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ӨМНӨХ ҮГ
Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил
уурхай төсөл (ТБУТ)-ийн 4 дэх шатны хөгжлийн зорилтыг
“Эдийн засгийн хувьд тогтвортой, байгаль орчны хувьд
хариуцлагатай, хүний эрхэд суурилсан Монгол Улсын бичил
уурхайн салбар нь бичил уурхайн талаарх дэлхийн бусад
орны сайн туршлагаас суралцан үр шимийг хүртэхийн хамт
өөрөө хувь нэмэр оруулна” гэж тодорхойлсон.
Энэ зорилтын хүрээнд ТБУТ-өөс бичил уурхайн нөхөрлөл,
хоршоо, төрийн бус байгууллагуудыг чадавхжуулах, гишүүн
бичил уурхайчдын эрхээ мэдэх, эрхээ шаардах чадавх бий
болгох, аливаа үйл ажиллагаанд бүх гишүүдийн идэвхтэй,
чөлөөтэй, утга учиртай оролцоог хангах, хариуцлагатай бичил
уурхайн талаарх мэдлэг, мэдээллийг хүргэх, өөрсдийн өдөр
дутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхэд нь төрөл бүрийн
дэмжлэгийг үзүүлж ирлээ. Мөн үүрэг хүлээгчдийн хүний эрхийг
хүндэтгэх, хангах, хамгаалах мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлж,
бичил уурхайчдад хүний эрхэд суурилсан төрийн үйлчилгээ
үзүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр Хүний эрхийн үндэсний
комисс, Хүний эрх хөгжил төв, Монголын бичил уурхайн
нэгдсэн дээвэр холбоо (МБУНДХ) зэрэг төрийн болон иргэний
нийгмийн байгууллагууд, хүний эрх, жендэрийн зөвлөхүүдтэй
хамтран ажиллаж байна.
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Бичил уурхайчид холбогдох хууль, журмын хүрээнд зохион
байгуулалтанд орж, албажсанаар сүүлийн 10 гаруй жилийн
хугацаанд тэдний амьжиргаа дээшилж, хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй сайжран улмаар орон нутгийн хөгжилд
тодорхой хувь нэмэр оруулж буй бодит жишээ, сайн туршлага,
сургамжууд бий болжээ.
ТБУТ-ийн дэмжлэгтэйгээр МБУНДХ нь 2016 онд гишүүдийнхээ
дунд “Хүний эрхэд суурилсан арга барил, жендэрийн тэгш
байдал бичил уурхайчдын амьдралд” сэдэвт бичил уурхайчдын
амьдралын бодит түүх, зохион бичлэгийн уралдаан зарлаж
дүгнэсэн юм.
Дээрх уралдаанд шалгарсан зохион бичлэгүүд болон бичил
уурхайн байгууллагууд, бичил уурхайчид Хүний эрх, жендэрийн
тэгш байдлыг үйл ажиллагаандаа хэрхэн хэрэгжүүлж буй
талаар ТБУТ-ийн жендэрийн зөвлөх Б.Алтанцоожийн бичсэн
бодит түүхүүдийг энэ номонд эмхэтгэн хүргэж байна.
Энэхүү ном нь бичил уурхайчдад эрхээ мэдэж, эрхээ
шаардсанаар бичил уурхайн нөхөрлөл, ТББ болон эгэл жирийн
бичил уурхайчдын амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаарх
сайн туршлагуудаас суралцах, жендерийн мэдрэмжтэй, хүний
эрхэд суурилсан бичил уурхайг төлөвшүүлэхэд хувь нэмэр
үзүүлнэ гэж найдаж байна.
Бичил уурхайд чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагаанд хүний
эрхэд суурилсан арга барил, жендэрийн үзэл баримтлалыг
хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтарч ажилласан байгууллагууд,
зөвлөхүүд болон бичил уурхайчдад төслийн хамт олны өмнөөс
талархал илэрхийлье.

