндэд халтай болж эхэлсэн байна.
Уурхайн болон замын тоосонд дарагдсан газар бэлчсэн
малын эрүүл мэнд малчдын санааг зовоосон асуудлын нэг
болж байна. Хол бэлчиж чаддаггүй бог малын гэдэс дотор,
ялангуяа уушиг нь тас хар болсон байдаг гэж малчид ярьж
байна. Бүдүүвч 11.-д уурхайгаас үүдэлтэй тоосжилт сүүлийн
8 жилд малын эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буйг, мөн

Figure 42: Increased incidence and cause of dust affecting herd health
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Дүрслэл 42. Малын эрүүл мэнд доройтсон шалтгааны
талаарх судалгаанд оролцогчдын хариулт
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Дүрслэл
Уурхайн
буй хонин
Figure 43: 43.
Animals
grazingовоолгын
along roadдэргэд
and nextбэлчиж
to mine waste
rock
сүрэг
хажуугаар
өнгөрөх
машин
замын
тоосонд
дарагдаж
dump with dust from mining trucks passing
байгаа нь
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Биет капитал
Монголд, уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн ч,
хариуцлагатай уул уурхайг бий болгохын тулд шаардагдах
дэд бүтцийг дэмжих хэрэгтэй байна. Нэг орон нутагт зэрэг
үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниудын үйл
ажиллагаа уялдаа холбоо муутай, дэд бүтцээ хамтран
ашиглах тал дээр учир дутагдалтай байна. Тиймээс
тээврийн хэрэгслүүд малын бэлчээр дээгүүр дур дураараа

зам гарган давхиж, энхэл донхол үүсгэн хөрсийг доройтолд
оруулж, тоосжилт улам нэмэгдэхэд нөлөөлдөг (Шигтгээ 15)
(Batkhishig, 2014). Жишээ нь, 2013 онд Цогтцэций хавьд
нүүрс тээвэрлэлт ид цэцэглэж байх үед өдөрт 6,500 гаруй
том ачааны машин тээвэрлэлт хийж байсан нь тэр хавьд
аж төрж буй малчин өрхүүдийн аж амьдралд ихээхэн
хүндрэл учруулж байв.

Шигтгээ 15. 2003-2014 оны үед үүссэн замууд
Улаанаар тэмдэглэсэн “Замын нөлөөллийн бүс зураг”, 2 км тутамд 3 болон түүнээс дээш тооны зам үүссэн зураглалыг
Ландсат хиймэл дагуулын мэдээллийг ашиглан үзүүлж байна.
Энэхүү зураглал нь “нүүрсний зам”-аар өдөр тутам хийгдсэн нүүрс тээвэрлэлтийн талаарх зарим чанарын судалгааны үр
дүнтэй тохирч байгаа болно. Үүнд:
• 2009 онд өдөрт 1,000 ачааны тэрэг тээвэр хийж байв (Cane, 2014).
• 2011 онд өдөрт 1,300 ачааны тэрэг тээвэр хийж байв (Jonson, 2011).
• 2013 онд өдөрт 6,500 ачааны тэрэг тээвэр хийж байв (Орон нутгийн төрийн албан хаагчийн өгсөн мэдээлэл)
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Figure 44: 44.
Animals
grazing and
trucksхатуу
travelling
next to paved
road
in Tsogttsetsii
Дүрслэл
Цогтцэций
сумын
хучилттай
замын
хажуугаар
малSoum
бэлчиж, нүүрс ачсан машинууд явж байгаа нь.
The limited coordination
of infrastructure
planning
oversight
Судалгааны
дүнгээс харахад
тоосжилтын
улмаасand
малчдын
of off-road
truck
movements
exacerbates
dust emissions
гэрийн
гадна
болон
дотор байгаа
эд хогшил
амарханin many
mining regions.
Where
formal
infrastructure exists (e.g. in Tavan
элэгдэж,
эвдэрч
гэмтэж
байна.
Tolgoi area), national government and local authorities need to
Австралид хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд, тоос шороо
work together to limit off-road movements and penalise trucks
ихэссэнээр тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн арчилгаа,
for not driving on
the road.
This willбайна.
likely require
үйлчилгээний
зардал
нэмэгддэг
Жишээconsiderable
нь, нарны
resources
and
building
the capacity
of the responsible
unit.тоос
In
зайн
толин
хавтан
мэтийн
мэдрэмтгий
гадаргуу дээр
the caseихээр
whereбуухад
no formal
infrastructure
collaborative
шороо
тодорхой
гэмтэлexists,
учруулахаас
гадна
infrastructure
(including government,
company
үзэгдэх
орчинplanning
хязгаарлагдсанаар
зам тээврийн
осолand
гарах
магадлал
(Австралийн
засгийн газар,
2006).
communityнэмэгджээ
stakeholders)
should be undertaken
as soon
as
Монголд
feasible. ч мөн адил шороо, тоосжилт орон гэрт болон ойр
орчимд нэмэгдэн, мал ахуйд нөлөөлдөг байна.
Excessive dust increases general maintenance around herder
households and affects herders’ physical capital. This includes
their gers, mobile phones and other electrical equipment,
motorbikes, wind generators, solar panels, tractors (in Sharyn
Gol) and sometimes vans. During the research, herders reported
dust inside and outside their ger, which could potentially damage
their possessions and properties over time (Figure 45).

Research from Australia indicates that excessive dust can
increase maintenance costs of machinery as it gets in between
moving parts such as bearings and vehicle fans impellers
(Australian Government, 2006). Further, dust on sensitive
surfaces, such as solar panels or furnishings, may damage
material over time. Dust can also reduce visibility, increasing the
risk of motor vehicle accidents and damage.

Дүрслэл 45. Гэрт болон малын
хашаа
хороон
дахь тоосжилт
нэмэгдэж
судалгаанд
Figure 45:
Increased
incidences
and cause of
dust in andбайгаа
aroundталаарх
gers and herds
оролцогчдын сэтгэгдэл
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5 .3 .3 Human capital
Хүний капитал
Herders reported worsening health, altered domestic routines
Уурхайгаас
үүдэлтэй
тоосжилт
нэмэгдсэнээр
мэнд
and
increased
workloads
due to mining
dust. Theэрүүл
research
found
доройтох, гэр оронд тав тух алдагдах, ажлын ачаалал
that dust is considered to be affecting herder health, particularly
нэмэгдэх зэрэг асуудлууд үүсч байгаа талаар малчид ярьж
children
elderly,
living within
the mine
impact zone
and
байлаа. and
Замthe
дагуу
амьдардаг,
уурхайн
нөлөөллийн
бүсэд
along
transport
routes.
During
the
research,
numerous
herders
ойрхон нутагладаг малчин өрхүүд, ялангуяа тэдний хүүхэд,
reported
increases
allergies, coughing
difficulties
in
настайчууд
уурхайinажиллаж
эхэлснээсand
хойш
төрөл бүрийн
breathing
since mining
commenced.
These
respiratory
харшил, ханиалга,
амьсгалын
замын
өвчин
эмгэгт issues
өртөх
болсонд
санаа зовж
байна. Энэ
оронpractitioners
нутгийн эрүүл
in
mining regions
are reaffirmed
by талаар
local health
мэндийн
ажилтнууд
ч мэдээлж
байгаагаас
Цогтцэций
and
by some
national studies.
For example,
the гадна
Mongolian
суманд
амьсгалын
замын
болон
зүрх
судасны
өвчлөл
National Human Right Commission (MNHRC) found that inнэг
жилийн
2.5 дахин
нэмэгдсэн
Монголdisease
улсын
2012
theдотор
incidences
of respiratory
and талаар
cardiovascular
Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс 2012 онд мэдэгдсэн
in Tsogttsetsii had increased 2.5 times within one year (MNHC,
байдаг.
2012).

s5

х5

“When we clean our clothes outside everything becomes
dirty again so there is no use in cleaning things. When we
clean our bed sheets and dry outside it becomes dirty. All
“Бид
хувцас, and
ор дэрний
угаагаад
гадаа
the furniture
mirrors даавуугаа
become very
dusty everyday
хатааж
байх
зуур
эргээд
шороо
болчихдог.
Гэрийн
even though we clean it becomes dusty again.
тавилга, толь байнга тоосонд дарагдана, тэгээд л
It becomes
too difficult to prepare meat because it becomes
дахиад
арчина.
dusty. It affects females more as it adds to their cleaning
Малаа гадаа нядалж, мах янзалхад их түвэгтэй
work. In the morning we use a wet towel to clean the house
болсон, энэ нь цэвэрлэгээний ажлыг улам л нэмэж
and theдаа.
towel
gets really
dirty.”
байна
Өглөө
босоод
л нойтон алчуураар
Elderly Herder,
Tsogttsetsii
Soum
цэвэрлэгээ
хийхэд
алчуур
тас хар болно шүү дээ.”

Цогтцэций сумын малчин эмэгтэй

“Амьсгалын замаар халдварлах өвчин, осол эндэл болон
“Diseases such as respiratory tract infection, accidents and
хордох явдал сүүлийн үед ихэссэн. Энэ талаар статистик
poisoning
have increased
lately.дүгнэлт
There is no
statistical
dataөвчин
мэдээ болон
мэргэжлийн
байхгүй
ч ийм
about
the
professional
connection
for
the
diseases
related
to the
эмгэг нэмэгдсэн нь тоосжилт ихэссэнтэй холбоотой
байж
increased
dust
since
the
commencement
of
these
activities
магад, энэ бүхэн холбоотой гэж би бодож байна”.but I
feel it is connected.”
Цогтцэций сумын эмнэлгийн ажилтан
Doctor, Khanbogd Soum

Нийгмийн эрүүл ахуй, уурхайн тоосжилттой холбоотой
Although
these health
issues
are not yet
scientifically
linked to
гүнзгийрүүлсэн
судалгаа
Монголд
хараахан
хийгдээгүй
ч,
mining,
herdersболон
reported
that they
have more
health
тоос, нарийн
бүдүүн
ширхэгтэй
шороо
нь problems
ханиалга,
амьсгалын
үрэвсэл,which
астма,
бронхит
зэрэг өвчлөл
during
peak замын
mining periods,
suggests
a correlation
үүсэж
болдогийг
АНУ-д
хийгдсэн
эрдэмтдийн
судалгаа
between
mining and
negative
health impacts.
Health
issues are
харуулдаг.
Замын
болон
нүүрсний
тоос
хүн,
малын
a concern for the entire household; however, they impact on
эрүүл
мэндэд
сөргөөр
нөлөөлж
байгаагasЦогтцэцийд
үйл
men and
women
differently.
For example,
men often spend
ажиллагаа явуулж буй уурхайнхан хүлээн зөвшөөрч байна
more time herding livestock they are more often exposed to dust
(Ухаа Худаг уурхай, 2009). Энэхүү тоосжилтын асуудлыг
particles.
Meanwhile,
as it is general
the responsibility
of women
удаан хугацаанд
шийдэлгүй
орхивол
нутгийн иргэдийн
to
take
care
of
the
health
of
the
family,
women’s
household
эрүүл мэндэд улам ихээр нөлөөлөх тул мэргэжлийн duties
increase.
түвшинд судлан шинжилж, шийдэх арга замыг хайж олох
шаардлагатай нь харагдлаа.
While no in-depth study relating to community health and
Уурхайн
үйл
ажиллагаанаас
үүдэлтэй
тоосжилтын
mining dust
has
been undertaken
in Mongolia,
scientificулмаас
studies
малчдын ахуйд өөрчлөлт гарч байна. Уул уурхайн ид
from the United States link exposure to dust (especially fine and
coarse particle matter) with a range of health problems. This
includes coughing, irritation of the airways, aggravated asthma
Санхүүгийн капитал
and chronic bronchitis. Studies have found that prolonged dust
exposure can lead to reduced lung function, irregular heartbeats
Уурхайгаас
үүдэлтэй
тоосжилтоос
байгаль орчин,
хүн,
and heart attacks
(United
States Environmental
Protection
малын
мэндэд
учрах
үр дагаврыг and
нийлүүлэн
тооцож
Agency эрүүл
(US EPA),
2014).
An Environmental
Social Impact
үзвэл
малчин
өрхийн
байдалд
ихээхэн
ачаалал
Assessment
(ESIA)
fromсанхүүгийн
a major mining
operation
in Tsogttsetsii
учруулж байна. Уурхайн болон замын тоосны нөлөөллөөс
recognised these risks and acknowledged that dust from truc
болж мал аж ахуйн бүтээгдхүүнээс олох орлого буурч
байна. Жишээ нь, тоос шорооноос болж махны чанар
доройтон, ааруул, цагаан идээ ч сайн бэлтгэгдэхгүй, малын
5 .3 .4ноолуурын
Financial capital
ноос,
борлуулалтын үнэд хүртэл нөлөөлж
байна. Тоос, шорооноос болж өрхийн зарлагад дараах
хэлбэрүүдээр
нэмэлт ачаалал dust
иржon
байна.
Үүнд:
The impact of mining-generated
the environment,
human
and animal health is having a cumulative determinetal affect
on the financial capacity of herder households. Herders raised
concerns that dust from roads and mine sites had reduced the
quality of their animal products, which in turn had affected their
income. For example, herders reported that dust contaminates
animal meat (particularly the lungs), aaruul (dried dairy curd), and
the wool and cashmere of animals, making them less saleable.
Dust was also creating extra burdens and household costs for
herder families. For example, herders reported:

ачааллын үеэр эрэгтэйчүүд тоос шороо бага, өвс усны
movements
alongхайн
unpaved
roads
health hazard
forусаа
соргог
бэлчээр
малаа
холposes
газарaбэлчээж,
худаг
илүү
их арчилж
цэвэрлэх
хэрэгтэй
болдог
гэж ярьж
local herder
residents,
particularly
those
that reside
alongбайв.
coal
Харин
эмэгтэйчүүдийн
гэр орны
цэвэрлэгээний
ажил (ERM)
ихсэж,
transport
routes (Environmental
Resources
Management
өвчтэй
малаа асрах
ажил
нэмэгдэхээс
гадна
борц, to
and Sustainability
Eastарчлах
Asia LLC,
2010).
As prolonged
exposure
ааруул
гэх
мэт
хоол
хүнсээ
уламжлалт
аргаараа
гадаа
dust can cause serious health issues, it is imperative that further
бэлтгэх боломжгүй болсон гэж ярьсан юм.
research is undertaken in this area to better understand the
impact of mining-dust on the health of local residents.
Since the onset of mining, both women and men reported
increased domestic workloads due to dust. During active
mining periods, male herders reported traveling further with
their livestock to find pastureland not affected by dust and
• Малаа
хол бэлчээрт
бэлчээхийн
тулд
бензин
түлшний
cleaning
their water
sources more
regularly.
Female
herders
зардалincreased
нэмэгдсэн,
also reported
workloads as they needed to clean more
• Малын
эмчид
хандахtheir
давтамж
ойртож,
малын
эм and
frequently,
could
not prepare
meat or
dry foods
outside,
тарианд зарцуулж буй мөнгөний хэмжээ ихэссэн,
increasingly needed to look after sick animals.
• Гэр орны, орчин тойрны цэвэрлэгээний ажилд илүү
их цаг зарах болсон (угааж цэвэрлэх, худаг болон
малаа арчлах),
• Цагаан идээ бэлтгэх болон өөр бүтээгдэхүүн
боловсруулан худалдаж орлогоо нэмэгдүүлэх цаг зав
багассан,
• consuming
and purchasing higher levels of petrol to graze
•
мэндийн
үйлчилгээний
зардал нэмэгдсэн.
animalsЭрүүл
further
away from
dust
• visiting the vet and purchasing animal medicines more
frequently
• spending more time minimising the effects of dust on their
surroundings (cleaning, washing wells, and caring for animals)
• spending less time generating wealth from making dairy and
other commercial products
• visiting doctors and spending more on health services and
medicine to minimise health problems.
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Figure 46: Herders shearing animals with coal trucks in the background. Activities organised around wind direction to minimise dust occurrences

5 .3 .5 Social capital
Dust may appear to be a mundane matter in the context of urban
Herders draw on a range of social networks and relations or khot
life but for land-connected people who spend so much of their
ails to support their livelihood activities and strategies. In mineexistence
outdoors,
thedirection
salience
dust
becomes an
affected
dust
emissions
affect
herder
households’
family
Дүрслэл
46.
Малчид
нүүрс
зөөдөг
дугуйгаар
малынхаа
хороог
тоосноос
нөмөрлөж
байгаа
нь. pollution
Figure
46:regions,
Herders
shearing
animals
with машины
coal
trucks
in the background.
Activities
organised
around
wind
toofminimise
dust occurrences
acute quality of life issue. Mining development must consider and
dynamics and relations. It is common for Mongolian families to
implement more effective ways to mitigate the impacts of dust on
visit friends and relatives in the countryside for leisure or special
Нийгмийн
капитал
local communities to gain community acceptance.
occasions.
However,
many herders now consider mine regions
5 .3 .5
Social
capital
too dusty and unsafe to visit. In some cases, herders in mining
regions
are
sending
their
children
away to aimag
centres
due
to
Dust may appear to be a mundane matter in the context of urban
Herders
draw
on a range
of
social
networks
and relations
or khot
Монголын
малчин
өрхүүд
айл саахалтаараа
бие
биенээ
the
level
of
dust,
which
places
strain
on
families,
particularly
the
дэмжин
тусалж,
малын
бэлчээрээ
эв and
найртай
зохицон
life but for land-connected people who spend so much of their
ails
to support
their
livelihood
activities
strategies.
In minechildren
mothers.
In instances
where
families
do not
have
ашиглажand
ирсэн
уламжлалтай.
Түүнээс
гадна
хот
суурин
existence outdoors, the salience of dust pollution becomes an
affected
regions,
dust emissions
affect
herder
households’
family
газарsocial
амьдардаг
монголчууд
ч амралт,
чөлөөт
цагаараа
such
networks
(e.g.
arrivals
orMongolian
‘ninja
miners’),
children
acute quality of life issue. Mining development must consider and
dynamics
and
relations.
It new
is common
for
families
to
хөдөө
явж
нөхөд,
хамаатан
саднаараа
айлчилдаг.
remain
in theнайз
area,
which has
a negative
impact
theiror
health.
implement more effective ways to mitigate the impacts of dust on
visit
friends
and
relatives
in
the
countryside
for on
leisure
special
Гэтэл уурхайн үйл ажиллагаа идэвхижиж, тоосжилт
local communities to gain community acceptance.
occasions. However, many herders now consider mine regions
ихэссэнээс малчин айлуудад хүмүүс зочлон ирэх нь
“Children
used
to come
to theInarea
forcases,
summer
vacation,
but
too
dusty
and
unsafe
to
visit.
some
herders
in
mining
ховордоод, харин эсрэгээр зарим малчид үр хүүхдээ тоос
now children
can’t
come…little
can’t
stayболжээ.
with
the dust
regions
are sending
their children
to aimag
centres
dueinto
шорооноос
хол
аймгийн
төв babies
рүүaway
явуулдаг
the
air.”of dust, which places strain on families, particularly the
the
level
Elderly and
Herder,
Tsogttsetsii
Soum where families do not have
children
mothers.
In instances
“Зуны амралтаар хүүхдүүд манайхаар ирж амардаг
such
social
networks
(e.g.
new
arrivalsболж
or ‘ninja
miners’),
children
байсан, одоо ч ирэхэд түвэгтэй
дээ.
Ялангуяа
нялх
remain
in the
area,
which hasaspects
a negative
impact
onculture
their
health.
There
are
alsoийм
non-tangible
of the
herder
that
хүүхдүүд
агаартай
газар
байж
болохгүй
байна.”
are impacted by dust. Mongolian herders share a co-domestic
Цогтцэций сумын настан
relationship
withtotheir
whereby
both vacation,
herder and
“Children used
comeanimals,
to the area
for summer
butanimal
arenow
dependent
on each
other tobabies
survive
(Keay,
Due
toin
children can’t
come…little
can’t
stay2006).
with the
dust
this
both people and animals share mutual
theinterdependence,
air.”
interaction,
engagement,
Elderly Herder,
Tsogttsetsiirespect
Soum and support in Mongolian
culture (Fijn, 2011). Mistreatment of a herder’s livestock (e.g.
ailing
health
due to dust)
is disrespectful
and
potentially
Thereanimal
are also
non-tangible
aspects
of the herder
culture
that
undermines
the
significance
of
herders’
heritage
and
cultural
are impacted by dust. Mongolian herders share a co-domestic
attributes
(Cane,
relationship
with 2014).
their animals, whereby both herder and animal
Дүрслэл
Тоосжилт
бүсэд
амьдарч
байгаа
Figure 47:47.
Herder
children бүхий
who remain
in dust
affected
areas experience
малчдын
хүүхдүүдийн
эрүүл мэнд эрсдэлд орж байна.
are dependent on each other to survive (Keay, 2006). Due to
negative impacts
on their health
this interdependence, both people and animals share mutual
interaction, engagement, respect and support in Mongolian
58
culture (Fijn, 2011). Mistreatment of a herder’s livestock (e.g.
ailing animal health due to dust) is disrespectful and potentially
undermines the significance of herders’ heritage and cultural
attributes (Cane, 2014).
Figure 47: Herder children who remain in dust affected areas experience
negative impacts on their health
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Responsible
MiningÓóë
in Mongolia:

6.1
Нүүлгэн шилжүүлэлт
6 Resettlement
and displacement
Монгол
улсад
уул period,
уурхайthe
болон
түүнтэй холбоотой
During the
socialist
development
of mine andдэд
бүтцийн хөгжлийн
асуудлыг
социализмын
үед засгийн
associated
infrastructure
was planned
and managed
by the газар
удирдан зохион байгуулж, харин нүүлгэн шилжүүлэлтийн
central government. Resettlement, on the other hand, was
асуудлыг малчдын нэгдэл, сумын захиргаа орон нутагтаа
managed
by 1990-ээд
herder cooperatives
local governments.
шийддэг locally
байжээ.
оноос зах and
зээлийн
эдийн засагт
Following
the
socialist
transition,
Mongolia
embraced
democratic
шилжин, өмч хувьчлагдаж, дотоодын болон гадаадын
and
human
rights
principles.
For
the
first
time,
Mongolians
were
хувийн хэвшлийн уул уурхайн компаниуд байгуулагдан
able
privatise
land
and
foreign
companies
were
able
to
secure
ажиллах боломж нээгдсэний зэрэгцээ ардчилсан, хүний
эрхийг
зарчмуудыг
мөрдлөг
болгосноор
иргэд
rights toдээдэлсэн
develop large-scale
mines.
However,
resettlement
has
чөлөөтэй
шилжинwell.
нүүдэллэж
ажил Action
эрхлэхPlans
болсон.
not been managed
Resettlement
(RAPs) were
not
until international
financeудирдан
institutions
insisted
Гэвчcommonplace
нүүлгэн шилжүүлэлтийг
зөв зүйтэй
зохион
on
a
higher
standard
of
performance.
байгуулж чадахгүй байна. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн
төлөвлөөг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд олон
улсын санхүүгийн байгууллагууд нүүлгэн шилжүүлэлтийн
Resettlement and Compliance:
талаар илүү өндөр стандарт баримтлахыг шаардах хэрэгтэй
байна.
Some resettlement cases have received international attention,
including at the giant Oyu Tolgoi mine. Local community
Нүүлгэн
шилжүүлэхтэй
холбоотой
зөвшөөрөл.
groups
brought
their concerns to
the International
Finance
Corporation’s
Compliance
Adviser
Ombudsman
office
for a олон
full
Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой зарим асуудлууд
investigation.
Likewise,
the
national
NGO
‘OT
Watch’
has
called
улсын анхаарлын төвд байгаа нь Оюу Толгойн уурхайн
attention
to UHG’s failure
to identify
all displaced
үйл ажиллагаатай
холбоотой
байдаг.
Олон households
улсын
andсанхүүгийн
provide adequate
compensation
for омбудсмэний
loss of or accessгазарт
to
байгууллагын
зөвлөх,
орон
нутгийн 2014).
иргэд гомдол гаргаснаар энэхүү асуудлаар
assets
(Sukhgerel,
хянан шүүх ажил эхэлжээ. “Оюутолгойн хяналт” ТББ-аас
Ухаа Худаг уурхайд хандан хүчээр нүүлгэн шилжүүлсэн
нутгийн өрхүүд, хохирол хүлээсэн иргэдэд өмчийн нөхөн
төлбөр төлөхийг шаарджээ (Sukhgerel, 2014).