Б.Алтанбагана
Тогтвортой бичил уурхай төслийн Үндэсний зохицуулагч
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МОНГОЛЫН БИЧИЛ УУРХАЙН
НЭГДСЭН ДЭЭВЭР ХОЛБОО
ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ХАНДЛАГЫГ БИЧИЛ УУРХАЙД
ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ
Бичил уурхай нь улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд
сөрөг гэхээсээ илүү ажлын байр нэмэгдүүлэх, орон нутгийн
хөгжлийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах зэрэг эерэг үр нөлөө
авчирдаг1. Тиймээс бичил уурхай бүхий улс орнууд үүнийг
эдийн засаг, нийгмийн салбар болгон хөгжүүлэхийн тулд,
• Ядуурлыг бууруулах
• Хуулийн дагуу хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын
бизнесийн нөхцлийг сайжруулах
• Макро эдийн засаг, санхүүгийн дэглэмийг тогтворжуулах
• Бичил уурхайн тогтвортой байдлыг хангах
гэсэн үндсэн дөрвөн тулгуур асуудлыг бодлогодоо тусган
хэрэгжүүлэхийг чухалчилдаг байна.
Манай улсад хариуцлагатай бичил уурхай хөгжүүлэх, улс
орны нийгэм, эдийн засагт бичил уурхайгаас үзүүлэх үр
нөлөөг дээшлүүлэх, олон нийтэд бичил уурхайн талаар эерэг
ойлголт төлөвшүүлэх, хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын
Монгол Улс дахь уул уурхайн дэд салбар-бичил уурхай, Швейцарийн хөгжлийн
агентлаг, ТБУТ, 2011
1
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аюулгүй байдал, хүний эрхийг хангахад дэмжлэг үзүүлэхэд
чиглэсэн нэгдсэн бүтэц байх шаардлага бий болсноор бичил
уурхайн байгууллага (нөхөрлөл, төрийн бус байгууллагууд)ын гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, төр болон орон нутагт
үйл ажиллагаа явуулж буй бичил уурхайчдын хоорондын
холбоо харилцааг сайжруулах, бэхжүүлэх зорилгоор
Монголын Бичил Уурхайн Нэгдсэн Дээвэр Холбоо (МБУНДХ
эсвэл Дээвэр Холбоо) нь 2013 оны тавдугаар сарын 2-нд
анхлан байгуулагджээ. Тус дээвэр холбоо нь одоогийн
байдлаар 66 бичил уурхайн төрийн бус байгууллага, 6200
орчим гишүүдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, байгаль орчинд
хал багатай, хариуцлагатай бичил уурхай хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа амжилттай хэрэгжүүлж байна.
Бичил уурхайчдын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг Монгол
орон даяар иргэд хувиараа ашигт малтмал олборлож буй бүхий
орон нутагт хүрч хувиараа ашигт малтмал олборлогчидтой
уулзан, тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх гарц, арга
замуудыг тодорхойлж, бичил уурхайчдын жинхэнэ оролцоог
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Зураг 1: МБУНДХ-ны гишүүдийн Зөвлөлдөх уулзалт
2016 оны 12 сарын 8-ны өдөр

Хүний эрхэд суурилсан хандлага: Бичил уурхай хөгжлийнхөө
эхэн үед хууль, эрхзүйн тодорхой зохицуулалтгүй, хувиараа
ашигт малтмал олборлогчид эрүүл мэнд, амь насаараа
хохирох, төрийн үйлчилгээ авч чадахгүй байх, мэдээлэл авах
боломжоор хязгаарлагдах зэрэг хүний эрхийн зөрчилд өртөх
явдал түгээмэл байлаа. Монголын Бичил Уурхайн Нэгдсэн
Дээвэр Холбоо тэдэнд тулгарч буй энэ мэт асуудлуудыг
шийдвэрлэх үүднээс байгуулагдсан цагаасаа хүний эрхэд
суурилсан хандлага, арга барилаар үйл ажиллагаагаа явуулсны
үр дүнд бичил уурхайчид хүний язгуур эрхийн тухай ойлголтыг
сайтар мэддэг болж, аж амьдрал, үйл ажиллагаандаа хүний
эрхийн зарчим, соёлыг төлөвшүүлэн хэвшүүлж, хариуцлагатай
бичил уурхайн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлсээр байна. Түүнчлэн,
төрийн байгууллагын бодлого үйл ажиллагаа, дүрэм журмаар
дамжуулан хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангаж
ажиллах, албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг, ур чадварыг
сайжруулан өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тогтмол тусгаж
ажилладаг болоход нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн ажиллаж
байна. Тодруулж хэлбэл, эрх эдлэгч нь эрхээ мэддэг байх,
хамгаалуулах, үүрэг хүлээгч нь төрийг төлөөлж чиг үүргээ
хэрэгжүүлэхдээ иргэдийн эрх ашгийг бүрэн хамгаалж,
хүндэтгэж ажиллахыг удирдлага болгодог байх тогтолцоог
бэхжүүлэхэд Дээвэр Холбоо бодлого, арга барилаа чиглүүлж
байгаа нь хөгжилд хүрэх үр дүнтэй санаачилга болсныг тэдний
үйл ажиллагааны үр дүнгээс харж болохоор байна.
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хангаснаар тэд дуу хоолойгоо төр засагт хүргэх, эрхээ
хамгаалуулах үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд эрх ашгаа
хамгаалуулах төлөөллийн байгууллага шаардлагатай байгааг
нийт 3,000 гаруй хүний 100 хувийн саналаар бататгасан юм.
Ингээд 2013 оны тавдугаар сарын 1-2-нд бичил уурхайчдын
анхны Их хурлыг Монгол орны өнцөг булан бүрээс бичил
уурхайчдыг төлөөлөн ирсэн 250 гаруй оролцогчтойгоор Төрийн
ордонд хуралдуулж, Монголын Бичил Уурхайн Нэгдсэн Дээвэр
Холбоог албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч, байгуулсан юм.
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Чадавх бэхжүүлэх: Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг
үйл ажиллагааны гол зарчмаа болгохын тулд тус Дээвэр
Холбоо нь нэн түрүүнд гишүүн бичил уурхайн төрийн бус
байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэхэд ихээхэн анхаарчээ.
Тухайлбал, тэдэнд газрын зөвшөөрөл олгох, хувиараа ашигт
малтмал олборлогчдыг албажуулах, бүртгүүлэх, татвар төлөх,
орон нутгийн захиргаатай харилцах, борлуулалт хийх гээд
холбогдох бүхий л асуудлуудад хүний эрхийн хандлагаар дүн
шинжилгээ хийж, зөвлөлдөх уулзалт, баримтжуулалт зэрэг
арга зүйд суралцуулан, эрх ашгаа хамгаалах болон хуулиар
олгогдсон эрхийн хүрээнд ажиллаж амьдрах нөхцлийг илүү
сайжруулахад хүчин чармайлтаа зориулж байна. Энэ нь
бичил уурхайчид өнөөдөр эрхээ мэддэг, хамгаалуулж чаддаг,
оролцоогоо хангаж, шийдвэр гаргах түвшинд дуу хоолойгоо
хүргэдэг болж, үр дүнтэй шийдэлд хүрэхэд чиглэсэн арга,
ур чадвар эзэмшиж, амьдрал үйл ажиллагаандаа хэрэглэж,
үр шимийг нь бодитоор хүртэж байгаагаас харагдаж байна.
Үүний нэг жишээ нь, 2014 онд батлагдсан Төрөөс эрдэс
баялгийн салбарт баримтлах бодлогын баримт бичгийг
боловсруулахад дуу хоолойгоо хүргэн, идэвхтэй оролцож, уг
баримт бичигт “бичил уурхай” гэсэн нэр томъёог албан ёсоор
оруулан батлуулж чадсан явдал юм.