Дүрслэл
Уурхайн
цооногийн
дэрэгдэх тэмээн сүрэг
Figure 48: 48.
Camel
herd next
to a mine quarry
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Нүүлгэн
ба шилжихand
хөдөлгөөн
сүүлийн
15 жилд
In the lastшилжүүлэлт
15 years, displacement
resettlement
of herders
идэвхжсэн
ньdue
доорх
has
increased
to: хүчин зүйлсээс шалтгаалсан байна.
Үүнд:
•
of the mining
industry and
pressure
land availability
• growth
Уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн
өсөлт
болонonболон
бэ
• road,
rail and
other infrastructure development
лчээрийн
хомсдол,
• replanning and rebuilding the nation’s capital, Ulaanbaatar.
• Зам, төмөр зам болон бусад дэд бүтцийн хөгжил,
The
growth Улаанбатарт
of the industry,дахин
especially
the increase
of new
• Нийслэл
төлөвлөлт,
барилгажилт
projects
on undeveloped, has induced displacement and
эрчимжсэн.
resettlement where mining areas overlap with land and pasture
Нүүлгэн шилжүүлэлт нь хүмүүс нэг газраас нөгөө рүү
inhabitedбуюу
and used
by herders.
шилжих
тэднийг
шилжүүлэх үйл явц юм. Энэ нь
заримдаа төлөвлөлтийн дагуу, заримдаа огт төлөвлөлтгүй
Resettlement relates to situations where people move or are
хийгддэг. Нүүлгэн шилжүүлэлт нь биет нөлөөлөл ба
moved from
oneнөлөөллийн
place to another.
can be both
planned
эдийн
засгийн
аль Itалиныг
агуулж
болноand
unplanned
and
can
include
‘physical
displacement’
and
‘economic
(Хүснэгт 1. Нөлөөллийн төрлүүд). Зарим малчид өөрсдийн
displacement’ (see
Table 1: Types
of displacement).
Some
herders
амьжиргааны
эх үүсвэрээ
алдахаас
сэргийлж өөр
нутаг
are forced
move without
assistance
compensation
руу
нүүдэг.toИнгэхдээ
тэд ямар
нэгэнorнөхөн
олговор,because
дэмжлэг
авдаггүй.
байдал
Таван
болон Шарын
to stay would
lead toИйм
loss of
livelihood
andТолгой
impoverishment.
This
голын
хувьд at
илэрч
Нөлөөллийн
бусад
has occurred
both байна.
Tavan Tolgoi
and Sharyn
Gol. төрлүүдэд
Other types
нийгмийн
харилцаа,
соёлын
хэм to
хэмжээ,
зан заншилд
of displacement
includes
disruption
social networks,
cultural
үзүүлэх
нөлөөлөл
гэх
мэт
хамаарна.
Эдгээр
нь чухал
боловч
protocols, traditions and rituals. These impacts are
significant
биет бус шинжтэй учраас нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг
yet intangible; and therefore not well accounted for in planned
төлөвлөхөд нарийн тооцолгүй орхигдуулах явдал гардаг.
resettlement processes.
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Хүснэгт 1. Нөлөөллийн төрлүүд
Төрөл

Тодорхойлолт

Асуудал

Биет нөлөөлөл

Биет нөлөөлөл нь нэгэн байршлаас
нөгөө рүү нүүхэд үүсэх өмч
хөрөнгийн ба бусад алдагдал
юм. Энэ нь гол төлөв үнэлэгдэж,
орлуулагдаж эсвэл нөхөн төлөгдөж
болдог биет эд хөрөнгийг хамардаг.
Жишээ нь, малчин өрх газар, мал
сүргээ эсвэл өөр эд хөрөнгөө алдсан
тохиолдолд нүүн шилжсэн газартаа
адил хэмжээний зүйлсийг авч чадах
нөхөн олговрыг авах ёстой юм.

Хамтран ашигладаг эсвэл нийтийн
хэрэгцээний зэрэг эд хөрөнгөтэй
холбоотой нөхөн олговор
олгогдохгүй байх асуудал үүсдэг.
Газар эзэмшихтэй холбоотой үүдсэн
маргаанд голдуу малчид хохирч
үлддэг.

Эдийн засгийн шинжтэй нөлөөлөл

Эдийн засгийн шинжтэй нөлөөлөл
нь заавал биет нүүн шилжилттэй
холбогдож үүсэхгүй. Одоо байгаа
байршил нь хэвээр боловч
хүмүүсийн хөдөлгөөн хязгаарлагдаж,
нийтээрээ эзэмшиж байсан
нөөц бололцоо нь хумигдаж,
амьжиргааны эх үүсвэр нь
өөрчлөгдөх зэргээр эдийн засгийн
шинжтэй нөлөөлөл

Энэ нь биет нөлөөллийн адилаар
чухал гэж хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй
ч хүмүүсийн амьдралд маш чухал
нөлөөтэй юм.

6.2 Эрх зүйн орчин, бодлогын зохицуулалт
Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой нүүлгэн
шилжүүлэлтийг зохицуулахад компаниуд олон улсын
түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дараах стандарт, аюулгүйн
арга хэмжээнүүдийг удирдлага болгох боломжтой. Үүнд:
• Дэлхийн Банкны “Албадан нүүлгэн шилжүүлэхтэй
холбоотой үйл ажиллагааны бодлого” (OP 4.12),
2001,
• Олон улсын санхүүгийн корпорацын (IFC) “Үйл
ажиллагааны стандарт 5: Газар эзэмших болон
албадан нүүлгэн шилжүүлэлт”, 2012,
• Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны
“Нийгмийн болон байгаль орчны бодлого: газар
эзэмших, албадан нүүлгэх болон эдийн засгийн
үүдэлтэй нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой үйл
ажиллагааны нөхцөл шаардлага”, 2008,
• Азийн Хөгжлийн Банкны “Албадан нүүлгэн
шилжүүлэхтэй холбоотой аюулгүй арга хэмжээний
бодлого, 2009.

нь шаардлагатай дэд бүтцийг ойртуулахыг уул уурхайн
компаниудтай хамтран сайтар бодолцож, төлөвлөх ёстой.
Монгол улсын хууль эрх зүйн хүрээнд малчдын бэлчээрт
холбогдох уламжлалт эрх ба туршлагыг хүлээн зөвшөөрсөн,
хамгаалсан тодорхой зохицуулалт байдаггүй (Tumenbayar,
Т. 2002). Бэлчээр ашиглах уламжлалт эрх нь харин малчин
өрхүүдийн харилцааг зохицуулж байдаг нийгэм соёлын
хэм хэмжээнд үндэслэж хэрэгждэг (PALD, 1993). Монгол
Улсын Үндсэн Хуулийн (1992) дагуу Монгол улсын иргэн
бүр газар өмчлөх эрхтэй. Малчдын хувьд өвөлжөө болон
хаваржаагаа барьсан хэсэг газрыг орон нутагт бүртгүүлэн
өмчилж болно. Ер нь олон улсад хуулийн дагуу эмэгтэй,
эрэгтэй иргэд аль аль нь газар өмчлөх эрхтэй байдаг ч
ихэнх тохиолдолд газар өмчлөх гэрчилгээ эрэгтэй хүний нэр
дээр байх нь нийтлэг байна (Daley, E. Flower, C. Miggiano,
L. and Pallas, S. 2013). Монгол улсад иргэнд газар 30 жил
эзэмших эрхийг олгох бөгөөд дахин 30 жилээр энэ эрхийг
сунгах боломжтой. Хувьчлагдсан газраас бусад бэлчээр нь
нийтийн эзэмшилд тооцогддог (Tumendemberel, B. Goodijk,
D., 2011).

Ихэнх олон улсын банкнууд, хандивлагчид болон том
компаниуд дээрх стандартыг мөрддөг. Жишээ нь, Оюу
Толгой, Ухаа худаг уурхай болон Таян нуур төсөлд уурхайн
үйл ажиллагаа явуулахдаа дээрх бодлогын хүрээнд
ажилладаг. Мөн олон улсын хэмжээнд мөрдөгддөг эрх
зүйн хэм хэмжээний хүрээнд дээрх стандартуудыг суулгаж
өгсөн байдаг. Эдгээр стандартын хүрээнд орон нутгийн
удирдлага нүүлгэн шилжүүлэлтийн явцад малчдын аюулгүй
байдлыг хэрхэн хамгаалж, шинээр суурьшсан газарт
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“2016 онд манай сууринг нүүлгэнэ гэж ярьж байгаа,
яагаад гэвэл Эрдэнэс Таван Толгойн компанийн өргөтгөл
хийх талбай нь засгийн газрын мэдэлд байдаг гэдэг.
Гэхдээ энэ асуудлаар албан ёсны мэдэгдэл хийж,
уулзалт зохион байгуулаагүй, өөр мэдээлэл байхгүй
байгаа. Уурхайн тэлсээр манайд нилээн ойртсон байгаа.
Уурхайнхаа дэргэд овоолгоо хаях нь санхүүгийн хувьд
ашигтай байж мэднэ. Манай суурингийнхан цуглаж энэ
талаар ярьсан, гэхдээ хүмүүс энэ бол засгийн шийдэх
мэдлийн асуудал гээд байна лээ. Зарим малчид ЭТТ-н
удирдлагуудтай уулзахад ‘Энэ бол төрийн компани, юу
хийхээ бид мэднэ’ гэсэн байсан”.
Таван Толгойн уугуул өндөр настан
Монголд уурхайн ойролцоо байгаа газар нутгаас иргэдийг
бөөнөөр нь нүүлгэн шилжүүлэх нөхцөлд хэрэглэх
тусгайлсан эрх зүйн зохицуулалт байдаггүй. Хэдий тийм
боловч бүтээн байгуулалт хийхээр төлөвлөж буй компани
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх үедээ газар
өмчлөгчид болон хэрэглэгчидтэй зөвшилцөх шаардлагатай.

ноцтой нөлөөлж байгаа тохиолдолд гарч ирдэг. Өмнөговь
аймгийн том Таван толгойн нүүрсний уурхай болон Ховд
аймгийн Хөшөөтийн уурхайд ийм асуудал тулгараад байгаа
ба бусад уурхай ч мөн ирээдүйд ийм асуудалтай тулгарч
болзошгүй юм.
Монгол улсад уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг байгаль
орчны нөлөөллийн үнэлгээний явцад газар эзэмшигч,
хэрэглэгч нартай зөвлөлдөхийг шаарддаг. Ингэх нь малчдад
асуудал дэвшүүлэх, бэлчээрт нөлөөлөх байдлын талаар
санал бодлоо илэрхийлэх боломж олгож байгаа юм. Гэвч
өнөөдөр газар ашиглалтын асуудлаар хэд хэдэн бэрхшээл
ажиглагдаж байгаагийн дотор бэлчээрийн талбайн
нөхөн олговор хүссэн малчдаас компаниуд тухайн газрыг
эзэмшдэгийг нь баталсан эрх зүйн хувьд хүчин төгөлдөр
баримт шаардах явдал багтаж байна. Гэтэл бэлчээр нь
“нийтийн эзэмшил”-ийн газар байдаг бөгөөд малчид газраа
өмчлөөгүй, газар дээрээ байгууламж босгоогүй нөхцөлд
өмчлөлийн баримт гаргуулах боломжгүй. Иймээс бэлчээрээ
алдсан олон малчин өрхүүд компаниас нөхөн олговор эсвэл
төлбөр шаардах боломжгүй болж байна.

Мөн уурхайн ойролцоо оршин сууж байгаа орон
нутгийнхныг бүхэлд нь нүүлгэн шилжүүлэх талаар эрх зүйн
зохицуулалт байхгүй байна. Энэ асуудал нь уурхай нутаг
дэвсгэрээ тэлж байгаа тохиолдолд, эсвэл орон нутгийнханд

6.3 Нүүлгэн шилжүүлэлт: Малчдын аж амьдрал,
жендэрийн тэгш байдал
Малчид бэлчээрийн сайныг даган малаа маллан, жилийн
дөрвөн улиралд бэлчээрээ сэлгэн газар хөрс, ургамлын
нөөцөө хамгаалж, байгальтайгаа зохицон амьдардаг
онцлогтой. Гэтэл монголын малчид угаас хагас нүүдлийн
байдлаар аж төрөн, мал аж ахуйгаа эрхлэн явдаг учраас
байнгын хөдөлгөөнтэй шилжин амьдрах нь тэдэнд түвэгтэй
биш гэж боддог хүмүүс байдаг нь ташаарал юм.
Уурхайн нөлөөллөөс болж сайн дураар, албадлагын дор
нүүхийн аль аль нь айл өрхүүдэд хүндрэлтэй байдаг.
Хариуцлагатай компаниуд нутгийн ард иргэдийг нүүлгэхээс
аль болох зайлсхийдэг. Нүүлгэн шилжүүлэхээс өөр
аргагүйд хүрсэн тохиолдолд, иргэдэд нөхөн төлбөр төлөх,
эсвэл шинээр очсон газарт нь тэдний ахуй амьжиргааг
дээшлүүлэх арга хэмжээ авдаг. Гэвч олонх компаниуд
өөрсдийн нүүлгэн шилжүүлж, өөр газар суурьшуулсан
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малчдын амьжиргааг дээшлүүлэхтэй холбогдсон нүсэр
их, нарийн ажиллагааг тэр болгон бодитойгоор үнэлж,
төлөвлөдөггүй байна.
Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүст нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр
нөлөө ялгаатай тусдаг бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаанаас
хамааралтай үр дагавар нь эмэгтэйчүүдэд шууд болон
шууд бус байдлаар илүүтэй мэдрэгддэг байна. Уурхайн
үйл ажиллагааны төлөвлөлт болон түүнээс үүдсэн нүүлгэн
шилжүүлэлтийн үйл явцад жендэрийн дүн шинжилгээ
харьцангуй хязгаарлагдмал байдлаар хийгддэг.
Судалгаанаас харахад уурхайн эдийн засгийн үр өгөөжийг
ажлын байрны олдоц, эсвэл бизнес боломж хэлбэрээр
хүлээн авахад эмэгтэйчүүдийн хувьд хүндрэлтэй байдаг
байна (Thukral, E, 1996).
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6 .2 .1 Natural capital
Байгалийн капитал
There are some positive outcomes on natural capital from
resettlement. For example, some resettlement packages include
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед шинэ нутагт нүүж ирсэн
extra
livestock
‘good breeding
livestock’ нь
thatдүйцэх
peopleчанар
may
малчдад
урьд and
нутаглаж
байсан газартай
not
have
beenноогдуулан
able to afford
previously.
Others resettlement
бүхий
газар
өгөхдөө
байршлыг
нь тэднээр
packages
accessгадна
to water
through
the installation
of
өөрсдөөрmay
нь improve
сонгуулахаас
усны
хангамжийг
нь
hand
pumps (although
positive
impact canэсвэл
be neutralised
if
шийдэхийн
тулд уул this
уурхайн
компаниуд,
орон
нутгийнare
удирдлага
иргэдэд
цахилгаан
худгийг
people
unable to afford
fuel
to run the болон
pump). гар
Other
resettled
эдийн
засгийн
боломжид
нь
тохируулан
суурилуулж
herders are provided with replacement land of equivalent өгдөг
quality,
эерэг
туршлага
байна. Хэрэв
эдгээр
туршлагыг
уул уурхайн
and
have
some involvement
in the
choice
of location.
компаниуд авч хэрэгжүүлбэл малчин өрхүүдийн мэдэлд буй
байгалийн капитал өсөн нэмэгдэж, сайжрах эерэг нөлөөтэй.
“Because of the dust, the quality of grazing land is deprived and
there
is garbage
around.бэлчээрийн
Most of my herding
moved
“Тоосноос
болоод
чанар neighbours
эрс доройтож,
out
because
of
the
grassland
quality,
garbage,
waste,
noise
and
эргэн тойрон хог дүүрч байна. Саахалт айлууд маань
mining
traffic.
Everyoneбэлчээр
escaped муудаж,
to look for хог
better
pastureland.”
нүүрсний
тээврээс
овоорон,
шуугиан
болоод
бүгдээрээ
дүрвэн нүүсэн.
Herder
livingнэмэгдсэнээс
along the Coal Road,
Tsogttsetsii
Soum
Хүн бүр арай дээр бэлчээр хайгаад явсан даа”.
During
the research,
there
were numerous
reports
of negative
Цогтцэций
сумын
“нүүрсний
зам” дагуу
амьдардаг
малчин
impacts
on natural capital from the effects of displacement.
Competing land use (e.g. mining and cash cropping) can push
Гэвч зарим
тохиолдолд,
уурхайн
бүс
herders
off land
due to lackжишээлбэл
of space (seeуул
Figure
31: Competing
нутгаас нүүн ирсэн малчдын шинээр суурьсан орон нутагт
land uses in Sharyn Gol Soum). Families who remain tend to
газар тариалан эрхлэх үржил шимтэй хөрс байгаа бол
have smaller herds. It is also the case that fences are erected to
mark lease boundaries and decrease the amount of grazing land

available to herders, which can have devastating effects. In other
cases, artisanal miners are displaced by other powerful interests,
малчид бэлчээрээс шахагдан, цөөн тооны мал маллахаас
including
large-scale
mining.
Formal
infrastructure,
such as paved
өөр сонголтгүй
болдог
нь уул
уурхайгаас
үүдэлтэй
roads
built
across grazing land,
reduces
available
land.
Some
нүүлгэн
шилжүүлэлтийг
сайтар
төлөвлөн,
орон
нутгийн
vehicles
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drive next
to the road
on remaining
grazing
болон үндэсний
түвшинд
харилцан
уялдаатай,
зохион
land,
exacerbating
the effects ofбол
displacement.
dust
байгуулалтай
хэрэгжүүлэхгүй
малчдын Increased
байгалийн
капиталthe
багасч
ахуйн
амьдралд
нь herders
сөргөөрsay
нөлөөлөх
affects
quality
of grazing
land, and
that theyхүчин
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зүйл болон
хувирдагийг
харуулж
байна.
forced
to move
simply to avoid
impoverishment
or maintain their
livelihoods.
“Бид нүүе ч гэсэн ойр хавьд нүүх газаргүй болсон,
бүгдийг
эзэмшиж
байгаа.
газар
олоод
“Even
if myкомпани
family wanted
to move,
there isӨөр
no place
to go
as
нүүлээ
ч компанийхан
л энэ
чинь
газар
most
of the
land in the soumирээд
is already
owned
byманай
companies.
If
гэнэ...
энд төрж,
хүн would
гэж хэлээд
ч нэмэргүй.”
we
moveби
to another
areaөссөн
companies
come and
say they
already
own the
land…ахмад
there isмалчин
no use in saying I was born and
Цогтцэций
сумын
raised here.”
Elderly herder, Tsogttsetsii Soum

Зарим айлууд нөлөөллийн бүсээс холдон нүүхийг хүсч
байгаа
ч нөөцsaid
боломжгүйн
улмаас
чадахгүй
байна.
Some
families
that they want
to move
away from
theШинэ
impact
газар
нүүж
очиход
тэнд
өөр
айлууд
хэдийн
нутаглаж
байх
zone, but do not have resources to do so. Many families indicated
тул
шинэ
соргог
бэлчээртэй
газар
олох
хэцүү.
Мөн
өөр
that finding new land was hard as available pasture is already
нутагт очиход мал хүртэл шинэ бэлчээртээ дасах, ундаалах
used by other families. If families are re-settled or displaced,
ус олоход хэцүү болдог талаар малчид ярьж байлаа.
livestock find it difficult to graze on new lands as they don’t know
the land or where the water sources are.