Ил тод, оролцооны зарчим: Байгуулагдсанаасаа хойш
Дээвэр Холбоо бүх гишүүдийнхээ Их хурлыг хоёр ч удаа
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулаад байна. Аливаа
асуудлыг шийдвэрлэхдээ нээлттэй, ил тод, оролцоог хангах
зарчмыг баримталдаг ба байгууллагынхаа дүрмийг батлах,
Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөл, тэргүүнээ сонгох зэрэгт
бүх гишүүдийн тэгш оролцоог хангаж ажилладаг нь Дээвэр
Холбооны бодлого, үйл ажиллагаа, гаргасан шийдвэр,
тэдгээрийн үр дүнгээс тодорхой харагдана. 2015 оны
хоёрдугаар сард болсон МБУНДХ-ны бүх гишүүдийн II Их
хуралд нийт бичил уурхайчдаа төлөөлсөн 200 гаруй хүн
оролцож, хэлэлцсэн асуудлуудыг дүрмийн дагуу ил тод,
гишүүдийн идэвхтэй оролцоотойгоор шийдвэрлэсэн юм.

Монголын Бичил Уурхайн Нэгдсэн Дээвэр Холбоо байгуулагдаад
дөнгөж гурван жил болж байгаа ч ажилтнуудын хичээнгүй
зүтгэл, бүтээлч, чин сэтгэлийн үрээр богино хугацаанд чамгүй
олон зүйлийг хийж бүтээн, үр дүнд хүрч байгааг гишүүд нь
хэлж байна. Мэдээллийн хүртээмж, ил тод байдлыг дэмжих
үүднээс Дээвэр Холбооны мэдээллийн хуудсыг улирал тутам
гаргаж, гишүүд, төрийн бус байгууллагууддаа түгээн, эргээд
тэднээс санал авч ажилладаг нь бүх л түвшинд оролцоог

БИЧИЛ УУРХАЙ: ХӨГЖЛӨӨС МАНЛАЙЛАЛД

Дээвэр Холбооны бодлого чиглэл нь мэдээлэл солилцох,
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд гишүүд, бичил уурхайн
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулж, бичил
уурхайчдаа эрх мэдэлжүүлэх замаар тулгамдаж буй асуудлыг
оролцооны аргаар шийдвэрлэх боломжийг аль болох
нэмэгдүүлэхэд илүүтэй анхаарч ажилладагт оршино. 2016
онд Бичил уурхайчиддаа хүрч ажиллахын тулд гишүүдээсээ
сургагч багш нарыг бэлтгэн, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж
буй өөрийн гишүүн бичил уурхайчдаас гадна хувиараа ашигт
малтмал олборлож байгаа, зохион байгуулалтад ороогүй
5000 гаруй хүнийг хамруулан ажиллажээ. Бичил уурхайн
зохион байгуулалт, хууль эрх зүйн орчин, нөхөн сэргээлтийн
аргачлал, төлөвлөгөө боловсруулах, олборлосон ашигт
малтмалын борлуулалтыг албажуулах зэрэг чиглэлээр сургалт
явуулж байгаа бөгөөд 2016 оны байдлаар бэлтгэгдсэн найман
сургагч багш эдгээр сургалтуудыг удирдан зохион байгуулсан.