Биет капитал
6 .2 .2 Physical capital
Уул уурхайн үйлдвэрлэл өргөжсөнөөс үүдсэн нүүлгэн
Physical
capital
been
negatively
andболон
positively
impacted by
шилжүүлэлт
ньhas
биет
капиталд
эерэг
сөргөөр
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resettlement
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нөлөөлсөн бөгөөд доорхи 2 эерэг нөлөөллийн талаар
noted
positive
impacts.
Firstly, in some cases, resettlement
хүмүүсtwo
илүүтэй
ярьж
байлаа.
packages will include new physical infrastructure, such as water
Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй нүүлгэн
well
or a winter shelter.
some
companies
assist herders
шилжүүлэлтийн
явцадSecondly,
компаниуд
малчдад
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to
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some
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or
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capital. Some families reported that because of limited land
Гэвч нүүн шилжих нь айл өрхүүдийн биет капиталд олон
availability, they now stay in their winter shelter all year round,
талын сөрөг нөлөө үзүүлэх нь бий. Жишээлбэл малчид
limiting their mobility. Many families do not want to be resettled
өндөр үнээр тохижуулсан өвөлжөөгөө орхин нүүх дургүй
because they have invested in winter shelters, which are

байдаг. Учир нь өвлийн хүйтэн улиралд дулаанаа хадгалах
expensive.
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хүн,quality
мал тохь
wellbeing of livestock during winter. Relocation or erection of
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new
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wellbeing
of the household
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басthe
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хэрэгтэй.
Жишээлбэл,
нэгэн
өрх шүршүүртэй халуун устай хуучин байршлаа орхин
The other major impact is that physical capital is not always
нүүснээс хойш 3 жил өнгөрөхөд дахин шүршүүртэй болж
replaced
relocation.
familyкомпанитай
had a showerбичгээр
facility and
амжаагүйupon
л байлаа.
УулOne
уурхайн
when
they
were
resettled
the
company
said
they
would
help
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rebuild
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but
three
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later
they
are
still
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Herders
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would
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enable
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to hold the company
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for what they
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Дүрслэл
Нүүрсний
замын
дэргэдэх
орхигдсон
өвөлжөө.
Цогтцэций сум
Figure
49: 49.
A resettled
winter
camp along
the Coal
Road, Tsogttsetsii
Soum
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Хүний капитал
Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор нүүлгэн
шилжүүлэлт хийгдсэн тохиолдолд компаниас олгох багц
нь малчдад зориулсан ажлын байр, сургалт, хүүхдүүдийн
сургалтын төлбөр, мөн хашаа хороо барьж өгөх болон
хүнсний ногоо тариалахад нь туслах үйлчилгээнүүдийг
багтааж байгаа боловч эдгээр нь нүүн шилжихээс үүдэн
малчдад тулгарч буй асуудлыг бүрэн шийдэхэд хангалтгүй
байна. Энэ нь компаниудын нүүлгэн шилжүүлэхтэй
холбоотой бодлого, түүнийх нь агуулга харилцан адилгүй
байдагтай холбоотой байх талтай. Жишээ нь, Өмнөговь
аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Оюу Толгой компани
нүүн шилжих нь малчдад эдийн засгийн хохиролтой
болохыг хүлээн зөвшөөрч үүнд хамрагдсан зарим малчдыг
нүүлгэн шилжүүлэхдээ өрх бүрээс нэг хүнийг ажлын
байраар хангах буюу нэг хүний цалингийн хэмжээтэй
дүйцэх санхүүгийн тусламж олгодог байна. Гэтэл тэр
хавьд үйл ажиллагаа явуулдаг бусад компаниуд нүүлгэн
шилжүүлэлттэй холбоотой иймэрхүү арга хэмжээг авдаггүй.
“Компаниуд эхлээд малчдын хүүхдүүдийн их, дээд
сургуулийн төлбөрийг хийж, өвдсөн тохиолдолд
онгоцны билет даана гэж амладаг. Тэд малчдыг шинэ
газарт нүүж, хашаа хороо барихад туслана гэдэг. Гэтэл
тэр шинэ нутаг нь Эрдэнэс Таван Толгойн мэдлийн газар
байж. Дээрхи компаниуд амлалтаа ч биелүүлээгүй,
ингээд малчин өрхүүд хохирогч болон үлдсэн байна.”
Цогтцэций сумын малчин
Бид мал аж ахуй эрхэлж байгаад нүүлгэн шилжүүлэлтийн
багцын хүрээнд уурхайд шинээр ажилд орж буй малчдын
хувьд жендэрийн дүн шинжилгээ хийсэн юм. Хөдөө орон
нутагт эрчүүд нь голдуу малаа маллаж, эмэгтэйчүүд нь
ар гэрийн ажлаа хийдэг байсан бол сүүлийн үед эрчүүд
нь уурхайд ажилд орж, эмэгтэйчүүд мал дээрээ үлддэг
болжээ. Малчин эмэгтэйчүүдтэй ярилцаж байхад тэд малаа
дангаараа хариулдаг эсвэл хамаатан садныхаа хүмүүстэй
хамждаг гэжээ. Тэдний ажлын ачаалал нэмэгдэхийн хэрээр
аюулгүй байдал нь мөн асуудалтай болж байна. Малчин
өрхүүдийн дунд ажиглагдсан бас нэг өөрчлөлт гэвэл тэд
малаа зараад, эсвэл малчин хөлсөлж малаа харуулаад
өөрсдөө сумын төв рүү нүүж ирсэнээр эмэгтэйчүүд голдуу
гэртээ байж нөхрийнхөө орлогоос хамааралтай болж
байгаа явдал юм. Ингэснээр эмэгтэйчүүд эдийн засгийн
хувьд хараат байдалд орж, найз нөхөд, ах дүүгээсээ
аажимдаа холдон, уламжлалт мэдлэг туршлагаа ашиглахгүй
улмаар мартахад хүрдэг байна. Архидалтын улмаас гэр
бүлийн харилцаанд сэв сууж, гэр бүлийн хүчирхийлэлд
өртөх магадлал бас нэмэгдсэн байна (Cane, 2014). Малчин
өрхүүдтэй уулзан ярилцаж байхад иймэрхүү байдал
гэр бүлийн харилцаа болон эмэгтэйчүүдэд таагүй тусч
байгааг тэд нотлон хэлж байлаа. Нүүн шилжих болон
уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдрах нь малчдын стрессийг
нэмэгдүүлэн эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлсөн талаар
олон хүмүүс ярьсан юм.
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Санхүүгийн капитал
Шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой санхүүгийн үр дагаврыг
ерөнхийд нь авч үзвэл сөрөг байдалтай харагдаж байна.
Компаниудаас олгогдож буй нөхөн төлбөрийн хүрээнд
ажилд оруулах, сургалтын төлбөр хариуцах, нүүж суух
болон хашаа хороо барихад туслах, банкны зээлийн
хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг бусад хэлбэрийн зохицуулалт хийж
байгаа нь айл өрх бүрт харилцан адилгүй хэрэгжиж, үүнээс
үүдэн малчин өрхүүдийн сэтгэл ханамжийн байдал янз бүр
байна.
Зарим малчин өрхүүд дээрх амласан нөхөн төлбөрүүдийг
бүрэн авдаггүй байхад зарим нь уурхайн шууд нөлөөллийн
бүсэд хамрагдаагүй гэсэн шалтгаанаар дээрх багц
үйлчилгээний гадна хоцорч нүүдлээ өөрсдөө дангаараа
хариуцдаг гэх мэт ялгаатай хандлага харагдаж байлаа.
Малчин өрхүүд тоосжилттой холбоотой гомдол гаргахад,
орон нутгийн удирдлага тэдэнд өөр тийшээ нүүхийг
зөвлөөд тухайн өрхүүдийн нийт хохирлыг үл тооцон,
зөвхөн нүүдэл суудалтай холбоотой наад захын зардлыг
хариуцна гэсэн тохиолдол ч гарсан байна. Ер нь уул
уурхайгаас шалтгаалсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар
мэдээлэл тун хомс байгаагаас өрхүүд аж ахуйгаа урт
хугацаанд төлөвлөн, сэтгэл амар амьдарч чадахгүй байдалд
орж байна.
“Манайх нүүх суухтай холбоотой нөхөн төлбөрөө
хүлээгээд байж байгаа. Компанийн төлөөлөгч манайхаар
байнга ирдэг байснаа ойрноос үзэгдэхгүй боллоо. За
дажгүй юу, амьдрал ямар байна гээд л бас манай
хүүгийн их сургуулийн жилийн төлбөрийг хийнэ гээд
байсан. Сургуулийн төлбөр яагаад хийхгүй байгаа
юм бол? Манайхыг уурхайн шууд нөлөөллийн бүсэд
хамрагдахгүй гээд байгаа болов уу?”
Цогтцэций сумын том уурхайгаас 5-7 км-т амьдардаг
малчин эмэгтэй
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Нийгмийн капитал
6 .2 .5 Social capital
Уул уурхай ба шилжих хөдөлгөөний талаар мэдээлэл
There were limited positive social impacts recorded during the
цуглуулах явцад нийгмийн эерэг үр нөлөө маш
data
collection forбайгаа
mining нь
andхарагдсан
resettlement.
negative
хязгаарлагдмал
юм.Mostly
Энэ төрлийн
impacts
were
recorded.
For
example,
herders
who
resettled
to
шилжих хөдөлгөөн нь малчин өрхүүдийн нийгмийн
new
areas
experienced
tensions
with
herders
who
were
already
капиталд ихэвчлэн сөргөөр нөлөөлж байна. Шинэ газар
living
thoseмалчид
areas. Inтухайн
some cases,
resettlement
exacerbated
нүүж in
очсон
нутгийн
уугуул иргэдтэй
тэр бүр
учраа олохгүй,
малын land,
бэлчээр
болон худаг
усаа хуваалцах
competition
for grazing
representing
competition
over
зэрэг байгалийн
капитал
тойрсон
асуудлаар
хурцадмал
natural
capital. In other
cases,
competition
for water
resources
байдал
үүсч
малчдын
капиталд
(e.g.
using
water
wells) inнийгмийн
turn placed
pressureсөргөөр
on social capital.
нөлөөлдөг байна.
Mongolia
is historically
a Shamanist/Buddhist
where land
Монголчууд
бөөгийн зан
үйлийг хүндэтгэнreligion
мөн буддын
and
water
hold
significant
spiritual
value.
Herders
often
шашин шүтэж ирсэн бөгөөд тэдний хувьд газар, ус have
гэдэгa
8
deep
connection
with
their
land,
or
nutag
(Cane,
2014)
.
Many
ойлголт нь оюун санаа, сэтгэл зүрхнээсээ эрхэмлэдэг үнэт
herder
households
their нутаг
herds оронтойгоо
have used theхүйн
sameхолбоотой
migration
зүйл юм.
Малчид and
өөрийн
гэж ярьдаг
(Cane,encampments
2014). Малчид
нутагтаа
өвөл,and
pattern
and winter
forтухайн
generations.
Spiritual
хавар, зун,
намартаа
тодорхой
газруудаар
нүүдэллэн,
emotive
connection
to ‘place’
is particularly
strong
amongstмал
these
сүргээ бэлчээн
хайрлан
хамгаалж,
байгаль
орчин
herding
families.нутаг
Theseусаа
patterns
reflect
the rich history
of social
болон айлand
саахалттайгаа
амьдардаг
өвөрмөц
networks
protocols thatзохицон
have helped
to sustain
herding
мэдрэхүйтэй. Энэхүү өвөрмөц чадвар, амьдралын хэв маяг
families and their livestock in the harshest conditions. When
нь түүхийн урт хугацаанд, байгаль цаг уурын хүнд нөхцөлд
families
lose
access оршиход
to summerчухал
or winter
pastureюм.
lands,
they also
бие биеэ
дэмжин
нөлөөтэй
Гэтэл
lose
a
significant
intangible
aspect
of
their
culture
and
heritage.
одоо малчин өрхүүд зуслангийн газраа эсвэл өвөлжөөгөө
алдахад түүнтэй холбоотой соёлын үнэт өв уламжлалаа
давхар
алдах эрсдэл
тулгарчbecome
байна.housewives.”
“Men become
miners, women
Former herder, Tsogttsetsii Soum

“Эрчүүд нь уурхайчин болж эмэгтэйчүүд нь гэрийн ажил
хийж
байна“
Some
resettled
herders believe that compensation packages
fail Цогтцэций
to take into сумын
accountмалчин
people’sбайсан
history иргэн
in the area and their
previous hard work and investments. Others say that the
government
and the company
haven’t spoken
to themолгосон
and that
Нүүлгэн шилжүүлэлттэй
холбоотой
нөхөн төлбөр
ч тэрissues
нь нутгийн
болон are
тухайн
газар орны
түүх,
their
relatingиргэдийн
to resettlement
unresolved,
putting
өөрсдийнх
нь урьд
бүтээж
босгосон
бүх
зүйлтэйthat
pressure
on family
life.өмнө
Likewise,
several
families
indicated
харьцуулашгүй болох талаар зарим малчид харамсан ярьж

байлаа. Нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой асуудлаар орон
they had lost contact with families that had moved away or had
нутгийн удирдлага болон компанийн аль аль нь малчидтай
been
resettled,
weakening
networks. Lossбайдал”-д
of social capital
уулзаж
ярилцдаггүй
учирsocial
тэд “тодорхойгүй
аж
can
affect
herder
interest
in
and
commitment
to
herder
groups
төрж байгаагаас гадна нүүн одсон нутгийнхаа
айлуудаас
and/or
said that
холбооcooperatives.
тасран сурагFinally,
алдахseveral
явдал families
элбэг байгаа
ньherder
тэдний
culture
hadкапиталыг
been weakened
by the extent
of displacement
from
нийгмийн
доройтуулж
байна.
Иймэрхүү маягаар
малчинSome
өрхүүдийн
айл, саахалтын
уламжлалт
холбоо
mining.
herder хот
households
had resettled
in nearby
towns
тасрах
ньtransitioning
тэдний нийгмийн
капиталд
and
were
to waged
work. хүнд гарз болж,
магадгүй энэ шалтгаанаар зарим малчин өрхүүд хот суурин
газар
бараадаж,
цалин
хөлстэй
ажил
хайх
нь дээр
гэсэнin
The
cumulative
effect
of these
impacts
has
led some
herders
шийдвэрт
хүрсэн
байна.their livelihood patterns in order to
the
South Gobi
to change
survive.
The research
identified
a vulnerable
group of улмаас
herders
Эдгээр хүчин
зүйлсийн
хуримтлагдсан
нөлөөний
who
can
no
longer
live
in
a
traditional
ger
as
a
family
unit
and
өмнийн говийн зарим малчид аж амьдралын хэв маягаа
sustain
their livelihoods.
These
households
now herd out харахад
of cars
өөрчлөхөөс
өөр аргагүйд
хүрч
байна. Судалгаанаас
зарим
малчид
хүүхэд, настайчуудаа
сумын
төв хавьд
and
vans,
movingүрthroughout
the day with their
animals
to findах
дүүгээ бараадуулан
орхиод,
өөрсдөө
pasture
and water andгэрээ
avoidбарьж
dust. This
form of
herding хуучин
involves
машин чиргүүлд
малаа
утаа,
тоосноос
зайдуу
relocating
childrenамьдран
to the soum
centre
to live
with extended
бэлчээж
тух муутай
амьдарч
байна.
нөхцөл
байдалд
family.
Possessions
and
other assets
areИйм
also left
behind.
The
малчдын амьдрал эмзэг, стресс ихтэй байгаа нь тэдэнтэй
husband and wife travel daily, watching the herd, sleeping,
хийсэн ярилцлагаас харагдсан юм. Тэдний энэ байдал нь
cooking,
cleaningнөлөөллийн
and washingулмаас
from their
van.
It was clear өмнөх
from
эдийн засгийн
нүүн
шилжихийн
interviews
that
herders
were
vulnerable
and
stressed
by
their
сүүлчийн зогсоол болох нь мөн тодорхой харагдаж байлаа.
situation. It also became clear that this situation often represents
Бэлчээр доройтон, ус хомсдож, цаг уурын таагүй
a final point of departure before full involuntary economic
үзэгдлүүдийн давтамж ихсэж байгаатай зэрэгцэн уурхайн
displacement.
үйл ажиллагаа тэлж малчдыг уугуул нутаг уснаас нь
нүүлгэн шилжүүлэх болж байгаа энэ түвэгтэй цаг үед засаг
Mining continues to occur as herders are under pressure from
захиргааны зүгээс зохицуулалт хийхдээ компаниудтай
pasture degradation, water scarcity and climate variations.
үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж, тэднээр малчдын тухайд
Accordingly,
resettlement
has become
an existential
бодит үүрэг mining
амлалтand
авахуулан,
түүнийх
нь биелэлтийг
challenge
to
affected
herders
and
it
warrants
close
хянах чиглэлээр иргэний нийгмийн байгууллагаattention
болон
by
regulators
and civil
societyхамтран,
groups, and
commitment
from
орон
нутгийнхаа
иргэдтэй
олон
улсад хүлээн
developers
to adhere
to minimum
standards.
зөвшөөрөгдсөн
стандарт
хэм хэмжээг
баримтлан ажиллах
нь зүйтэй.

Дүрслэл
Машиндаа
амьдран
Figure
50: 50.
Herders
who permanently
liveнүүдэллэж
in their van яваа малчид
Nutag refers to the actual place a person is born, or land of significance given to them from a family elder. A person’s nutag holds both an affective and
moral obligation to guard the land.
8
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Шигтгээ 16. Олон улсын жишээнээс
Ньюмонт компанийн Африкийн Гана улсад хэрэгжүүлж буй Өмнөд Ахафо төсөл
2015 онд энэхүү төслийн хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэлтийн эхний үе шат дууссантай холбогдуулан хийсэн хөндлөнгийн
хяналтын тайлан хэвлэгдэн гарчээ.
Нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой нөхөн төлбөрийг ОУСК-н зээлийн нөхцлийн хүрээнд зохион байгуулж нийт 823
өрх буюу 5185 хүнийг нүүлгэсэн бөгөөд, тэднээс гадна бас 878 хүнийг эдийн засгийн үүдэлтэй нүүлгэн шилжүүлэлтд
хамруулжээ. Ингэхдээ дэлхийд анх удаа “тогтвортой амьжиргааны хандлага” хэмээх аргачлал ашиглан, нүүлгэн
шилжүүлэх төлөвлөгөө батлуулан ажилласан байна. Энэ төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд 2004 онд нөхцөл байдлын
суурь судалгаа зохион байгуулж, 2005 оноос нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой нийгмийн нөлөөллийн болон нийгэм,
эдийн засгийн бие даасан хяналтын судалгаа хийсэн байна. Эдгээр судалгааны тайлан олон нийтэд нээлттэй.
Энэхүү бодит төлөвлөлтөд суурилсан нүүлгэн шилжүүлэлт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг ханган
Африк тивд хэрэгжсэн сайн жишээний тоонд орж байна.
Шинэ нутагт шилжиж ирсэн нийт хүмүүсийн 1/4 сэтгэл ханамж доогуур байгаа нь хэд хэдэн учир шалтгаантай. Жишээ
нь, тэдэнд урьдынхтай нь адил газар олгох боломжгүй байсантай холбоотой. Компанийн зүгээс иймэрхүү асуудалд
дүгнэлт хийж, дараа дараагийн төлөвлөлтөндөө бодит байдлыг тусгахаар болж, мөн хүмүүсийг хараат байдалд
оруулалгүй байнгын мониторинг хийж байх нь чухал гэж үзжээ.
“Тогтвортой амьжиргаа”-ны агуулгыг сонирхсон хүмүүс доорх сайт руу орж үзэн, мэдээлэл авч болно:
• Эмзэг давхаргын иргэдэд зориулсан хөтөлбөр - “Өөр нутагт шилжсэн “хүнсний аюулгүй байдлын” асуудалтай
иргэдэд зориулсан 3 жилийн хөтөлбөр,
• Орон нутгийг чадавхижуулж, амьжиргаа дэмжсэн хөтөлбөр,
• Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр газар эзэмшин хөгжүүлэх хөтөлбөр,
• Ахафо мужид агро-бизнес хөгжүүлэх санаачлага,
• Ахафо сүлжээ хөтөлбөр,
• Эмэгтэйчүүдэд зориулсан хөтөлбөрүүд.
Энэ талаар дараах сайтаас дэлгэүүлэн үзнэ үү:
http://www.newmont.com/operations-and-projects/africa/ahafo-ghana/overview/default.aspx
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7.1
Гар аргаар
олборлолт,
бичил
уурхай
7 Artisanal
and
small-scale
mining
Хөгжиж
буйtoорны
хөдөөгийн
зарим оршин
As pressure
generate
income increases,
large суугчид
numbersамь
of
зуухын
тулд эрдэс
баялгийгcountries
олборлодог
rural residents
in developing
have бөгөөд
taken upүүнийг
what is
нийтэд
нь “Гар
олборлолт,
бичилmining
уурхай”
(ГАОБУ)
collectively
calledаргаар
artisanal
and small-scale
(ASM).
ASM
гэж нэрлэдэг. ГАОБУ нь голцуу үе удам дамжин ирсэн
often builds on traditional mining practices, which may have
уламжлалт арга барилд түшиглэсэн байдаг. Гэвч зах
been culturally managed for generations. However, growing
зээлийн эдийн засагт шилжин амьжиргааны өртөг эрс
pressure to earn
money
and enter
the market
economy
often
нэмэгдэхэд
эрдэс
баялгийг
олборлохын
төлөө
“улайрсан
lead
to
a
‘rush’
to
extract
–
with
major
environmental
and
social
хөөцөлдөөн” өрнөж, энэ нь байгаль орчин, нийгмийн
олон
consequences.
Mongolia
presents
a remarkable
case because of
сөрөг
үр дагаврыг
дагуулдаг.
Алт
олборлох хөөцөлдөөн
асар
хурдтай өрнөсөн
аж амьдралын
хэв маягт
the extraordinary
speed болон
of the onset
of the gold rush,
the scale
гарсан
өөрчлөлт
малчдад
нөлөөлсөн
байдлаар
ньherding
авч үзвэл
of livelihood
transitions
and their
implications
for the
Монгол
улс дээрх үзэгдлийн тод жишээ болж байна.
communities.
Алт олборлолт Монголд 1995 оноос эхэлсэн бөгөөд энд
Since 1995,
gold
mining has
emerged
as компаниуд
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Дүрслэл 51. Гар аргаар олборлогчдын алт угаадаг газар
Figure 51: Artisanal mining washing point
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7.2 Эрх зүйн орчин, бодлогын зохицуулалт
Монголын төр эхэндээ “Гар аргаар олборлолт болон бичил
уурхай”-г эрчтэй эхэлж байх үед нь үл тоомсорлон орон
нутгийн түвшинд шийдэхийг хичээж байжээ. 2004 оноос
тэдний бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээг хянахын
тулд ГАОБУ-г албан ёсны болгох, хуульчлах оролдлого
хийж эхэлжээ. Ашиг малтмалын тухай хууль, Газрын
тухай хууль болон Хувь хүний орлогын албан татварын
тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар 2010 оноос
ГАОБУ-н эрх зүйн орчин бүрэлдэх эхлэл тавигджээ. Гар
аргаар олборлосон алтыг албан ёсоор худалдах, худалдан
авах үйл ажиллагааг 2014 онд хуульчилснаар үндэсний
баялгийн санд 2013 онд нийлүүлсэн алтны хэмжээ 3.2 кг
байсан бол 2014 онд 3.2 тн болсон байна. 2014 онд УИХаас баталсан Эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлогоор
ГАОБУ-г уул уурхайн салбарт хүлээн зөвшөөрч, Монгол улс
тухайн салбарын хөгжлийг бодлогоор зохицуулах болсон
байна. Тогтвортой бичил уурхай (ТБУ) төслийг хүний эрхэд
суурилсан хандлагад тулгуурлан санаачилж, уурхайчдын
болон орон нутгийн эрх мэдэлтнүүдийн гар аргаар
олборлогчдын эрх үүргийн талаарх мэдлэгийг бий болгох,
түншлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж байна (UNEP