Тэдний ажлын чанар, үр өгөөжийг тогтмол хянаж, үнэлгээ,
мониторинг хийдэг тогтолцоог дэмжиж ажилласнаар сургалтын
чанар болон сургагч багш нарын ур чадвар дээшилсээр байгаа
юм. Сургалтад үнэлгээ өгөх нэг арга хэлбэр нь оролцогчдын
санал, сэтгэл ханамжид тулгуурлан дүгнэх юм. Гишүүдийн ур
чадвар, ялангуяа, манлайлал, хувь хүний өөрчлөлтийн талаарх
сургалтад 2014-2016 оны хооронд нийт 333 иргэн хамрагдсан
байна. Эдгээр сургалтын үр нөлөөг оролцогчид дүгнэхдээ
“өөрийгөө болон бичил уурхайчдын өмнөөс асуудлыг үр
дүнтэй илэрхийлэх чадвар эзэмшиж, бүрэн дүүрэн төлөөлөх
чадварт суралцаж” байгаагаа өгүүлж байлаа.
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хангахыг эрмэлзэж буйн илрэл юм. Мөн байгууллагын
тогтвортой байдлыг хангах үүднээс удирдлагын болон өдөр
тутмын үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг хангах зарчмыг
баримтлахын зэрэгцээ холбооны удирдах болон гүйцэтгэх
ажилтнуудынхаа чадавхыг сайжруулахад анхааран 2015 оноос
бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан ажиллаж
байгаа зэргээс тодорхой харагдана.
Бичил уурхайчдын хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
асуудал ихээхэн ноцтойгоор тавигддаг. Энэ талаар мэдлэг
олгох, эерэг дадал хэвшүүлэх, сайн туршлага нэвтрүүлж
аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх, осол эндлийг бууруулах
үүднээс Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Уул уурхайн
аврах албатай 2016 онд байгуулсан Харилцан ойлголцлын
санамж бичгийн дагуу хамтран ажилладаг.
Гишүүдийн дуу хоолойг бодлогын түвшинд хүргэх, шийдвэр
гаргах үйл явцад бичил уурхайчдын саналыг бүрнээ тусгаж
ажиллах зорилгоор салбарын яам, агентлаг, байгууллагууд
дахь хууль эрхзүй, бодлогын ажлын хэсгүүдэд төлөөлөн
оролцож байна. Тухайлбал, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
яамны бодлогын зөвлөл, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаман
дээр байгуулагдсан Засгийн газрын 308 дугаар тогтоолоор
батлагдсан бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмыг
сайжруулах ажлын хэсэг, Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг
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Зураг 2: Удирдах Зөвлөлийн
гишүүд

Зураг 3: МБУНДХ-ны гүйцэтгэх
алба

Түүнчлэн орон нутаг болон үндэсний түвшинд хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэн ажилласнаар аль нэг сум орны хэмжээнд
шийдэж чадахгүй байгаа асуудалд хамтарч ажиллах, арга
туршлагаа солилцох, шийдвэр гаргахад оролцох боломж
бололцоог бий болгосноороо илүү давуу талтай. Нөлөөллийн
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сайжруулах ажлын хэсэг, Нийгмийн даатгалын ерөнхий
газрын бичил уурхайчдын эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал
хамрагдалтыг сайжруулах ажлын хэсэгт тус тус орж, салбарын
болон салбар дундын бодлогын уялдаа холбоо, үр өгөөжийг
дээшлүүлэх замаар бичил уурхайчдын эрх ашгийг хамгаалахад
Дээвэр Холбоо бүхий л хүчин чармайлтаа чиглүүлэн ажиллаж
байна.

Зураг 4: Гүйцэтгэх захирал Д.Баярмаа гишүүддээ 2016 оны ажлаа
тайлагнаж байна.

ажлын хүрээнд намуудын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт бичил
уурхайн талаар тодорхой зорилтыг тусгуулж, энэ чиглэлд
бодлого боловсруулагчид, улс төрчдийн анхаарлыг хандуулж
чадсан нь тэдний ажлын амжилтын нэгээхэн хэсэг нь юм.