2012: 50). Хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд Ашиг малтмалын
тухай хууль шинэчлэгдсэн боловч Засгийн газар эрх зүйн
орчныг хэдий хэмжээгээр хэрэгжүүлж, ГАОБУ-г албан ёсны
болгох нь тодорхойгүй хэвээр байна.
ГАОБУ нь эрдэс баялгийг олборлох үйл ажиллагааны
албан бус, гар аргаар олборлох болон жижиг хэмжээний
гэхчлэн хөрөнгө оруулалт, хөдөлмөр зохион байгуулалтын
хувьд ялгаатай олон хэлбэрийг багтаадаг тул нэг үгээр
тодорхойлоход хэцүү ойлголт юм. ГАОБУ нь мөн эрдсийн
шинж чанар, хэлбэрээс гадна олборлох үйл ажиллагааны
цар хүрээ, ажиллаж буй хүмүүсийн хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд,
ажиллах улирал, олборлож буй эрдэс баялгийн шинж
төлөв, тухайн орон нутаг, улс орон, бүс нутгийн өвөрмөц
нөхцөл байдал зэрэг олон зүйлээр тодорхойлогддог. ГАОБУ
нь урьдчилсан хөрөнгө оруулалт маш бага, санхүүгийн
нөөцгүй, хөдөлмөр зарцуулалт өндөр бөгөөд зах зээлд
хүрэх боломж хязгаарлагдмал, үйлчилгээнээс хол, тэнд
ажиллагсдын эрүүл мэнд аюулгүй байдлын стандарт маш
доогуураас гадна байгаль орчинд учруулах хуримтлагдсан
сөрөг нөлөөлөл их юм (MMSD 2002:315).

7.3 ГАОБУ: Малчдын аж амьдрал, жендэрийн тэгш байдал
Гар аргаар олборлогчид, малчдын хэн хэн нь бичил болон
том хэмжээний уурхайгаас хамааралтай боловч, тэдний
харилцаа нилээн түвэгтэй байдаг. Монгол зэрэг хөгжиж
буй орнуудад ядуу иргэд амьжиргаагаа залгуулахын эрхэнд
өчүүхэн бага бэлэн мөнгө олохын төлөө гар аргаар эрдэс
олборлодог. Гэтэл гар аргаар олборлох үйл ажиллагаа
нь тухайн нутгийн байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн
тогтолцоонд хор хөнөөлтэй бөгөөд малчдын аж амьдралд
сөрөг нөлөөтэй байдаг (Heemskerk 2005; Sinding, K., 2005).
ГАОБУ малчдын аж амьдралд нөлөөлөх нь юуны өмнө
бэлчээрийн хүртээмж багасч, мал сүргийн тоо буурах
байдлаар илэрч байна. Газар болон амьдрал залгуулагч
орон нутгийн байгалийн нөөц баялгийн төлөөх маргаан
малчин өрхүүдийг үе дамжин суурьшсан нутгаа орхин
нүүхэд хүргэдэг бөгөөд нүүлгүй үлдсэн зарим нь байгаль
орчны хурдтай доройтлын хор хөнөөлийг биеэрээ амсдаг.
Амьжиргаандаа хүрэлцэхүйц орлогогүй болсон малчид мөн
гар аргаар алт олборлож эхэлдэг тухай зарим судалгаанд
дурьдсан байна.

“Гар аргаар олборлох уурхайд эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс
ялгаагүй ажилладаг. Ажил олоход бэрхшээлтэй учраас
эхнэр, нөхөр хоёул хамт ажиллах нь элбэг байдаг. Ер нь
эмэгтэйчүүдэд том уурхайд ажил олддоггүй.”
Шарын гол сумын урьд нь уурхайчин байсан малчин
эрэгтэй
ГАОБУ нь ихээхэн жендэржсэн үйл ажиллагаа бөгөөд
дэлхийн аль ч улс оронд уул уурхайн үйлдвэрлэлд
эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн гүйцэтгэх ялгаатай үүргийн
тусгал болж байдаг (Perks, 2011; Lahiri-Dutt 2008; Moretti
2005). Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас явуулсан
судалгаагаар (2013) монголын гар аргаар олборлогчдын 71
хувь нь эрэгтэй, 29 хувь нь эмэгтэй байжээ. ГАОБУ дахь
эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, байр суурийг тодорхойлох
гол хүчин зүйлд нөөц баялгаас хүртэх болон түүнийг хянах
боломж зайлшгүй орно. Үүнд нөөц баялгийн талаарх
мэдлэг мэдээллийг олж авах боломж, шийдвэр гаргах
чадавхи буюу улс төрийн эрх мэдэл, мөн жендэрийн үүрэг
роль хувирч өөрчлөгдөхөд тусалж, эсвэл садаа болж буй
итгэл үнэмшил, хандлага зэрэг багтана (Hinton et al, 2003:
13).
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Figure 52: Herding family living near artisanal mining washing point
Artisanal miners are often in conflict with the traditional land
users because mining encroaches upon the rights of the herders
to pasture. The herders have no legal protection from the
damages to (or loss of) their pasture lands or watering sources.
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Гэтэл гар
аргаар
in
losscentral
of livelihood
as theshould
artisanal
areonforced
to move out
олборлогчдыг
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олборлох уурхай гэсэн уурхайн гурван хэлбэр байгааг
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өнгөөр ялган харууллаа. Эдгээр уурхайд ашиглагдаж буй
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pie chart provides the percentage of area currently used by the
different types of mining in the soum area. We see that artisanal
mining consists of only .05 percent of the pasture degraded
area and 8 percent of the soum territory is attributed to smallscale mining. Evidence also suggests that often artisanal miners
begin extraction in an area and are then moved on by people of
газар
нутгийн
эзлэх
хувийг
бүдүүвчээр
үзүүлэв.
Эндээс
pie
chart
provides
the
percentage
of area
currently
used
by the
authority
who then
begin
small-scale
mining.
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аргаар
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бэлчээр
сүйдсэн
нутгийн
different
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in
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soum
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required as to the history and land uses that are contributing to
зөвхөн 0.5 хувийг эзэлж, сумын нийт нутаг дэвсгэрийн 8
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pasture
degradation
for.05
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хувийг бичил
уурхай
эзэлж
байна.
area and 8 percent of the soum territory is attributed to smallFurther
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regarding
theсүйтгэж
source
of
environmental
Монгол
улсад
байгаль
орчныг
буй
гол хүчин
scale
mining.
Evidence
also
suggests
that often
artisanal
miners
зүйлсийг
ойлгох
ньsignificant
газар
болон
ус
ашиглалтыг,
damage
inзөв
Mongolia
consequences
begin
extraction
in anhas
area
and are
then
moved
on regarding
by people of
малчдын
бэлчээрийг
сэргээх
ажлыг
how
to manage
landbegin
useхамгаалах,
(and
indeedнөхөн
water)
toMore
protect
and зөв
authority
who
then
small-scale
mining.
research
is
зохистой удирдан
явуулахад
чухал ач
холбогдолтой.
Бичил
rehabilitate
herder
pasture.
There
dialogue
in
required as to
the history
and
land was
usesconsiderable
that are contributing
to
уурхайн лиценз олгох үйл ажиллагаа ил тод бус байгаа
the
community
regarding
the non-transparent methods used to
pasture
degradation
for herders.
талаар орон нутгийнхны дунд сэтгэл түгшсэн яриа өрнөж,
gain small-scale mine leases. Likewise a perception that people in
мөн Засгийн газарт ажиллаж байгаа хүмүүс хамаг эрх
Further information
regarding
thewhereas
source ofthe
environmental
government
held харин
immense
power
herders
had very
мэдлийг атгаж,
малчид
үүнд нөлөөлөх
боломжгүй
damage
in Mongolia
has significant
consequences regarding
little
ability
to
voice
concerns
was
common.
байгаа тухай олон хүн санал бодлоо хэлж байлаа.
how to manage land use (and indeed water) to protect and
rehabilitate herder pasture. There was considerable dialogue in
the community regarding the non-transparent methods used to
gain small-scale mine leases. Likewise a perception that people in
government held immense power whereas the herders had very
little ability to voice concerns was common.

Figure 53: 53.
Artisanal
mining
in Sharyn
in May
2014 (top)
Дүрслэл
Шарын
голsite
суман
дахьGol
гарSoum
аргаар
олборлох
уурхай,
2014 (bottom)
оны 5-р сарын байдал (дээд талд),
and July 2014
2014 оны 7-р сарын байдал (доод талд)

Figure 53: Artisanal mining site in Sharyn Gol Soum in May 2014 (top)
and July 2014 (bottom)
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7 .2 .2
Physical
Capital
All
types of artisanal
andолборлох
small-scaleболон
miningбичил
in Mongolia
create
Монголын
гар аргаар
уурхайн
үйл
large
holes
in
the
ground
when
exploring
and
extracting
the
ore.
ажиллагаа нь хүдрийг илрүүлэх, олборлохдоо газарт том
This
is a particular
concernсүйтгэж,
for herders
as pasture
is degraded
нүхнүүд
үлдээн бэлчээр
тэдгээр
нүхнүүдэд
мал
унажanimals
үхдэг are
нь малчдын
хувьд
бэрхшээл
болж
and
trapped and
die inихээхэн
these holes.
Herders
were also
байна.
concerned
for their physical capital as a sudden influx of ASM has
at time increased loss of property.
“Энд ухаад орхисон нүхнүүдээс өөр гар аргаар
олборлогчид
болон
малчдын
маргаан
“There
aren’t many
tensions
betweenхооронд
the artisanal
minersүүсэх
and
шалтгаан
бага.
Энэ
нүхнүүдэд
морь
мал
унаж
herders in the area except the holes. These are the mainүхдэг
reasonнь
of л
гол асуудал болоод байна.”
tension because the herders lose their horses into these holes dug
byУурхайчин
the miners.”
Mongolian miner

Гар аргаар олборлох уурхайд ашиглаж буй багаж хэрэгсэл
ядмаг
болхиinfrastructure
хэвээр байгаа
нь тэнд
ажиллаж
хүмүүсийн
The
physical
of ASM
is largely
poorбуй
quality
and
эрүүл мэндэд
ноцтой
үүсгэж
байна (Derkes
and
creates
a significant
riskэрсдлийг
to the health
of artisanal
miners (Dierkes
Khushrushahi.
2006:
6). Гар
аргаар
олборлох
нь маш
and
Khushrushahi.
2006).
Mining
goldалт
using
ASM methods
is
эрсдэлтэй ажил
бөгөөд
гэмтэж
бэртэх,
заримдаа
амиа
intrinsically
unsafe,
leading
to accidents
and
sometimes
death.
алдах явдал ч гардаг. Эдгээрийг зөв удирдан зохицуулахгүй
This not only causes significant injury to artisanal miners, but
бол ажиллаж буй уурхайчдад эрсдэлтэй төдийгүй уурхайг
also adds a burden to accompanying public services if not
дагалдах нийгмийн үйлчилгээнд нэмэлт ачаалал болдог.
managed
responsibly.
NGO partnershipsажиллаж
with artisanal
miners
Тиймээс гар
аргаар олборлогчидтой
буй ТББtend
to
focus
on
capacity-building
and
training
in
safety
ууд багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангахаас rather
илүү
than
physical
infrastructure
sophisticated
for
аюулгүй
байдлын
сэдвээр and
сургах,
чадавхи equipment
бэхжүүлэхийг
урьтал болгодог
байнаOccupational
(SDC, 2013). health
Гар аргаар
production
(SDC, 2013).
and safety issues of
олборлогчдын
мэнд аюулгүй
байдлын
асуудлыг
artisanal
miners эрүүл
are becoming
more visible,
and there
is evidence
уламformalising
ил тод болгохын
зэрэгцээ гар
аргаар in
олборлох
that
ASM is increasing
investment
physical үйл
ажиллагааг хуульчилснаар
аюулгүй
дээшлүүлэх, үр
infrastructure
that improves safety
andбайдлыг
productivity.
ашгийг нэмэгдүүлэх биет дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийх
явдал нэмэгддэг байна.

Дүрслэл
Алт угаах
төхөөрөмж
Figure 54:54.
Equipment
for washing
gold

Хүний капитал
7 .2 .3 Human Capital
Гар аргаар олборлох уурхайд техникийн өндөр ур чадвар
The human capital required to conduct ASM ranges from
шаардсан болон хамгийн энгийн гар аргаар алт угаах зэрэг
extremely
technical
to very basic
styles
of аргаар
panning.олборлох
For this
янз
бүрийн
ажил хийгддэг
бөгөөд
гар
reason,
artisanal
mining
attracts
many
different
forms
уурхайд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс, залуус түр болонof
байнга
transient and
including
men, women
and young
ажиллаж
янзfulltime
бүрийнlabourers
ажил үүрэг
гүйцэтгэдэг.
Уурхайчид
people.тэдний
Miners and
neighbouring
herders
required
be нь
болон
ойролцоо
нутаглаж
буй are
малчдын
хэнtoхэн
өндөр
ажлын
байранд түргэн
хугацаанд
flexibleэрсдэлтэй
and adapt to
their immediate
and often
high-riskдасан
working
зохицох
шаардлагатай
болдог.
environments.
ASM has both
positive and negative impacts
on
human
capital,
particularly
the local herder
Гар аргаар олборлох уурхайthe
ньhealth
хүнийofкапиталд
эерэг болон
communities,
as
well
as
on
the
miners
themselves.
сөрөг нөлөөтэй бөгөөд тэрхүү сөрөг нөлөө нь ялангуяа
уурхайчдын болон ойр орчмын малчдын эрүүл мэндэд
The health
impacts ofилэрдэг.
artisanal Хамгийн
mining areэмзэг
oftenядуу
negative
and
гарах
өөрчлөлтөөр
хүмүүс
are
often
experienced
by
the
poorest
elements
of
society.
эрүүл мэндийн хамгийн өндөр эрсдлийг үүрдэг нь тэдний
Poor living standards,
close working
andболон
living situations
and
амьдралын
түвшин доогуур,
ажлын
амьдралын
байр
ньinнэг
хамгаалах
хэрэгсэл
байхгүйгээс
hazards
theдор,
workplace
(due aтоног
lack of
protective
equipment) all
осол
гэмтэлд
их negative
өртдөг зэрэгтэй
холбоотой.
аргаар
contribute
to the
health impacts.
Many Гар
artisanal
miners
олборлогч
олонtuberculosis,
хүн сүрьеэ,urinary
шээсний
замын
халдварт
also experience
tract
infections
and STDs.
өвчин,
бэлгийн
замын
халдварт
нь элбэг.
However,
the major
risk comes
fromөвчинтэй
the healthбайх
consequences
Гэвч эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөргөөр
of dust exposure, exposure to noise and vibrations caused by
нөлөөлж буй гол хүчин зүйл нь тоос, дуу чимээ, машины
machines тохироогүй
and inappropriate
inadequacy
and
доргилт,
багажequipment,
хэрэгсэл, the
ажлын
байранд
poor
nature
of
ventilation
in
workspaces
(characterised
by
агааржуулалт бараг байхгүй буюу хангалтгүй байдал heat,
humidity and
lack
of oxygen).
(халуун,
чийг,
хүчилтөрөгчийн
дутагдал) болж байна.
Хэдийгээр
бүх health
эмэгтэй,
эрэгтэй
охид, хөвгүүд
Although these
risks
impactхүмүүс,
on all community
members
эрүүл
мэндийн
орж
байгаа
ч уурхайчин
болон
(men, women
andэрсдэлд
children);
women
miners
and women
in
малчин эмэгтэйчүүд дээрх хүчин зүйлүүдийн таагүй
local herder communities can be more vulnerable to the ill
нөлөөнд илүү эмзэг байна. Жишээ нь мөнгөн ус зэрэг
72
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химийн бодис нь эмэгтэйчүүдийн жирэмслэлт, хүүхэд тээх,
impacts on their health. One example is the unique effects of
төрүүлэх зэрэг физиологийн үйл явцад онцгой хортой
chemical exposure on women during pregnancy, childbirth and
байдгийг тэмдэглэсэн байна (MMSD, 2002). Гар аргаар алт
childrearing
(MMSD,
2002).
Mercury
is an effective
but harmful
олборлохдоо
хүдрээс
мөнгөн
ус ашиглан
алт ялгах
нь үр
method
used
in
ASM
to
extract
the
gold
from
the
ore.
causes
дүнтэй боловч хор хөнөөлтэй арга юм. Мөнгөн усItнь
хөрс
considerable
water andгадна
soil pollution;
and exposure
to mercury
усыг бохирдуулахаас
хүн малын
эрүүл мэндэд
ноцтой
хохирол
учруулдаг.
гол and
суманд
мөнгөн
ус ашиглаж
causes
health
hazardsШарын
for humans
animals.
Although
mercury
байгаа
нь мэдэгдээгүй
улс даяар
is
not known
to be used inболовч
Sharyn Монгол
Gol, it is used
widelyөргөн
across
ашигладаг.
Mongolia.
Азийн сангаас 2013 онд хийсэн судалгаанаас үзэхэд
Research
indicates
theаргаар
genderолборлох
division ofуурхайд
labour atгүйцэтгэж
home also
эмэгтэйчүүдийн
гар
shapes
female
participation
in
ASM
(The
Asia
Foundation,
2013).
буй үүрэг нь тэдний өрх гэр дэх ажил үүргийн хуваариар
Most
household
duties
and
child
care
are
perceived
to
be
the
тодорхойлогдож байна. Гэр орны ихэнх ажил, хүүхэд асрах
primary
responsibility ofгүйцэтгэх
women, and
women
more daily
үүрэг эмэгтэйчүүдийн
ёстой
ажилspend
гэж тооцогддог
бөгөөд
эдгээр
ажилд
эрэгтэйчүүдээс
хавьгүй to
hours
onэмэгтэйчүүд
these tasks than
men.
Men are
most often considered
илүү
зарцуулдаг
байна.
өрх гэрээ
be
theцаг
main
breadwinners,
butЭрэгтэйчүүдийг
both men and women
manage the
тэжээгч гэж
үзэх нь
түгээмэл
боловч
орлогыг
household
income
jointly.
Women
often өрхийн
make decisions
onэхнэр
daily
нөхөр хоёр
хамтдаа
олж,decisions
захиран regarding
зарцуулдаг.
Эхнэр
нь
purchases
while
men make
larger
purchases
өдөр тутмын зардалтай холбоотой шийдвэрийг, нөхөр нь
(e.g. motorbikes etc.).
мотоцикл зэрэг том хэмжээний эд хөрөнгө худалдан авах
шийдвэрийг
гаргадаг
нь судалгаагаар
Women
ASM miners
work,
on an average, харагджээ.
fewer days per week
and
per dayуурхайд
than men.
Activities
at ASM
sites are
Гар fewer
аргаарhours
олборлох
ажиллаж
буй
эмэгтэйчүүд
эрэгтэйчүүдтэй
харьцуулахад
долоо
хоногт
цөөн
өдөр,
subject
to a gender-based
division
of labour,
which
is primarily
цөөн цагаар
ажиллаж
байна. Энд
явагддаг
нийт and
үйл
based
on (perceived)
differences
in physical
strength
ажиллагаа
хүчний
ялгааactivities
болон эрсдэлээс
үүдсэн
exposure
to нь
risk.биеийн
The divide
of mining
along gender
хөдөлмөрийн жендэржсэн хуваарьтай байдаг ч энэ зааг
lines is not strict though, and both women and men perform
ялгаа нь тийм ч хатуу биш, эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс бүх л
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ажилд оролцон хийдэг. Эрэгтэйчүүд ухах, хүдрийг гаргах,
virtually all tasks. Men do all jobs related to actual mining, such
тэслэх, чулуу бутлах, хүдрийг ачих тээвэрлэх зэрэг уурхайн
as digging,
hauling up
ore, blasting,
crushing stonesүйл
andявцад
loading
үндсэн
ажлуудыг
голцуу
хийж, боловсруулах
and transporting
ore.
They үйлчилгээнд
are less present
at processing
оролцох
нь бага,
туслах
бараг
анхааралand
play a relatively minimal
role in the delivery
of auxiliary
services.
хандуулдаггүй.
Харин эмэгтэйчүүд
алт угаах,
үйлдвэрийг
бэлтгэх,
ажиллуулах
зэрэг боловсруулахтай
холбоотой
Women dominate
processing
(panning, preparing
the processing
ажлуудыг
илүү
хариуцахын
зэрэгцээ
хоол(cooking,
унд бэлтгэх,
plant) and the
provision
of auxiliary
services
cleaning,
угааж
алт also
худалдаж
авах
зэрэг
туслах such
үйлчилгээг
buying цэвэрлэх,
gold), but they
perform
mining
activities
as
хийж,
өргөх
хүдэр
гаргаж,
чулуу, хаягдал
haulingмөн
up ore
withэргүүлээр
the windlass,
sorting
stones/tailings,
and
хүдэр ялгаж, хүдрийг шуудайлах зэрэг уурхайн ажлуудыг
bagging ore. This general gender division of labour reflected both
мөн хийдэг. Хөдөлмөрийн хуваарь дахь жендэрийн зааг
the actual performance of tasks and perceived appropriateness
ялгаа нь бодитойгоор гүйцэтгэж байгаа ажил үүргийн
of tasks for гадна
either тухайн
women ажил
or men.
ялгаанаас
эмэгтэй, эсвэл эрэгтэй хүнд
зохистой эсэх талаарх ойлголтод суурилж байна.
A concerning issue has been the degree of child labour in ASM
Гар
аргаар
олборлох
уурхай
дахьaccompany
хүүхдийн хөдөлмөр
нь
activities
across
Mongolia.
Children
their parents
улс
даяарofсэтгэл
зовоосон
болоод
байна. Хүүхдүүд
in search
gold deposits,
andасуудал
often work
in extremely
unsafe
алтны
ордconditions
газар хайхад
нь эцэг
эхээ даган
явах,
маш child
and harsh
to supply
additional
labour.
Although
аюултай, хүнд нөхцөлд эцэг эхдээ туслан ажиллах нь элбэг
labour is a problem for both genders, evidence suggests that girls
тохиолддог. Хүүхдийн хөдөлмөрийн энэ хэлбэрт охид
are paid in kind
food) while
older
maleчchildren
хөвгүүдийн
аль(mainly
аль ньwith
татагдан
орсон
байдаг
охидодare
paid
in
cash,
revealing
that
gender
disparities
in
pay
begin
шан хөлсийг нь эд материалаар, түүний дотор голцууearly
хоол
on in life. For
all age
groups, бэлэн
wages are
lower төлдөг
for girlsбөгөөд
than for
хүнсээр,
харин
хөвгүүдэд
мөнгөөр
boys.ньInцалин
the case
of goldдэх
andжендэрийн
fluorspar mining,
the boys
represent
энэ
хөлсөн
ялгаатай
байдал
маш
эрт
байна.
насны (Purevjav,
охид мөн2011;
насны
overэхэлдгийг
80 percentхаруулж
of the total
child Бүх
workforce
хөвгүүдээсээ
цалин хөлс авдгаас гадна алтны болон
MEK Co. Ltd etбага
al. 2005).
хайлуур жоншны уурхайд ажиллаж буй хүүхдүүдийн 80
гаруй хувь нь хөвгүүд байна (Purevjav, 2012; MEK Co. Ltd et
al. 2005).

Figure 55: 55.
Panning
gold байнаа нь.
Дүрслэл
Алт for
угааж

7 .2 .4 Financial Capital
Санхүүгийн капитал
Due to the transient nature of artisanal mining individuals often
haveаргаар
a broad-base
of income
sources, including
artisanal
mining,
Гар
олборлох
үйл ажиллагаа
нь явуулын
шинжтэй
pension/allowances,
salary, livestock
husbandry,
small and
учраас
энэ ажлыг эрхэлж
байгаа хүмүүс
олборлолтоос
medium
size enterprises,
and family business
(SDC,мал
2013).
олох
орлогоос
гадна тэтгэвэр/тэтгэмж,
цалин,
ажThey
ахуй
болон
жижиг, дунд
бизнесийн,
өрхийн
бизнесийн
ашиг
switch between
herding
and ASM, often
intending
to invest
their
зэрэг
орлогын
олон
янзын эх new
үүсвэртэй
байдаг (SDC, 2013).
additional
incomes
in acquiring
livestock.
Тэд гар аргаар олборлох болон мал маллах ажлыг ээлжлэн
хийхдээ
уурхайгаас
олсон
орлогоороо
голцууwas
мал
Of the various
financial
capitals
artisanal mining
theнэмж
most
авахыг
зорьдог
important
sourceбайна.
of income, followed by child allowances and
salaries.
Theолборлох
majority ofүйл
artisanal
miners (about
64ашиг
percent)
Гар
аргаар
ажиллагаанаас
олох
нь
consider thatэхincome
from artisanal
mining
to be
times higher
санхүүгийн
үүсвэрүүдээс
хамгийн
чухал
нь20
бөгөөд
than otherмөнгө,
sourcesцалин
of income.
In some
instances,
хүүхдийн
араас
нь удаална.
Гарstudents
аргаар from
олборлогчдын
олонхи
нь (64
орчим
хувь) тэдний
the urban areas have
started
to take
up artisanal
miningэнэ
during
ажлаасаа
олжbreaks
буй орлого
бусад
эх and
үүсвэртэй
харьцуулахад
their summer
to pay for
tuition
rising living
expenses
дунджаар
20 дахин
гэж үзэж
байна.
суурин
газар
in Ulaanbaatar.
These их
younger
people
arriveХот
at the
gold fields
суралцаж
буй
оюутнууд
ч
зуны
цагт
сургалтын
төлбөр
along with their parents to earn extra cash to help pay cost of
болон амьдралын өртөг улам нэмэгдсээр буй Улаанбаатарт
their education.
амьдрах зардлаа олохын тулд гар аргаар олборлох ажил
хийж байна. Ийм залуус алт олборлож буй газар эцэг
эхтэйгээ хамт ирж боловсролынхоо үнийг төлөхөд хувь
Spending pattern of ASM incomes
нэмэр оруулахаар ажилладаг.

The research demonstrated that ASM provides both individual
income
and also
broader
economic
benefits
for the
wider эх
Гар
аргаар
олборлох
уурхай
нь хувь
хүмүүст
орлогын
community.
The зогсохгүй
survey team
met with
an нутгийнханд
elderly womanэдийн
who
үүсвэр
болоод
тухайн
орон
has transitioned
from being
a herder
an artisanal miner
and is
засгийн
хувьд ашигтай
байдаг
нь to
судалгаагаар
харагдаж
now primarily
engaged
in making
clothes for“нинжа”
women
байна.
Анх малчин
байснаа
гарtraditional
аргаар олборлогч
болсон,
одоо
жижиг Her
бизнес
эрхлэн
үндэсний
хувцас
in a smallхарин
business
operation.
sewing
business
was made
захиалгаар
оёж
буй оёдолчин
эмэгтэйтэй
судалгааны
баг
possible by the
somewhat
improved
incomes in
the community
уулзсан
юм.
Гар
аргаар
олборлох
үйл
ажиллагаанаас
олсон
from ASM and large-scale mining: In this example, we see that
орлого болон том хэмжээний уурхай нээгдсэн нь түүнд
she had once been a herder and had used money made by ASM to
энэ бизнесээ эхлэх боломж олгожээ. Энэ жишээнээс бид
build a business. Her business was partially able to survive by the
малчин эмэгтэй гар аргаар олборлох уурхайгаас олсон
heightened economic
activity бизнестэй
caused by mining.
орлогоороо
хувийн жижиг
болсныг, уурхайн
хөгжлөөс үүдсэн эдийн засгийн үйл ажиллагааны идэвхжил
нь ийм хүмүүсийн бизнес оршин тогтноход тус болж
байгааг харж байна.

The miners say that they spend their incomes on living costs and
Гарfees
аргаар
олборлох
уурхайгаас
олсон
school
for children.
In Sharyn
Gol, a miner
saidорлогын
that it is very
зарцуулалтын
зураг that is adequate for their family’s
hard
for them to findдүр
an income
survival
needs and
to send
their амьдралаа
children to school.
Уурхайчид
олсон
орлогоо
залгуулахад
болон хүүхдүүдийнхээ сургуулийн төлбөрийг төлөхөд
зарцуулдаг гэж ярьж байна. Шарын гол сумын
уурхайчны хэлж байгаагаар өрхийн хэрэгцээгээ хангаж,
хүүхдүүдээ сургах зардлыг арай ядан олж байгаа аж.
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Нийгмийн капитал
Гар аргаар олборлох уурхайд нийгмийн капиталтай
холбоотой нэгэн эерэг үр дүн нь тэнд ажиллаж буй
хүмүүсийн, ялангуяа энэ ажилд шилжсэн малчдын эв
нэгдэл юм. Гар аргаар олборлогчид том жижиг уурхайн
компаниудтай, орон нутгийн засаг захиргаатай, малчидтай
зөрчил маргаанд орох нь элбэг бөгөөд тэдний байгаль
орчны доройтолд нэрмээс болж байгаа нь, мөн эрх зүйн
хувьд тодорхойгүй байдал нь энэ зөрчлийг үүсгэх гол хүчин
зүйлс болж байгаа юм.
“Нутгийн хүмүүс гар аргаар олборлох уурхайд болон том
уурхайд ажиллаж орлого нь сайжирснаар хувцас хунар
худалдаж авах нь ихэссэн... Надад энд оёдол эрхлэх нь
ашигтай байна. Би хувь хүмүүсийн захиалгаар хувцас
оёдог, дэлгүүрт тавьж худалддаггүй. Би өдөр шөнөгүй
ажилладаг”.
Өмнө нь малчин, гар аргаар олборлогч байснаа одоо
оёдлын бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэй.
Гар аргаар олборлогчид тэднийг алтны гол судал олдмогц
нэг газраас нөгөө рүү хөөгч цагдаа нартай мөн зөрчилддөг.
Гар аргаар олборлогчидтой ярилцаж байхад цагдаа нартай
харилцах хамгийн хэцүү гэж ярьсан нь үүнийг нотолж
байна. Цагдаа нарын дарамтаас зугтан өөр сумын нутагт
очоод удаагүй байтал цагдаа нар тэднийг дахин хөөсөн
гэж тэд ярьсан юм. Хуулиар хамгаалагдаагүй байдал нь гар
аргаар олборлогчдын ажиллаж буй газар зөрчил маргаан
гарах үндэс болж, зодуулах, тушаалгүйгээр баривчлагдан
саатуулагдах, мөнгөө хулгайд алдах, багаж хэрэгсэлээ
хураалгах, алтаа булаалгах, гэрээ буулгуулах зэргээр хүний
эрх нь зөрчигдөх явдал гарч байна. Цагдаа нар гар аргаар
олборлогчдыг хөөхдөө багаж зэвсгийг нь хүчээр булаан авч
машиных нь дугаарыг болон дугуйг авах явдал ч гардаг
байна.
Гар аргаар олборлогчид нь бичил уурхайн ашиг
сонирхолыг хамгаалах хандлагатай байдаг орон нутгийн
төрийн албан хаагчидтай нилээн зөрчилдөх нь түгээмэл
болсныг доорхи ярилцлага харуулж байна.
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Судалгааны гар аргаар олборлогчдын бүлэгтэй хийсэн
ярилцлагын үеэр тэднийг орд газрыг илрүүлэхэд ашиглаад
дараа нь хөөн явуулж төрийн захиргааны ажилтнууд
өөрсдөө тэнд нь бичил уурхай ажиллуулаад байна гэсэн
ойлголт орон нутгийнхны дунд байдгийг илрүүлсэн юм.
Хэрэв энэ нь нотлогдвол гар аргаар олборлогчдын эмзэг
байдлыг болон төрийн албан хаагчдад ашиг олох боломж
олгож буй шударга бус, бүрхэг эрх зүйн орчин үйлчилж
байгааг харуулсан чухал мэдээлэл юм.
Эндээс байгаль орчны доройтол болон бусад таагүй
нөлөөг хуулийн хүрээнд ажиллаж буй бичил уурхайнуудаас
илүү гар аргаар олборлох уурхайтай холбон ойлгодог
түгээмэл хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэйг харж болно. Гар
аргаар олборлох уурхай болон бичил уурхайд ажиллаж буй
хүмүүсийн байдлыг нарийн ялгаж салган ойлгох, тэдний аж
амьдралд учирч буй бэрхшээл дарамтад илүү мэдрэмжтэй
хандахыг судалгааныхаа үр дүнд үндэслэн санал болгож
байна.

х8 Зөвлөмж
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8 Зөвлөмж
Монгол дахь уул уурхайн үйл ажиллагаа малчин өрхүүдэд хэрхэн нөлөөлж байгаа, ялангуяа эмэгтэйчүүд уул уурхайн нөлөөнд
шууд ба шууд бусаар илүүтэй өртөж байгаа талаар олон чухал асуудал судалгааны үр дүнд илэрхий болсон юм. Уул уурхайн
үйл ажиллагааны нөлөөллийг төлөвлөн тооцох, удирдан зохицуулахдаа энэ жендэрийн чиг хандлагад маш бага анхаарал
хандуулж байгаа нь ч мөн харагдлаа. Монголын нөхцөл дэх уул уурхайн үйл ажиллагааны үр нөлөөг экологи, нийгэмсоёл, эдийн засгийн талаас цогц судалсны үр дүнд малчдын аж амьдралд ноцтой нөлөөлж буйг найман сэдвийн хүрээнд
дэлгэрүүлэн авч үзлээ. Эдгээр асуудлыг цогц байдлаар, эмэгтэйчүүдийн нөхцөл байдалд онцгой анхаарал хандуулан авч үзэх,
бодлого төлөвлөлтөд тусгах шаардлагатайг судалгааны үр дүн харуулж байна. Энэ нь уул уурхайн салбарын зөвшилцөл,
гүйцэтгэлийг төлөвлөх, удирдан зохицуулах компани, үндэсний Засгийн газар болон орон нутгийн (ялангуяа сумын)
удирдлагын аль алинд нь хамаатай билээ.
Энэхүү төгсгөлийн хэсэгт бид судалгаанаас гарсан гол зөвлөмжүүдийг нягтлан шалгаж сайжруулаад нэгтгэн орууллаа.
Зөвлөмжүүдийг сэдвээр ангилахын зэрэгцээ түншлэгчдэд унших, ашиглахад дөхөм байдлаар ялган зааглаж өгсөн.
Монгол улсад уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаанд оролцож буй бүх түншлэгчид эрдэс баялгийн нөөцийг хувирамтгай
зах зээлээс шалтгаалдаг, дуусч барагддаг нөөц гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай байна. Засгийн газар, компаниуд
болон орон нутгууд уул уурхайн малчин өрхүүдэд өгөх эдийн засгийн болон нийгмийн үр ашгийг уурхайн ашиглалтын үед
болон уурхайг хааснаас хойш аль болох урт хугацаанд тогтвортой байлгах стратегийг төлөвлөн хэрэгжүүлэхийн тулд хамтран
ажиллах шаардлагатай. Эдгээр уул уурхайн нөлөөнд эмзэг бүлгийн доторх эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн, хүүхдүүдийн ялгаатай
хэрэгцээг танин мэдэж, уул уурхайн үйл ажиллагаанаас тэдний хүртэх ашгийг дээшлүүлэхийн тулд харилцан уялдаатай
хамтран ажиллах шаардлагатай байна.
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8.1 Орон нутгийн хөгжил
Орон нутгийн хөгжлийн асуудал Монгол улсын уул уурхайн хөгжилд тулгарч буй үндсэн сорилтуудын нэг хэвээр байгааг
судалгааг хийсэн хоёр орон нутгийн жишээ харуулж байна. Эдгээр орон нутгийн зарим оршин суугчид цалин хөлстэй
хөдөлмөр эрхлэлт рүү амжилттай шилжиж, боловсрол, эрүүл мэнд, бизнесийн боломж нь дээшилсэн боловч ихэнх хүмүүс
хэт төвлөрсөн хэвээр байгаа тогтолцоо болон төрийн хууль, зохицуулалт бүрхэгээс, тэдгээрийг уул уурхайн компаниуд алдаг
оног хэрэгжүүлж буйгаас уул уурхайгаас зохих ашгаа хүртэж чадахгүй байна. Гэхдээ уул уурхайн зарим компани эдгээр сөрөг
үр нөлөөг арилгахыг чармайн, орон нутгийн оршин суугчид, малчдыг хамтран ажиллахад, орон нутгийнхаа нөхцөл байдлыг
сайжруулахын төлөө нийгмийн харилцаа холбоог бүтээхэд, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлж амьжиргааг дээшлүүлэх
чиглэлээр тавьсан зорилтуудаа хэрэгжүүлэхэд уриалан урамшуулж байна. Гэвч олон орон нутгийн хувьд хөгжлийн хурдад
дасан зохицох нь бэрхшээлтэй байна. Орон нутгийн түвшинд тогтвортой, тодорхой зорилготой, хүн амын бүлгүүдийг
хамруулсан зөвшилцлийг бий болгох нь хүн амын эмзэг хэсэгт, түүний дотор малчид, эмэгтэйчүүдэд уул уурхайн хөгжлийн үр
шимээс илүүтэй хүртэхэд нь туслах болно.
Орон нутгийн удирдлагад:

Уул уурхайн компанийн удирдлагад:

• Нутгийн иргэд, бизнесийн бүлгийнхэн болон уурхайн
компанийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгон, хамтран
ажиллах боломжийг нь холбон зохицуулах чадвар
орон нутгийн захиргааны хэлтэс, нэгжид байгаа эсэхийг
үнэлж, хэрэв байхгүй нөхцөлд хандивлагч байгууллага,
эсвэл хувийн хэвшлийн мэргэжлийн компаниас чадавхи
бэхжүүлэхэд туслалцаа авах,

• Компанийн бодлого үйл ажиллагаандаа Монгол улсын
Үндсэн хууль болон бусад хуулийн заалтуудыг мөрдлөг
болгон, ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг үл тэвчих,

• Чадавхи боломж байгаа нөхцөлд орон нутгийн хэмжээнд
захиргааны аль хэлтэс, нэгж нь уурхайн компанитай
ажиллан, нэгдүгээрт, шууд болон шууд бус хэлбэрээр
ажлын байр бий болгох боломжтойг судлах, хоёрдугаарт
орон нутгийн иргэд болон бизнесийн бүлгүүдийн чадавхи
боломжийг тодорхойлох. Үүний тулд орон нутгийн
удирдлага нь бизнесийн байгууллагатай хамтран орон
нутаг дахь хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийн хөгжлийг
зураглах буюу орон нутгийнхны ажил хөдөлмөрийн ур
чадварын талаар мэдээлэл, бүртгэлтэй болж, тэдгээрийг
цаашид хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах шаардлага
гарч болно.
• Эмэгтэйчүүд болон эмзэг бүлгийн төлөөлөлтэй уулзан
тэдний саналыг авч, хүйсээр ангилсан мэдээллийн
сан бүрдүүлэн, уул уурхайн салбарт шууд ба шууд бус
хэлбэрээр ажил эрхлэхэд нь тэдэнд шаардагдаж буй ур
чадвар, боломжийг илрүүлэх.

• Орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран шууд болон
шууд бус ажил эрхлэлтийн боломжийг илрүүлэн
тодорхойлж, уурхайд хэрэгцээтэй ажлын ур чадвар,
чадавхи дээшлүүлэх замаар нутгийн иргэдтэй
хамтран ажлын байр бий болгож, бизнес төлөвлөгөө
боловсруулан, ажлын байр болон бизнесийн
холбогдолтой бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах,
• Орон нутгийн түвшин дэх ажлын байр, бизнес
төлөвлөгөөтэй холбоотой мэдээлэл дээр үндэслэн,
малчид, эмэгтэйчүүдэд зориулсан жижиг бизнесийн үйл
ажиллагаа болон сургалтуудыг идэвхижүүлэх,
• Гэр бүлийн хосыг хамт уурхайд ажиллах боломжоор
ханган, уян хатан ажлын хуваарьт оруулж мөн ажилчдын
хүүхдүүдийг асрах цэцэрлэг, яслийг дэмжих,
• Урт хугацаанд орон нутгийн хөгжлийг дэмжсэн ил тод,
тэгш оролцоо бүхий гэрээ байгуулан, орон нутгийн
иргэдийг ажлын байраар ханган, бизнесийн боломжийг
дэмжсэн борлуулалтын зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх.

Үндэсний Засгийн газарт:
• Байгаль орчны үнэлгээний тухай хуулийг эргэн харж
нийгмийн өнөөгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэх,
• Олон нийттэй зөвлөлдөн уул уурхайн үйл ажиллагаа
болон дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ нийгмийн
сөрөг үр нөлөөг аль болох бууруулах арга хэмжээг
Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ болон менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар
зохицуулах, жендэр нас болон яс үндэс зэрэг аливаа
ялгааг харгалзан тооцож байх үүргийг компаниудад
оноосон хуулийн заалт оруулахад анхаарах,
• Уурхайн нийлүүлэлттэй холбоотой жижиг дунд бизнесийн
үйл ажиллагаанд жижиг зээлийн боломжийг өргөжүүлэн
эмэгтэйчүүдэд бизнесийн таатай нөхцөл бүрдүүлэх,
• Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, уул уурхайн
компаниуд ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, мэдээлэх нөхцөлийг
хангасан зохицуулалтын арга хэмжээг нэвтрүүлж,
хэвшүүлэх.
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8.2 Ус
Орон нутгийн усны нөөцөд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нөлөөлөх байдал нь Монголд ихээхэн маргаантай асуудал хэвээр
байна. Ер нь Монгол улс усны нөөц багатай, хүн ам нь гүехэн худгаас гарах гүний ус болон гол мөрнөөс авч ашиглах
гадаргын уснаас ихээхэн хамааралтай амьдардаг нөхцөл байдалтайгаа уялдуулан усны асуудалд ихээхэн анхааран
зохицуулалт, мониторингоо сайжруулж иржээ. Гэвч шинэ асуудлууд урган гарсаар байна. Уул уурхайн усны нөөцөд нөлөөлөх
байдлын талаарх ойлголт бүс нутгуудад харилцан адилгүй бөгөөд уурхайн хэлбэрээс (жишээ нь гар аргаар олборлох уурхай
байгаа эсэх), тухайн нутаг орны усны хүртээмжээс ихээхэн хамаарч байгааг судалгаа харууллаа.
Орон нутгийн удирдлагад:

Үндэсний засгийн газарт:

• Орон нутгийн түвшинд ил тод байдал, түншлэлийн
итгэлцэл буй болгохын тулд уурхайн нөлөөллийн бүсэд
орших малчдад гидрологи болон уурхайд ашиглах усны
менежментийн талаарх мэдээлэл олгох, тэдэнд зориулсан
сургалт зохион байгуулах,

• Усны асуудлаар ажиллаж буй байцаагч,
мэргэжилтнүүдийн үр дүнтэй зохицуулалтын ажил хийж,
шаардлагатай арга хэмжээ авах чадавхийг дээшлүүлэн,
технологийн хувьд дэмжих,

• Малчдыг усны нөөцөд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн
талаар тодорхой ойлголттой болгож, энэ асуудлаар
түншүүдтэйгээ санал бодлоо солилцон, шийдэлд хүрэх
зорилгоор хэлцэлд оролцох боломжоор хангах,
• Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэн голын ус бохирдох
болон усны чанар доройтох тохиолдолд малаа ундаалах
усны эх үүсвэрийн өөр шийдлийг санал болгох,
• Усны эх үүсвэр, аюулгүй усны хэрэглээ болон нөхцөл
байдал өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрт орон нутгийн
иргэдийг (малчдыг) оновчтой, үнэн зөв мэдээллээр цаг
алдалгүй хангах.

• Усны менежментийн талаархи хэрэгжихүйц, монгол орны
байгаль орчин, эдийн засаг, соёлын онцлогт тохирсон
удирдамж зааварчилгааг уул уурхайн компаниудад
танилцуулж, төрийн зохицуулалтыг сайжруулах,
• Уул уурхай эрчтэй хөгжиж буй бүс нутгуудад зориулсан
усны мониторингийн хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд
боловсруулан нэвтрүүлэх,
• Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэн гарч буй болон
ирээдүйд гарч болзошгүй эрсдэлийн талаарх мэдлэгийн
санг хөгжүүлэхийн тулд усны чиглэлийн судалгааг
үндэсний түвшинд дэмжих,
• Цаг уур, гидрологи, усны чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдэд
тогтмол ажиглалт хийх хямд төсөр судалгааны аргаар
мэдээлэл цуглуулан, түүнийгээ метал зэрэг бусад
хувьсагчдаар баяжуулах.
Уул уурхайн компанийн удирдлагад:
Орон нутгийн удирдлага болон уул уурхайн компаниудын
хооронд дутагдаж буй түншлэлийн гол агуулга нь өмнөх
бүлгүүд дэх зөвлөмжүүдийг уул уурхайн компанийн үйл
ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээр тусгах явдал юм.
• Байгалийн хувьсагчид болон хүний үйл ажиллагаанаас
үүдэн усанд гарч буй өөрчлөлтийг ялган салгаж ойлгохын
тулд уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө усны
төлөв байдалд мониторинг хийх, судлах төлөвлөгөө
боловсруулах,
• Усны мониторингийн үр дүнг орон нутгийн ард иргэдэд
ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар тогтмол мэдээлэх,
• Усны менежментийн талаарх зохицуулалтыг хийхийн
өмнө стандартыг өндөр түвшинд хүргэх ажлыг санаачлан
хийх,
• Байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд
оролцооны аргыг ашиглан, нутгийн малчдыг усны
мониторингийн чиглэлээр хагас-цагаар ажиллуулахын
зэрэгцээ тэдний усны менежментийн талаархи уламжлалт
мэдлэг мэдээллээс суралцан, харилцан итгэлцлийг
бэхжүүлэх.
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8.3 Бэлчээр
Нүүдлийн мал аж ахуйд суурилсан монголын нийгэмд газар амин чухал нөөц баялаг байдаг. Гэтэл Монголд уур амьсгалын
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгаль орчны доройтол нь уул уурхайн нөлөөллийн (жишээ нь шороон зам ашиглах) хамтаар газрын
төлөөх өрсөлдөөнийг улам нэмэгдүүлж байгаа билээ. Том, жижиг, гар аргаар олборлох уурхайнууд чанартай бэлчээрийн
хүртээмжийг бууруулж, малчид болон уул уурхай эрхлэгчдийн хооронд, мөн малчдын хооронд зөрчил үүсгэж байгааг
судалгаа харууллаа. Эрчүүд малаа илүү хол зайд бэлчээн, улмаар ар гэртээ үлдсэн эмэгтэйчүүдийн ажил үүрэг нэмэгдэх
зэргээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хэн хэнийх нь ажлын ачаалал нэмэгдэж, аюулгүй байдал нь эрсдэлтэй болж байна. Уул
уурхайд ашиглагдсан газрыг нөхөн сэргээх, хөрс сайжруулах шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх стратеги баримтлахын зэрэгцээ
бэлчээрийн хүртээмж буурсан нь хүмүүсийн нийгмийн харилцаа болон өрх гэрийн доторх жендэрийн харилцаанд нөлөөлж
байгааг тусгайлан анхаарах шаардлагатай байна.
Орон нутгийн удирдлагад:

Үндэсний Засгийн газарт:

• Зуун хувийн “нөхөн сэргээлтийн бонд” босгон бэлчээр
нөхөн сэргээхэд ашиглаж, үүнд идэвхтэй сайн оролцон
ажилласан түншлэгчдэд хөнгөлөлт үзүүлэх. Бондын дүрэм
журмыг ил тод нээлттэй байлгах,

• Сайжруулсан зам, дэд бүтэц байгаа нөхцөлд тээврийн
хэрэгслүүдээс тухайн замыг ашиглахыг шаардах.
Ингэснээр сайжруулсан зам ашиглалтын өртөг буурч,
тээврийн хөдөлгөөнийг хянах болон зам ашиглаагүй
жолооч нарт хариуцлага хүлээлгэх боломж нэмэгдэнэ.

• Газрыг нөхөн сэргээж, сайжруулах ажлыг зохих чадавхи
бүхий байгууллага, бүлгүүдийн дунд ил тод, нээлттэй
зарлан шалгаруулах,
• Газрын нөхөн сэргээлт, үржил шимийг сайжруулах
ажилд тавих хяналтыг илүү зохистой, үр дүнтэй, ил тод
хэлбэрээр тогтмол явуулах. Хэрэв нөөц боломж, чадавхи
дутагдаж байвал бусад түншлэгчдээс санхүүжилт дэмжлэг
хайх.

• Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах ажлын уялдаа холбоог
нутгийн холбогдох эрх мэдэл бүхий этгээдтэй хамтран
сайжруулах. Нөөц бололцоо, чадавхи хомс тохиолдолд
зам ашигласны төлбөр зэрэг салбарын орлогоос
шаардлагатай сургалтыг санхүүжүүлэн, хүний нөөцийг
дэмжих,
• Албан ёсны дэд бүтэц байхгүй бол компани, орон
нутгийн удирдлага болон оршин суугчид, түүний дотор
малчид, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд болон эмзэг
давхаргын хүмүүсийг оролцуулсан хамтын чармайлтаар
дэд бүтцийг төлөвлөх.
Уул уурхайн компанийн удирдлагад:
• Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бэлчээрт учруулах дарамтаас
үүдэн гарах жендэрийн үр нөлөөг ойлгож, эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдэд тулгарч буй асуудлыг бодитойгоор
илрүүлэхийн тулд орон нутгийн эмэгтэй эрэгтэй хүмүүстэй
зөвлөлдөх,
• Газрын нөхөн сэргээх, сайжруулах болон дэд
бүтцийг төлөвлөх ажилд газрын заншсан уламжлалт
хуваарийг илрүүлэх, ан амьтадын хөдөлгөөний замыг
тогтоох, хамгийн хор хөнөөл багатай маршрут болон
төлөвлөлтийн стратегийг сонгон авахын тулд орон
нутгийн иргэд түүний дотор малчдын оролцуулах,
• Уурхайн нөхөн сэргээлтийн тэргүүн туршлага, аргачлалын
сайн жишээнээс суралцан газар нөхөн сэргээж
сайжруулах дэвшилтэт аргыг хэрэглэх.
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8.4 Тоосжилт
Монголд уул уурхайн хүмүүст нөлөөлж буй хамгийн ил тод хэлбэр нь тоосжилт, тоосон бохирдол юм. Тоосжилт нь хэдийгээр
өмнө нь байсан ч уурхай ашиглаж эхэлснээс хойш илт ихэсчээ. Бургисан тоосыг хяналтгүй орхисноос газар нутгийн төрх,
хөдөөгийн болон суурин газрын хүн, малд ихээхэн сөрөг нөлөөтэй болжээ. Эмэгтэй эрэгтэй хүмүүст тоосжилт нь мөн л
харилцан адилгүй нөлөөлж, эрүүл мэнд нь муудах, гэр орны ажлын ачаалал нэмэгдэн амьдралын тогтсон хэмнэл алдагдах
байдал нь ялгаатай байгаа нь судалгаанаас харагдлаа. Ихэнх цагаа гадаа өнгөрөөдөг, газар дэлхийдээ ойр амьдардаг
хүмүүсийн хувьд тоосны бохирдол нь амьдралын чанарт нь нөлөөлөх ноцтой асуудал болдог. Уул уурхайн үйл ажиллагааны
явцад агаарын чанар болон тоосжилтоос үүдэлтэй хүн малын эрүүл мэнд, бэлчээрийн чанар, малчин айл өрхүүдийн гэр,
малын хот хороон дахь бохирдол зэрэг нөлөөнд тогтмол, ил тод байдлаар мониторинг хийж, тоосжилтын нөлөөнд эмзэг
байгаа оршин суугчдыг дэмжиж байх шаардлагатай.
Орон нутгийн удирдлагад:

Уул уурхайн компанийн удирдлагад:

• Мэргэжлийн Хяналтын Газрын байгаль орчин, аялал
жуулчлал, геологи, уурхайн хяналтын асуудал эрхэлсэн
хэлтэсээс тоосжилт бууруулах арга хэмжээг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхийг компаниудад хариуцуулан, уурхай болон
тээвэрлэлтийн замд хяналт тавьж, үүргээ биелүүлээгүй
тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх. Нөөц боломж
дутагдалтай бол санхүүгийн эх үүсвэр, дэмжлэг хайж
олох,

• Агаарын чанар болон тоосжилтод тавих хяналтыг
стандартын шаардлага хангасан байдлаар ил тодоор
тасралтгүй гүйцэтгэх. Ийнхүү хянаснаар стандарт зөрчсөн
тохиолдлыг илрүүлэх, агаарын чанарын өөрчлөлтийн
урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлох, агаарын
чанарт нөлөөлөх арга техник хэр үр дүнтэй байгааг хянах
боломж олдоно.

• Орон нутгийн оршин суугчид, түүний дотор малчдыг
тоосжилтоос үүдэлтэй өвчин эмгэгийн талаар орон
нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлэхэд
урамшуулах.
Үндэсний засгийн газарт:
• Агаарын тухай хуулийг эргэн харж үйлдвэрлэлийн, түүний
дотор уурхайн үйл ажиллагааг илүүтэй тусгах,
• Уурхайн үйл ажиллагааны агаарын чанарт үзүүлж
буй нөлөөнд хяналт тавихад ашиглах гарын авлага,
удирдамжийг боловсруулж, тодорхой стандарт арга
хэмжээг зохицуулалтаар тодорхойлох,
• Бүс нутгийн дэд бүтцийн хөгжлийн асуудлаарх яриа
хэлцлийг сайжруулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийн
тулд олон талын түншлэгчдийг оролцуулсан хороо,
зөвлөл байгуулах.
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• Орон нутгийн оршин суугчдид, түүний дотор малчид
болон эмэгтэйчүүдийг тоосжилтонд хяналт тавих
хөтөлбөрт аль болох оролцуулах,
• Тоосжилт нутгийн хүмүүс болон малын эрүүл мэндэд
хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох судалгаа, мониторинг
хийх.
• Орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний
байгууллагуудтай нягт уялдан ажиллаж, эрүүл мэндийн
үйлчилгээний байгууллагуудын санхүүжилт буурч
боловсон хүчин дутагдалд орсон тохиолдолд дэмжлэг
үзүүлэх.
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8.5 Нүүлгэн шилжүүлэлт
Монгол усад уул уурхай эрчтэй хөгжиж эхэлсэн 2000 оноос газрын хүртээмж муудаж, уурхайн авто болон төмөр зам,
бусад дэд бүтэц баригдаж, үүнээс үүдэн малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх нь нэмэгдсэн байна. Нүүлгэн шилжүүлэлт нь түүнд
хамрагдсан хүмүүсийн хувьд тогтон төвхнөсөн аж амьдралыг нь нураасан хүнд үйл явц байдаг. Монголын малчид нүүдэллэн
амьдардаг хэдий ч нүүдлийн тогтсон зам, горимтой, газар оронтойгоо нягт холбоотой байдаг тул нүүлгэн шилжүүлэлт
тэдэнд мөн ялгаагүй хүнд явдал болдог. Монгол улсад уул уурхай хөгжиж буй орон нутгуудад хэдийн бэлчээрийн доройтол,
усны хомсдол нүүрлэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөж эхэлсэн байна. Идээшин дассан нутгаасаа нүүсэн малчид санхүү,
эрүүл мэнд, нийгмийн харилцаа холбооныхоо хувьд хохирч байгааг судалгаа харууллаа. Энд ч мөн эмэгтэй эрэгтэй хүмүүст
дээрх хүчин зүйлс ялгаатай байдлаар нөлөөлж байна. Тулгараад буй эдгээр сөрөг нөлөө нь хуримтлагдсан байдлаараа
зарим малчдыг амьдралын уламжлалт хэв маягаа өөрчлөхөд хүргэж байна. Уул уурхай ба нүүлгэн шилжүүлэлт нь шийдвэр
гаргагчдын болон иргэний нийгмийн бүлгүүдийн тусгайлан анхаарал хандуулбал зохих асуудал болж байгаа бөгөөд уул
уурхайн компаниуд, иргэний нийгмийн бүлгүүд болон уул уурхай ашиглагчидаас стандартын наад захын хэмжээг ч болов
мөрдөх талаар зөвшилцөлд хүрэх шаардлагатай байна.
Орон нутгийн удирдлагад:

Уул уурхайн компанийн удирдлагад:

• Малчдын нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлаар
компаниудын хүлээх хариуцлагыг өндөржүүлэхийн
тулд орон нутгийн удирдлагад ажиллаж буй хүмүүс энэ
чиглэлээр хэрэгжиж буй үндэсний болон олон улсын
стандартуудыг сайтар мэддэг байх,

• Газар болон бусад өмч эзэмших, нүүлгэн шилжүүлэх,
нөхөн олговор олгох, нүүн шилжсэн өрхүүдийн, түүний
дотор эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн аж амьдралыг
төвхнүүлэхдээ олон улсын стандартыг дагаж мөрдөх,

• Нүүлгэн шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулахад
орон нутгийн удирдлага санаачлагатайгаар идэвхитэй
оролцох,

• Малчид, эмэгтэйчүүдийн амьжиргааны нийгэм, эдийн
засгийн төлөв байдалд суурь судалгаа хийж, тэдний
тогтвортой амьжиргаанд уул уурхайн нөлөөллийг
тодруулах,

• Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотойгоор компани болон
орон нутгийн оршин суугчдын хооронд өрнөж буй гэрээ
хэлцэл, үйл ажиллагаанд малчдыг илүүтэй оролцуулахын
тулд иргэний нийгэм, ТББ, хоршооллуудтай хамтран
ажиллах.

• Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахдаа
төлөв байдлын судалгаан дээр үндэслэн, орон нутгийн
удирдлага болон нөлөөллийн бүсэд байгаа малчидтай
зөвшилцөн, асуудал үүссэн тохиолдолд гомдол гаргах
механизмыг тодорхойлох,

Үндэсний засгийн газарт:
• Уул уурхайгаас үүдэлтэй нүүлгэн шилжүүлэлтийн
тогтвортой амьжиргаанд нөлөөлөх үр дагаварыг бүрэн
гүйцэд тогтоох загвар, томъёолол ашиглан, нөхөн
олговрын тодорхой жишиг, шалгуурыг бий болгож, үүнд
нийтийн эзэмшлийн зуны бэлчээрийн нөхөн төлбөрийг
багтаах,
• Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой нөхөн төлбөрийн
гэрээгээ албажуулахыг компаниудаас шаардах, мөн
тухайн асуудлаар малчдыг зөвхөн өрхийн түвшинд гэрээ
хэлцэл хийх бус зохион байгуулалтанд орохыг бодлогоор
дэмжих,

• Биет болон эдийн засгийн нөлөөллийг аль аль тал нь
бүрэн ойлгож, хариуцлага тооцох болон хохирол хүлээсэн
нөхцөлд нөхөн төлбөр хийгдэх бүх болзлыг тогтсон байх,
• Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед малчдад тулгарах асуудлын
талаар бүрэн мэдээлэл ойлголттой байж, нүүлгэх
явцыг удирдан, тэдний амьжиргааг шинэ нутагт
дасан зохицоход нь дэмжиж, асуудал зөрчил гарсан
тохиолдолд хохиролгүй болгох,
• Нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой нөхөн төлбөрийг
хийхдээ усны асуудлыг сайтар анхаарч, газар шороо, ус,
соёл уламжлалын үнэт зүйлсийг, мөн тэдгээрийн хэлхээ
холбоог сайтар ойлгон зохицуулах.

• Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний явц нь уул
уурхайгаас үүдэлтэй нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлаар
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг оролцуулсан зөвлөлдөөнийг
багтааж байхад анхаарах,
• Нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлаар малчдад болон бусад
түншлэгчдэд үнэгүй эрх зүйн зөвлөгөө өгөх.
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8.6 Гар аргаар олборлолт, бичил уурхай
Гар аргаар олборлох болон бичил уурхайгаас үүдэлтэй байгаль орчны доройтол, бусад таагүй хүчин зүйлсэд хуулийн
дагуу ажиллаж буй бичил уурхайнаас илүүтэй гар аргаар олборлогчид буруутай гэх өргөн тархсан итгэл үнэмшлийг няцаах
баримтууд судалгааны явцад олдсон юм. Гар аргаар олборлогчид хэр эмзэг байдалтайг, тэдний олонхийн эрүүл мэнд аюулгүй
байдал ихээхэн эрсдэлд байгааг, эрх зүйн орчин, зохицуулалт хангалтгүй байгааг судалгааны үр дүн илрүүллээ. Гар аргаар
олборлогчид ашигт малтмалын ордыг нээсний дараа тэднийг хүчээр хөөн, уул уурхайн ашиглалтын зөвшөөрөл олгох шударга
бус, бүрхэг хууль дүрмийг ашиглан эрх мэдэлтэй хүмүүсийн байгуулсан бичил уурхай тэр орд газрыг ашиглаж эхэлдэг байна.
Гар аргаар олборлогчид, бичил уурхай эрхлэгчдийн амьдрал ахуйд тулгарч буй ачааллыг харгалзан нарийн мэдрэмжтэйгээр
тэдний асуудалд хандах шаардлагатай байна. Гар аргаар олборлох болон бичил уурхайг хөгжлийн үйл ажиллагаа хэмээн үзэж
албажуулан, нягт нямбай мониторинг хийх шаардлагатайг ч мөн энэ судалгааны үр дүн харууллаа.
Судалгааны үр дүнд тулгуурлан боловсруулсан эдгээр санал зөвлөмж нь Монгол оронд өрнөж буй уул уурхайн хөгжлийн
тодорхой цаг үед шинэчлэгдэн сайжирч үр өгөөжөө өгсөөр байна гэдэгт итгэж байна.
Орон нутгийн удирдлагад:

Уул уурхайн компаниудын удирдлагад:

• Малчид болон бичил уурхайчдын аж амьдралын онцлог
хэрэгцээг ойлгож, тэдэнтэй зөвшилцөх замаар газрын
хүртээмжийг сайжруулах,

• Гар аргаар олборлогчдын байгалийн капитал буюу
хүрээлэн буй байгаль орчныг сүйтгэн, доройтуулж буй
үйлдлийг мэдээлж, үр нөлөөг тооцох асуудлаар монголын
бүс нутгуудтай зөвлөлдөн, дээрх сөрөг үр нөлөөг
бууруулах чиглэлээр хамтран ажиллах,

• Ялангуяа мөнгөн ус ашиглаж байгаа үед, мөн
сайжруулсан зохистой технологи ашиглах боломжгүй
үед хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг илүүтэй
анхааран тэнд ажиллагсдын хөдөлмөрийн нөхцлийг
сайжруулах,
Үндэсний Засгийн газарт:
• Гар аргаар олборлох уурхайд ажиллагчдын олборлосон
алт, түүхий эдийг борлуулах зах зээлийн сүлжээг
албажуулах. Мөн зөвхөн татварын орлогод чиглэгдсэн
сонирхлоос илүүтэйгээр орон нутгийнхны эрүүл мэндэд,
байгаль орчны болон нийгмийн сайн сайханд чиглэгдсэн
бизнес орчинг хөхүүлэн дэмжих,
• Гар аргаар уурхай эзэмшигч, ашиглагч бүлгүүдийг
дэмжихдээ эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг дээшлүүлэхэд
зориулсан тусгайлсан арга хэмжээ авах.
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• Орон нутгийн болон сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд
санхүүгийн нэмэлт тусламж өгч, уурхайн үйл
ажиллагаанаас үүдэлтэй хүн амын бөөгнөрлөөс болж
өсөн нэмэгдсэн хүн амд чиглэсэн эрүүл мэндийн
үйлчилгээнд хувь нэмэр оруулах.
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Хавсралт
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ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛД
НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

• Ажиллах хүчин харьцангуй цөөн тоогоор нэмэгдэнэ.
• Бизнес боломжууд болон хөгжлийн талаархи
таамаглалууд

• Ажиллах хүчин
харьцангуй цөөн тоогоор
нэмэгдэнэ.
• Бизнес боломжууд
болон хөгжлийн талаарх
таамаглалууд

Орон нутгийн удирдлагад: Орон нутгийн удирдлагад:
• Уурхайн компаниудтай тогтмол харилцан зөвшилцөх
• Уурхайн компаниудтай
орчин бүрдүүлэх
тогтмол харилцан
зөвшилцөх орчин
• Нийгэм болон бизнес хөгжлийн төлөвлөгөөг хамтран
бүрдүүлэх
боловсруулж нутгийн иргэдийн нэн тэргүүний
чухал асуудлуудыг тодорхойлж, тэдний сонирхол,
• Компанийн хайгуулын
ур чадвар болон чадавхийн боломжийг бодитой
явц дахь үйл
үнэлэх, ингэхдээ эмэгтэйчүүд болон эмзэг давхаргын
ажиллагааны нийгмийн
төлөөллийг оролцуулан саналыг нь тусгах
үр нөлөөг байнга хянах
• Орон нутгийнхан
Уурхайн компаниудад:
эмэгтэйчүүд, эмзэг давхаргынханыг оролцуулсан
• Орон нутгийн захиргаа
хэлэлцүүлэг, зөвшил, гэрээг компанитай тохирон
болон нутгийн иргэдэд,
зохцуулалт хийх
хайгуул, шинжилгээний
ажлынхаа талаар
Уурхайн компаниудад:
мэдээлэл хийж байх
• Мэргэжилтнүүдийг оролцуулан нийгмийн байдлыг
• Үйл ажиллагааныхаа
нягтлан судалж, үр нөлөөний үнэлгээ хийн улмаар
талаархи мэдээллийг
асуудлыг зохистой шийдвэрлэх төлөвлөгөө
нутгийн иргэдэд
боловсруулах
ойлгомжтой байдлаар
• Орон нутгийнхантай (эмэгтэйчүүд болон эмзэг
тогтмол мэдээлэх
бүлгүүдтэй) тогтмол уулзаж, зөвшилцөх
• Ингэхдээ тухайн орон
• Орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран нийгмийн
нутгийн байгаль орчин
хөгжлийн болон бизнес төлөвлөгөө боловсруулж,
болон нийгмийн
шинэ боломжуудад үнэлгээ хийх
асуудлаархи суурь
• Ажиллах хүчний төлөвлөлт хийж орон нутгийн түвшин
мэдээлэл цуглуулах
дэх бараа үйлчилгээг гэрээлэх худалдан авалт,
Орон нутгийнхны
борлуулалтын хэрэгцээ, боломжийг тодорхойлох
зүгээс гаргасан гомдол
• Бүс нутгийн дэд бүтцийн тогтвортой хөгжлийн
асуудлуудыг шийдвэрлэх
төлөвлөлт хийх
зохистой механизм
• Компанийн нийгмийн хариуцлага болон орон нутаг
бүрдүүлэх
хөгжлийн төлөвлөлт хийхдээ орон нутгийн иргэдтэй
зөвшилцөх, стратеги, төсвийг тодорхой тусгасан байх
• Засгийн газартай зөвшилцөн гэрээ эхлэх.

ТЭЗҮ
• Хөдөлмөр эрхлэлт болон
худалдан авалтыг гэрээлэх
боломжууд
• Голдуу богино хугацаагаар
суурьшин ажиллах хүч
гэнэт олноороо нэмэгдэн
ирснээс нийгмийн суурь
үйлчилгээ, дэд бүтцийн
ачаалал нэмэгдэнэ.
• Зарим компаниуд дэд
бүтэц болон суурь
үйлчилгээнд дэмжлэг
үзүүлдэг

УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
• Хөдөлмөр эрхлэлт
хумигдаж, уурхайн үйл
ажиллагаатай шууд
холбоотой боломжууд
багасдаг.
• Компанийн үүсгэн буй
болгосон дэд бүтэц
болон үйлчилгээг
цаашид тордох, ашиглах
асуудлууд гарч ирнэ.

УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Орон нутгийн удирдлагад: Орон нутгийн удирдлагад:
Орон нутгийн удирдлагад:
• Зөвшилцөж тохирсон “орон • Уурхайн хаалт, орон
• Уурхайн компаниудтай тогтмол
нутгийн” гэрээг үзэглэх
нутагт, нутгийн бизнес,
харилцан зөвшилцөх орчин
нийгмийн үйлчилгээ
бүрдүүлэх
• Компанитай байнга
болон суурь дэд бүтцэд
холбоотой ажиллах
• Компанийн бүтээн босголтын
хэрхэн нөлөөлөх талаар
үйл ажиллагааны нийгмийн үр
• Уурхайн компанийн үйл
компаниудтай тогтмол
нөлөөг тогтмол хянах
ажиллагааны нийгэм
зөвшилцөн хэлэлцэх
хөгжлийн үр нөлөөг
• Орон нутгийнхныг оролцуулсан
Уурхайн компаниудад:
байнга хянах
зөвшилцлийг компаниудтай
• Уурхайн хаалтын
үргэлжлүүлэн гэрээлэх
Уурхайн компаниудад:
төлөвлөлтийг
• Улам өсөн нэмэгдэж буй хүн
• Орон нутгийн түвшин дэх
хэлэлцэхэд орон нутгийн
амд зориулсан дэд бүтэц болон
түншлэлээ өргөжүүлэн,
түншлэгчдийг (орон
нийгмийн үйлчилгээг хөгжүүлэх.
орон нутгийнхантай тулж
нутгийн удирдлага
ажиллан тэдний санаа
Уурхайн компаниудад:
ба оршин суугчдыг)
бодлыг сонсон, хариу
• Орон нутгийн түвшин дэх
оролцуулах
шийдэл өгч, гомдлыг
түншлэлээ өргөжүүлэн, орон
• Уурхайн хаалттай
барагдуулах
нутгийнхантай тулж ажиллан
холбоотой нийгэм эдийн
• Компанийн нийгмийн
тэдний санаа бодлыг сонсон,
засгийн үр нөлөөний
хариуцлагын төлөвлөлтөө
хариу шийдэл өгч, гомдлыг
үнэлгээ хийж, зохих
бодитой хэрэгжүүлэх
барагдуулах
төлөвлөлтийг тохирох
• Уурхайн ашиглалтын үеийн
• Иргэдийн гомдлыг шийдвэрлэх
• Уурхайн хаалтын
нийгэм, хөгжлийн үр
зохистой механизм бүрдүүлэх
дараахи шилжилтийн
нөлөөг тогтмол хянах
• Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
үеийн төлөвлөлтийг
• Үр нөлөөг зохицуулах
тодорхой төлөвлөгөө гарган
орон нутгийнхан болон
төлөвлөгөөг зохистой
хэрэгжүүлэх
нутгийн бизнесийг
хэрэгжүүлэх
• Суурь дэд бүтэц болон нийгмийн
дэмжих чиглэлээр
• Гомдлыг хянан шийдвэрлэх
үйлчилгээг болон хөгжүүлэх
зохицуулах
механизмыг
үр
өгөөжтэй
• Бүтээн босголтын явц дахь үр
• Үйл ажиллагааны
ажиллуулах
нөлөөг тогтмол хянах
талаархи мэдээллээр
• Шаардлагатай үед нэмэлт
• Уурхайн үйл ажиллагааны үр
байнга хангах
судалгаа
зохион
байгуулах
нөлөөг зохицуулах төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх

• Шууд хөдөлмөр эрхлэх
боломжууд
• Орон нутгийн түвшинд бараа
үйлчилгээг гэрээлэх замаар
шууд бус хөдөлмөр эрхлэх
боломжууд
• Голцуу богино хугацаагаар
суурьшин ажиллах хүч гэнэт
олноороо нэмэгдэн ирэх нь
архидалт, мансууруулах бодис,
хүчирхийлэл, өвчлөлт зэрэг
нийгмийн олон асуудлыг
төрүүлж, нийгмийн суурь
үйлчилгээ болон дэд бүтцийн
ачааллыг нэмэгдүүлнэ.
• Зарим компаниуд дэд бүтэц
болон суурь үйлчилгээнд
дэмжлэг үзүүлдэг

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

Төлөвлөлтийн болон ТЭЗҮ-н үе шатанд техник судалгааг өргөн хүрээнд зохион байгуулж, уурхайн компаниуд, орон нутгийн засаг захиргаа болон иргэдтэй зөвшилцөх шаардлагатай.

ОРОН НУТГИЙН ТҮНШЛЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖҮҮ

ХАЙГУУЛ ШИНЖИЛГЭЭ

Õàðèóöëàãàòàé Óóë óóðõàé Ìîíãîëä: Õàìòûí ç¿òãýë

Хавсралт 1. Уул уурхайн үйл ажиллагааны үе шат, мөчлөг

УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

ОРОН НУТГИЙН ТҮНШЛЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖҮҮД

• Усны нөөцийг бохирдуулахгүйн
тулд хайгуулын үед гаргасан нүх
цооногийг битүүмжлэх

• Нутгийн иргэдээс ирэх гомдол
саналыг шийдэн зохицуулах
механизм бүрдүүлэх

• Уурхайн орчны гадаргын болон
гүний усны талаар суурь
мэдээлэл цуглуулах

• Орон нутгийнхныг ус ашиглалтын
тухай ойлгомжтой мэдээллээр
тогтмол хангах

• Орон нутгийн удирдлагууд
болон нутгийн иргэдэд (малчид,
эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгүүд)
уурхайн ашиглалтын үеийн усны
хэрэглээний талаар, орчны усны
нөөцөд цаашид хэрхэн нөлөөлөх
талаар мэдээлэл өгөх

Уурхайн компаниудад:

• Хайгуулын явц нь усны нөөцөд
хэрхэн нөлөөлж байгаад хяналт
тавих (хаягдал усыг хянах)

• Усны нөөцийг бохирдуулахгүйн
тулд хайгуулын үед гаргасан нүх
цооногийг битүүмжлэх

• Орон нутгийн түншлэгчидэд (малчид,
эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгүүд) уурхайн
ашиглалтын үед усны нөөцөд
гарах өөрчлөлтийн талаар тогтмол
мэдээлэх

• Усны менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулахдаа уурхайн
ашиглалтын үеийн нийгэм, байгаль
орчинд нөлөөлөх эрсдлийг тооцон
зохион байгуулж, бүтээн байгуулалт,
ашиглалт болон уурхайн хаалтын үе
шатуудад зохих удирдамж өгөх

• Ус ашиглалтын талаарх мэдээллийг
өрхийн түвшинд эмэгтэй эрэгтэй
хүмүүс болон хүүхдүүдийн үүрэг
хариуцлагатай холбон сайжруулах.

• Байгаль орчны (усны асуудлаар)
суурь судалгаа хийж, нөлөөллийн
үнэлгээнд мэргэжилтнүүдийг
хамруулан хийх

Уурхайн компаниудад:

• Усны хяналтын төлөвлөгөөг
боловсруулж уурхайн цаашдын үйл
ажиллагаанд ашиглах

• Уурхайн компаниудтай усны нөөцөд
нөлөөлөх байдлын талаар тогтмол
хэлэлцэх

Орон нутгийн удирдлагад:

Орон нутгийн удирдлагад:

• Уурхайн орчим дахь усны нөөцөд
уурхайн бүтээн байгуулалт,
ашиглалт болон уурхай
хаагдсаны дараах үеүдэд хэрхэн
нөлөөлөх талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол хэлэлцэх

• Ашиглаж буй аргачлал технологиос
хамааран гадаргуугийн болон гүний
усанд бага зэрэг нөлөөлнө, эсвэл огт
нөлөөлөхгүй (алсаас тандах техник
ашигласан үед нөлөөлөлгүй, харин
өрөмдлөг хийх үед усыг ашигладаг)

ТЭЗҮ

• Ашиглаж буй аргачлал
технологиос хамааран
гадаргуугийн болон гүний
усанд бага зэрэг нөлөөлнө,
эсвэл огт нөлөөлөхгүй (алсаас
тандах техник ашигласан үед
нөлөөлөлгүй, харин өрөмдлөг
хийх үед усыг ашигладаг)

ХАЙГУУЛ ШИНЖИЛГЭЭ

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах
зохистой механизмыг үр дүнтэй
ашиглах

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
байнгын харилцаа холбоотой
байж, тэдний санааг зовоосон
асуудал, гомдлуудыг
шийдвэрлэж байх

• Усны менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлж, тогтмол хяналт
тавин тайлагнаж байх

Уурхайн компаниудад:

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах
зохистой механизмыг үр
дүнтэй ашиглах

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
байнгын харилцаа холбоотой
байж, тэдний санааг зовоосон
асуудал, гомдлуудыг
шийдвэрлэж байх

• Шинээр урган гарсан асуудлууд
болон боломжуудыг тусгахын
тулд усны менежментийн
төлөвлөлтийг зохцуулан
өөрчлөх

• Усны менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж,
тогтмол хяналт тавин
тайлагнаж байх

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын
үйл ажиллагаа усны хэмжээ
болон чанарт хэрхэн нөлөөлж
байгаа талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол
хэлэлцэх

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын
үйл ажиллагаа усны хэмжээ
болон чанарт хэрхэн нөлөөлж
байгаа талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол хэлэлцэх
• “Орон нутгийн зөвшилцөх хороо
байгуулж” нутгийн иргэдийг
усны менежментийн талаарх
мэдээллээр хангаж, тэдний
саналыг тусгаж байх.

• Уурхайн компаниудын үйл
ажиллагаатай холбоотой усанд
гарч буй өөрчлөлтийг тогтмол
хянах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Хөрсний бохирдол болон
хаягдал уснаас шалтгаалан
усны чанар доройтох
магадлалтай

• Цооногийн усыг шавхах нь
гүний усны нөөцийг багасгах
магадлалтай

• Эрдэс баялгийн боловсруулалт,
тоос дарах, эрчим хүч
үйлдвэрлэх болон өрхийн
хэрэглээ нь бүс нутгийн усны
нөөцийг багасгах магадлалтай

УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

• Уурхайн компаниудын үйл
ажиллагаатай холбоотой усанд
гарч буй өөрчлөлтийг тогтмол
хянах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Усны байгалийн голдрил
өөрчлөгдөнө

• Бүтээн байгуулалтын үед ялгарсан
бохирдуулагчид (хурдас,
бохирдсон хөрс, дизель)
гадаргуугийн усны чанарт
нөлөөлөх магадлалтай

• Том хэмжээний дэд бүтэц (далан,
усан сан, худаг, дамжуулах
хоолойнууд) бүс нутгийн усны
нөөцийг багасгах магадлалтай

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

• Уурхайн хаалт болон
нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагааны талаарх
мэдээллээр тогтмол хангах

• Уурхайн хаалтын
нөлөөллийн үнэлгээ хийх

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
(орон нутгийн удирдлага
ба оршин суугчид) хамтран
нөхөн сэргээлтийн болон
устай холбоотой эрсдлийн
талаарх төлөвлөлт,
хэрэгжилтийг харилцан
тохирох

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн хаалт болон нөхөн
сэргээлтийн асуудлаар
компаниудтай тогтмол
хэлэлцэх

• Уурхайн орчмын усны
нөөцийн чанарт тогтмол
хяналт тавих

Орон нутгийн удирдлагад:

• Уурхайн үйл ажиллагааны
нөлөөнд өртсөн усны
тогтолцоо болон усны
чанарын асуудлыг
хаягдал усны менежмент
болон нөхөн сэргээх үйл
ажиллагааны хүрээнд
зохицуулан шийдэх

УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Õàðèóöëàãàòàé Óóë óóðõàé Ìîíãîëä: Õàìòûí ç¿òãýë
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ТООСЖИЛТЫН НӨЛӨӨ

ОРОН НУТГИЙН ТҮНШЛЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖҮҮД

• Иргэдийн гомдлыг
барагдуулах зохистой
механизмыг бий болгох

• Тоосжилт багасгах
төлөвлөгөө боловсруулах

• Орон нутгийн иргэд болон
малын эрүүл мэндийн
талаар суурь мэдээлэл
цуглуулах

• Агаарын чанарын талаар
суурь мэдээлэл цуглуулах

• Орон нутгийн удирдлагууд
болон нутгийн иргэдэд
(малчид, эмэгтэйчүүд,
эмзэг бүлгүүд) уурхайн
ашиглалтын үеийн
тоосжилт агаарын чанар
болон нутгийн хүмүүст
хэрхэн нөлөөлөх талаар
мэдээлэл өгөх

Уурхайн компаниудад:

• Засгийн газартай гэрээ хэлэлцээр эхлэх

• Компанийн нийгмийн хариуцлагын
хүрээнд орон нутгийг хөгжүүлэх
төлөвлөлт хийхдээ тус нутгийн оршин
суугчдыг оролцуулан, шаардлагатай
төсвийг тусгах

• Бүс нутгийн тогтвортой дэд бүтцийн
хөгжлийг төлөвлөн зураглах

• Орон нутгийн иргэдийг ирээдүйн
ажиллах хүч болохын хувьд
чадавхижуулан орон нутгийн худалдан
авалтын хэрэгцээ боломжийг судлан
төлөвлөх

• Орон нутгийн удирдлагатай хамтран
нийгмийн болон бизнес төлөвлөгөө
боловсруулж, шинэ тутам гарах
боломжуудыг үнэлж байх

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
(эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгүүд) тогтмол
харилцан зөвлөж байх.

• Нийгмийн суурь мэдээлэл,
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд
мэргэжилтнүүдийг өргөнөөр хамруулан
хийх

Уурхайн компаниудад:

• Тоосжилтыг бууруулахад чиглэгдсэн
бүс нутгийн дэд бүтцийн төлөвлөлт
болон шаардагдах үйл ажиллагаанд
компаниудыг татан оролцуулах

• Уурхайн орчмын агаарын чанар болон
хүн малын эрүүл мэндэд уурхайн үйл
ажиллагаанаас үүдэлтэй тоосжилт
хэрхэн нөлөөлөх талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол хэлэлцэх

Орон нутгийн удирдлагад:

Орон нутгийн удирдлагад:

• Уурхайн орчимд
амьдарч буй хүмүүс
болон хөрсөнд уурхайн
бүтээн байгуулалт,
ашиглалтын үеүдэд
тоосжилт хэрхэн нөлөөлөх
талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол
хэлэлцэх

• Ашиглаж буй аргачлал технологиос
хамааран хайгуулын үйл явц нь эргэн
тойрны хөрс шороонд бага зэрэг
нөлөөлнө.

ТЭЗҮ

• Ашиглаж буй аргачлал
технологиос хамааран
хайгуулын үйл явц
нь эргэн тойрны хөрс
шороонд бага зэрэг
нөлөөлнө.

ХАЙГУУЛ ШИНЖИЛГЭЭ

• Иргэдийн гомдлыг
барагдуулах зохистой
механизмыг үр дүнтэй
ашиглах

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
байнгын харилцаа холбоотой
байж, тэдний санааг зовоосон
асуудал, гомдлуудыг
шийдвэрлэж байх

• Тоосжилтын байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлыг
бууруулахын тулд зам
ашиглалтыг зохицуулах

• Тоосжилтоос үүдэлтэй хүн
амын эрүүл мэндэд гарч буй
өөрчлөлтийг судлах

• Агаарын чанарт тогтмол
хяналт тавин үр дүнг нутгийн
иргэдэд мэдээлж байх

• Агаарын чанарын
менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх

Уурхайн компаниудад:

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
байнгын харилцаа холбоотой байж,
тэдний санааг зовоосон асуудал,
гомдлуудыг шийдвэрлэж байх

• Тоосжилтын нөлөөлөлд өртсөн
өрхүүдэд нөхөн олговор олгох

• Тоосжилтоос үүдэлтэй хүн амын
эрүүл мэндэд гарч буй өөрчлөлтийн
талаарх лгааг үргэлжлүүлэх

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах
зохистой механизмыг бүрэн
хэрэгжүүлэх

• төлөвлөлтийг зохцуулан өөрчлөх

• Агаарын чанарын менежментийн
төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлэх

• Агаарын чанарт тогтмол хяналт тавин
үр дүнг нутгийн иргэдэд мэдээлж
байх

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн хаалт болон нөхөн
сэргээлтийн үйл ажиллагааны
талаарх мэдээллээр тогтмол
хангах

үнэлгээ хийх

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл
Уурхайн компаниудад:
ажиллагаанаас үүдэлтэй тоосжилт
• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
агаарын чанар болон хүн малын
(орон нутгийн удирдлага
эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгаа
ба оршин суугчид) хамтран
талаар компанийн удирдлагуудтай
уурхайн үйл ажиллагаанд
тогтмол хэлэлцэх
өртсөн газрын тоосжилтыг
• Уурхайн орчмын тоосжилтын талаарх
аль болох бууруулах нөхөн
мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд
сэргээлтийг төлөвлөх
түгээх
• Уурхайн хаалтын нөлөөллийн

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын
үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй
тоосжилт агаарын чанар
болон хүн малын эрүүл
мэндэд хэрхэн нөлөөлж
байгаа талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол
хэлэлцэх

• Уурхайн хаалт болон нөхөн
сэргээлтийн асуудлаар
компаниудтай тогтмол
хэлэлцэх

Орон нутгийн удирдлагад:

• Нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагаа нь хөрсний
эвдрэлийг бууруулж, газрын
гадаргыг эргүүлэн сэргээж
тоосжилтыг буруулна

• Уурхайн ашиглалт, үйл
ажиллагаа хумигдсантай
холбоотойгоор тоосжилт
буурна

УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

• Уурхайн компаниудын үйл
ажиллагаатай холбоотой
тоосжилт, агаарын чанарт гарч буй
өөрчлөлтийг тогтмол хянах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Тоосжилтын улмаас хүн малын
амьсгалын замын болон хоол
боловсруулах эрхтэн өвчилж
болзошгүй

• Нутгийн оршин суугчдын тав тух
алдагдах

• Агаар, ус, хөрсний бохирдолт

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын үеийн
эрдэс баялгийн хадгалалт, уурхайн
дотор болон гадна явж буй тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн нь тоосжилтыг
ихэсгэдэг

УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

• Уурхайн компаниудын үйл
ажиллагаатай холбоотой
агаарын чанарт гарч буй
өөрчлөлтийг тогтмол хянах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Тоосжилтын улмаас хүн малын
амьсгалын замын болон хоол
боловсруулах эрхтэн өвчилж
болзошгүй

• Нутгийн оршин суугчдын тав
тух алдагдах

• Агаар, ус, хөрсний бохирдолт

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын
үед ашигласан химийн
бодисууд, хөдөлгөсөн хад
чулуу, шороо болон тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн нь
тоосжилтыг ихэсгэдэг

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ
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БЭЛЧЭЭРИЙН ХҮРТЭЭМЖИД НӨЛӨӨЛӨХ

ОРОН НУТГИЙН ТҮНШЛЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖҮҮД

• Бэлчээр
болон газар
ашиглалтын
байдлыг
зураглах
(үүний дотор
бэлчээрийн
уламжлалт
хуваарийг
гаргах)

• Бэлчээрийн
чанарын талаар
суурь мэдээлэл
цуглуулах

Уурхайн
компаниудад:

• Уурхайн орчимд
бэлчээрийн
хүртээмж,
чанар болон,
хөрсөнд гарах
өөрчлөлтийн
талаар
компанийн
удирдлагуудтай
тогтмол
хэлэлцэх

Орон нутгийн
удирдлагад:

• Ашиглаж буй
аргачлал
технологиос
хамааран
хайгуулын үйл
явцад өрөмдлөг
болон цооног
гаргах нь эргэн
тойрны бэлчээрт
бага зэрэг
нөлөөлнө.

ХАЙГУУЛ
ШИНЖИЛГЭЭ

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах зохистой
механизмыг бий болгох

• Замын сүлжээ, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг
цэгцлэх дэд бүтцийн төлөвлөлт хийхдээ хүрээлэн
буй орчинд учруулах дарамтыг бууруулах
чиглэлээр орон нутгийн засаг захиргаа, уурхайн
компаниудтай түгшлэн ажиллах

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй (эмэгтэйчүүд, эмзэг
бүлгүүд) дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудлаар
тогтмол харилцан зөвлөж байх.

• Компанийн нөхөн сэргээлтийн стратеги, түүний
хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт, гүйцэтгэлийн
үнэлгээ болон хаалтын дараах газар ашиглалтыг
тодорхой тусгасан бэлчээрийн менежмент болон
хаалтын төлөвлөгөөг орон нутгийн түншлэгчидтэй
хамтран боловсруулах

• Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх явцдаа
болзошгүй хуримтлагдсан нөлөөллийг анхааран
тусгах

• Газар ашиглалт, бэлчээрийн хэмжээ, чанарын
талаарх суурь мэдээлэл цуглуулах болон
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд
нөлөөллийн менежментийн төлөвлөгөө гаргахад
мэргэжилтнүүдийг өргөнөөр хамруулан хийх

Уурхайн компаниудад:

• Дахин хөрөнгө оруулалтын хуулийн хүрээнд
“нөхөн сэргээлтийн шаардлагыг” хэрэгжүүлэх

• Бүс нутгийн дэд бүтцийн төлөвлөлт болон
шаардагдах үйл ажиллагаанд компаниудыг татан
оролцуулах

• Уурхайн үйл ажиллагаа бэлчээрийн хүртээмж
болон чанарт хэрхэн нөлөөлөх талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол хэлэлцэх

Орон нутгийн удирдлагад:

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл
ажиллагаанд их хэмжээний газар
ашиглагддаг бөгөөд ургамлын
бүрхүүлийг хуулж, газрын
гадаргыг эвддэг.

• Уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөлттэй холбоотой
хөл хөдөлгөөн бэлчээр болон хөрсөнд бага зэрэг
нөлөөлнө

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах
зохистой механизмыг үр дүнтэй
ашиглах

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
байнгын харилцаа холбоотой
байж, тэдний санааг зовоосон
асуудал, гомдлуудыг шийдвэрлэж
байх

• Дэд бүтцээ төлөвлөн барихдаа
бэлчээрийн талбайг аль болох
бага ашиглах

• Бэлчэрийн чанар, хэмжэнд тогтмол
хяналт тавин илт, үр дүнг нутгийн
иргэдэд зохистой арга замаар
мэдээлж байх

• Орон нутгийн бэлчээрийн
менежментийн стратегийг дэмжин
нөхөн сэргээлтийн дэвшилтэт арга
технологи ашиглах

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын
үйл ажиллагаанаас үүдэн газарт
гарч буй өөрчлөлт, компанийн
хэрэгжүүлж буй газар ашиглалт,
нөхөн сэргээлтийн талаар
компанийн удирдлагуудтай
тогтмол хэлэлцэх

• Уурхайн компаниудын үйл
ажиллагаатай холбоотой газарт
гарч буй өөрчлөлт, компанийн
хэрэгжүүлж буй газар ашиглалт,
нөхөн сэргээлтийг тогтмол хянах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Малчид амьжиргааны эх үүсвэр
болсон мал сүргээ бэлчээх газраа
алддаг.

• Зам, эрчим хүчний шугам зэрэг
уурхайн үйл ажиллагаанд
шаардлагатай дэд бүтцүүд нь
их хэмжээний талбайг ашиглан
газрыг таслан хэрчдэг.

• Уурхайд ашиглагдаж буй тээврийн
хэрэгслүүд хөрсний элэгдлийг
нэмэгдүүлэн, газрыг таслан
хэрчдэг.

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

ТЭЗҮ

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй байнгын
харилцаа холбоотой байж, тэдний
санааг зовоосон асуудал, гомдлуудыг
шийдвэрлэж байх

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах
зохистой механизмыг үр дүнтэй
ашиглах

• Уурхайн нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагааны чиглэлээр шилдэг
туршлага, аргачлалыг судлах.

• Бэлчэрийн чанар, хэмжэнд тогтмол
хяналт тавин илт, үр дүнг нутгийн
иргэдэд зохистой арга замаар мэдээлж
байх

• Орон нутгийн бэлчээрийн
менежментийн стратегийг дэмжин
нөхөн сэргээлтийн дэвшилтэт арга
технологи ашиглах

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн үйл ажиллагаа газарт нөлөөлөх
байдал, компанийн хэрэгжүүлж буй
газар ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн
талаар компанийн удирдлагуудтай
тогтмол хэлэлцэх

• Газрын нөхөн сэргээлтийн компаниудын
үйл ажиллагаанд ил тод байдлаар үр
дүнтэй хяналт тавих

• Уурхайн ашигласан газрыг нөхөн
сэргээх ажлыг гүйцэтгэх компанийг
сонгон шалгаруулах үйл явцыг шударга,
нээлттэй байдлаар зохион байгуулах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Малчид амьжиргааны эх үүсвэр болсон
мал сүргээ бэлчээх газраа алдаж, зэрлэг
ан амьтдын нүүдлийн зам таслагдана.

• Уурхайн үйл ажиллагаанаас агаарт
цацагдсан жижиг хэсгүүд хөрс гадаргын
усыг бохирдуулан бэлчээрийн гарцыг
муутгана.

• Уурхайд ашиглагдаж буй тээврийн
хэрэгслүүд хөрсний элэгдлийг
нэмэгдүүлэн, газрыг таслан хэрчдэг.

• Эвдэрсэн хөрс салхи усанд амархан
элэгдэнэ.

• Уурхайн төрлөөс хамааран бэлчээрийн
газаг ихээр сүйддэг (ил уурхайн
үйл ажиллагаа нь их хэмжээний
газрыг сүйтгэн хаягдал хад чулуу
ихээр гаргадаг, далд уурхайн үйл
ажиллагаанаас болж хөрс суудаг).

УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

• Уурхайн хаалт болон нөхөн
сэргээлтийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд гарсан аливаа
өөрчлөлтийн талаар орон
нутгийн түншлэгчдэд тогтмол
мэдээлж байх

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
(орон нутгийн удирдлага
ба оршин суугчид) хамтран
уурхайн хаалт, нөхөн
сэргээлтийн стратеги
боловсруулах

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн хаалт болон нөхөн
сэргээлтийн стратегийн
талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол
хэлэлцэх

• Газрын нөхөн сэргээлтийн
компаниудын үйл
ажиллагаанд ил тод
байдлаар үр дүнтэй хяналт
тавих

• Уурхайн ашигласан газрыг
нөхөн сэргээх ажлыг
гүйцэтгэх компанийг сонгон
шалгаруулах үйл явцыг
шударга, нээлттэй байдлаар
зохион байгуулах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Уурхайн нөхөн сэргээлт
нь газрын байгалийн
хэлбэр дүрсийг, ургамлын
бүрхүүлийг эргүүлэн сэргээж,
хөрсний элэгдлийг багасган,
хүчил, металлын ялгарлыг
бууруулна.

УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
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Орон нутгийн удирдлагад:

Орон нутгийн
удирдлагад:

• Бэлчээр болон
газар ашиглалтын
байдлыг зураглах
(үүний дотор
бэлчээрийн
уламжлалт
хуваарийг гаргах)

• Бэлчээрийн чанарын
талаар суурь
мэдээлэл цуглуулах

Уурхайн
компаниудад:

• Уурхайн орчимд
бэлчээрийн
хүртээмж, чанар
болон, хөрсөнд
гарах өөрчлөлтийн
талаар компанийн
удирдлагуудтай
тогтмол хэлэлцэх

• Уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөлттэй холбоотой хөл
хөдөлгөөн бэлчээр болон хөрсөнд бага зэрэг нөлөөлнө

• Ашиглаж буй
аргачлал
технологиос
хамааран хайгуулын
үйл явцад өрөмдлөг
болон цооног гаргах
нь эргэн тойрны
бэлчээрт бага зэрэг
нөлөөлнө.

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах зохистой механизмыг
бий болгох

• Замын сүлжээ, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг
цэгцлэх дэд бүтцийн төлөвлөлт хийхдээ хүрээлэн буй
орчинд учруулах дарамтыг бууруулах чиглэлээр орон
нутгийн засаг захиргаа, уурхайн компаниудтай түгшлэн
ажиллах

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй (эмэгтэйчүүд, эмзэг
бүлгүүд) дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудлаар тогтмол
харилцан зөвлөж байх.

• Компанийн нөхөн сэргээлтийн стратеги, түүний
хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ
болон хаалтын дараах газар ашиглалтыг тодорхой
тусгасан бэлчээрийн менежмент болон хаалтын
төлөвлөгөөг орон нутгийн түншлэгчидтэй хамтран
боловсруулах

• Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх явцдаа
болзошгүй хуримтлагдсан нөлөөллийг анхааран тусгах

• Газар ашиглалт, бэлчээрийн хэмжээ, чанарын
талаарх суурь мэдээлэл цуглуулах болон байгаль
орчны нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд нөлөөллийн
менежментийн төлөвлөгөө гаргахад мэргэжилтнүүдийг
өргөнөөр хамруулан хийх

Уурхайн компаниудад:

• Дахин хөрөнгө оруулалтын хуулийн хүрээнд “нөхөн
сэргээлтийн шаардлагыг” хэрэгжүүлэх

• Бүс нутгийн дэд бүтцийн төлөвлөлт болон шаардагдах
үйл ажиллагаанд компаниудыг татан оролцуулах

• Уурхайн үйл ажиллагаа бэлчээрийн хүртээмж
болон чанарт хэрхэн нөлөөлөх талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол хэлэлцэх

ТЭЗҮ

ХАЙГУУЛ ШИНЖИЛГЭЭ

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах
зохистой механизмыг үр дүнтэй
ашиглах

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй
байнгын харилцаа холбоотой байж,
тэдний санааг зовоосон асуудал,
гомдлуудыг шийдвэрлэж байх

• Дэд бүтцээ төлөвлөн барихдаа
бэлчээрийн талбайг аль болох бага
ашиглах

• Бэлчэрийн чанар, хэмжэнд тогтмол
хяналт тавин илт, үр дүнг нутгийн
иргэдэд зохистой арга замаар
мэдээлж байх

• Орон нутгийн бэлчээрийн
менежментийн стратегийг дэмжин
нөхөн сэргээлтийн дэвшилтэт арга
технологи ашиглах

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын
үйл ажиллагаанаас үүдэн газарт
гарч буй өөрчлөлт, компанийн
хэрэгжүүлж буй газар ашиглалт,
нөхөн сэргээлтийн талаар
компанийн удирдлагуудтай тогтмол
хэлэлцэх

• Уурхайн компаниудын үйл
ажиллагаатай холбоотой газарт
гарч буй өөрчлөлт, компанийн
хэрэгжүүлж буй газар ашиглалт,
нөхөн сэргээлтийг тогтмол хянах

Орон нутгийн удирдлагад:

• Малчид амьжиргааны эх үүсвэр
болсон мал сүргээ бэлчээх газраа
алддаг.

• Зам, эрчим хүчний шугам зэрэг
уурхайн үйл ажиллагаанд
шаардлагатай дэд бүтцүүд нь их
хэмжээний талбайг ашиглан газрыг
таслан хэрчдэг.

• Уурхайд ашиглагдаж буй тээврийн
хэрэгслүүд хөрсний элэгдлийг
нэмэгдүүлэн, газрыг таслан хэрчдэг.

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл
ажиллагаанд их хэмжээний газар
ашиглагддаг бөгөөд ургамлын
бүрхүүлийг хуулж, газрын гадаргыг
эвддэг.

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

• Газрын нөхөн сэргээлтийн
компаниудын үйл
ажиллагаанд ил тод
байдлаар үр дүнтэй хяналт
тавих

• Уурхайн нөхөн сэргээлт
нь газрын байгалийн
хэлбэр дүрсийг, ургамлын
бүрхүүлийг эргүүлэн
сэргээж, хөрсний элэгдлийг
багасган, хүчил, металлын
ялгарлыг бууруулна.

УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

• Орон нутгийн түншлэгчидтэй байнгын
харилцаа холбоотой байж, тэдний
санааг зовоосон асуудал, гомдлуудыг
шийдвэрлэж байх

• Иргэдийн гомдлыг барагдуулах
зохистой механизмыг үр дүнтэй
ашиглах

• Уурхайн нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагааны чиглэлээр шилдэг
туршлага, аргачлалыг судлах.

• Бэлчэрийн чанар, хэмжэнд тогтмол
хяналт тавин илт, үр дүнг нутгийн
иргэдэд зохистой арга замаар мэдээлж
байх

• Орон нутгийн бэлчээрийн
менежментийн стратегийг дэмжин
нөхөн сэргээлтийн дэвшилтэт арга
технологи ашиглах

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн үйл ажиллагаа газарт нөлөөлөх
байдал, компанийн хэрэгжүүлж буй
газар ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн
талаар компанийн удирдлагуудтай
тогтмол хэлэлцэх

Орон нутгийн удирдлагад:

• Уурхайн хаалт болон
нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд
гарсан аливаа өөрчлөлтийн
талаар орон нутгийн
түншлэгчдэд тогтмол
мэдээлж байх

• Орон нутгийн
түншлэгчидтэй (орон
нутгийн удирдлага ба
оршин суугчид) хамтран
уурхайн хаалт, нөхөн
сэргээлтийн стратеги
боловсруулах

Уурхайн компаниудад:

• Уурхайн хаалт болон нөхөн
сэргээлтийн стратегийн
талаар компанийн
удирдлагуудтай тогтмол
хэлэлцэх

Орон нутгийн
• Уурхайн ашигласан газрыг нөхөн сэргээх удирдлагад:
• Уурхайн ашигласан газрыг
ажлыг гүйцэтгэх компанийг сонгон
нөхөн сэргээх ажлыг
шалгаруулах үйл явцыг шударга,
гүйцэтгэх компанийг
нээлттэй байдлаар зохион байгуулах
сонгон шалгаруулах үйл
• Газрын нөхөн сэргээлтийн компаниудын
явцыг шударга, нээлттэй
үйл ажиллагаанд ил тод байдлаар үр
байдлаар зохион байгуулах
дүнтэй хяналт тавих

• Малчид амьжиргааны эх үүсвэр болсон
мал сүргээ бэлчээх газраа алдаж, зэрлэг
ан амьтдын нүүдлийн зам таслагдана.

• Уурхайн үйл ажиллагаанаас агаарт
цацагдсан жижиг хэсгүүд хөрс гадаргын
усыг бохирдуулан бэлчээрийн гарцыг
муутгана.

• Уурхайд ашиглагдаж буй тээврийн
хэрэгслүүд хөрсний элэгдлийг
нэмэгдүүлэн, газрыг таслан хэрчдэг.

• Эвдэрсэн хөрс салхи усанд амархан
элэгдэнэ.

• Уурхайн төрлөөс хамааран бэлчээрийн
газаг ихээр сүйддэг (ил уурхайн
үйл ажиллагаа нь их хэмжээний
газрыг сүйтгэн хаягдал хад чулуу
ихээр гаргадаг, далд уурхайн үйл
ажиллагаанаас болж хөрс суудаг).

УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
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Хавсралт 2. Уурхайн олборлолтын төрлүүд
Газрын хэвлийд агуулагдсан нүүрс болон зарим барилгын
материалд ордог ашигт малтмалуудыг хөрсөн дээрээс
болон газрын гүнээс ухаж олборлон, бутлан, жижиглээд
шууд ашиглаж болдог.
Гэхдээ зарим шороон ордод “нэвс” эсвэл цул хэлбэрээр
агуулагддаг алт гэх мэт металлыг тодорхой түвшинд

химийн бодис ашиглан олборлодог байна. Энэхүү газрын
хөрсний өнгөн хэсгээс болон газрын гүнээс олборлох үйл
явц бичил болон том уурхайд өрнөдөг. Доорхи хүснэгтэнд
Монгол оронд ашиглагддаг олборлолтын төрлүүдийг
ангилан үзүүлэв:

Уурхайн олборлолтын төрөл

Тодорхойлолт

Гар аргаар олборлолт

Хувь хүмүүс амьжиргаагаа залгуулах үүднээс хялбар энгийн багаж, ашиглан
алт, эрдэнэсийн чулуу олборлодог бөгөөд алтыг ялган авахын тулд мөнгөн
ус, цианит гэх мэт химийн бодис ашиглах нь бий. Зарим гар аргаар
олборлогчид хүдэр цэвэрлэн боловсруулах боломжгүй тул мэргэжлийн
байгууллагуудад / хүмүүст тэр чигээр нь борлуулдаг байна.

Бичил уурхай

Энэ төрлийн олборлолт нь дээрх төрөлтэй төстэй мэт боловч арай илүү
механикжсан бөгөөд хүн хүчний хувьд ч илүү зохион байгуулалттай бичил,
жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн түвшинд явагддаг байна. Тэд хүдрийн ордыг
ихэвчлэн усны өндөр даралт ашиглан (гидравлик) олборлодог.

Ил уурхай

Хүдрийн орд газрыг хөрсийг нь шатлан уруудуулж ухан, үйлдвэрийн
аргаар ил байдлаар олборлодог түгээмэл арга. Уурхайн олборлолтын
ийм ажиллагаа нь том хэмжээний газар нутагт нөлөөлөл үзүүлдэг тул
нөхөн сэргээлт хийхэд нилээн төвөгтэй байдаг. Уурхайн хаалтын дараа
олборлолтоос үүдсэн том нүхийг усаар дүүргэн хиймэл нуур үүсгэн орхидог
практик түгээмэл.

Далд уурхай

Зарим төрлийн хүдрийг олборлоход түвэгтэй бөгөөд эдийн засгийн хувьд
үр ашиггүй байх тохиолдолд уурхайн гүн рүү босоо цооног өрөмдөн оруулж
механикжсан систем ашиглан эрдэс баялгийг соруулж аваад цаашдын
боловсруулалтад оруулдаг. Энэ арга нь газрын хөрсөнд нөлөөлөх байдлаар
гайгүй хэдий ч, уурхайд ажиллагсдын эрүүл мэнд болон хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлын хувьд тун сайн бодолцох хэрэгтэйг сануулдаг.

Газар дор уусган баяжуулах
(in situ) уурхай

Зарим метал олборлох явцад газрын гүн рүү өрөмдөн химийн бодис
(хүхрийн хүчил) шахдаг. Ураны хүдрийг ихэвчлэн ийм аргаар уусган
олборлодог байна.
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