15
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Богино хугацаанд Дээвэр Холбоо чамгүй олон ажлыг үр дүнтэй
гүйцэтгэж чадсаны гол учир нь “2015-2018 оны хүний эрхэд
суурилсан нөлөөллийн стратеги”-аа мэргэжлийн байгууллагатай
хамтран боловсруулж, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх явцдаа
дотоодын хүний нөөц, чадавхаа бэхжүүлсэнд оршиж буй
юм. Хамгийн чухал нь хүний эрхэд суурилсан аргачлалыг
нөлөөллийн арга хэрэгсэл болгон ашиглаж, үүнийгээ гишүүн
төрийн бус байгууллагууддаа таниулан, үйл ажиллагаанд
нь мөрдлөг болгон ашиглаж байгаа нь шинэлэг агаад
дэвшилтэт юм. Цаашлаад, хүний эрхэд суурилсан аргачлалыг
бусад салбаруудад жишиг болохуйцаар хэрэглэж буй энэхүү
туршлагыг түгээн дэлгэрүүлж, загвар болгох нь зүйтэй
санагдана.
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АЛТНААС ҮНЭТЭЙ АМЬДРАЛ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, МАНДАЛ СУМ, ДҮГЭРИЙН ОТГОНТУУЛ
1990-ээд оны Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн
шилжилтийн үеийн хямрал хувь хүн, өрх гэр бүрийг хамарч
байлаа. Залуу гэр бүл, эмэгтэйчүүдэд илүүтэй хүнд тусч байсан
үе. Гурван хүний нэг нь буюу хүн амын 36 хувь2 нь ядуу
амьдарч байна гэсэн статистик тоо байдаг. Ялангуяа аймгийн
төвд ядуурлын түвшин өндөр, мөн олон хүүхэдтэй, ажилгүй
иргэд хамгийн их өртөж байсан нь Д.Отгонтуулын амьдралыг
тойрч өнгөрсөнгүй.
Залуу гэр бүл Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд ирж амьдралаа
зохиожээ. Шинээр амьдрал зохиож буй тэдэнд зовлон
бэрхшээл зөндөө, түүний дотор ажлын байр, тогтмол ажилтай
байх асуудал хамгийн хүнд нь байлаа. Хоёул мэргэжилгүй тул
таарч тохирсон ажил олдоход тун хэцүү. Ажилгүй, орлогогүй,
орон байргүй тэдэнд амьдралын өмнө, үр хүүхдийнхээ өмнө
хүлээсэн олон шийдвэрлэх асуудлууд тулгарч байсан ч тэр
бүхнийг өөрсдийн тэвчээр, хатуужил, “алтанд биш амьдралд
шуна, тэгвээс бусад бүх зүйл аяндаа болно” гэсэн өөдрөг
үзлээр даван туулж ирсэн юм.

Дэлхийн банк, (1997), Шилжилтийн эдийн засгийн ядуурлын судалгаа, Монгол
Улс, Улаанбаатар
2
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Нийгмийг тэр аяар нь бүрхсэн ядууралтай, гачигдал хомсдолтой
он жилүүдэд Д.Отгонтуул нөхрийн хамт “нинжа” хэмээх
эрсдэлтэй хөдөлмөр эрхэлж, мөн долоон сайхан үрээ эрүүл
энх төрүүлж, өсгөн өнөр өтгөн, зөв шударга сайн хүн болгохын
төлөө зүтгэжээ. Тэрээр уулаар хэсч алт ухсан 20-иод жилийн
хүнд хүчир ажлынхаа зэрэгцээ үр хүүхдээ зөв хүмүүжүүлж өсгөх
эх хүний эрхэм нандин үүргээ умартаагүй юм. “Алт хүндэддэг”
гэсэн ижийнхээ сургаалийг даган алтыг хэрэгцээ, үр хүүхдээ
насны амьдрал хэмээн бодож хөдөлмөрлөж яваа нь тэдний
хүүхдүүд амжилттай сурч, олон тэмцээн уралдаанаас шагнал
авч байгаагаас илхэн харагдана.
-Хүмүүс алтанд явахаар баяждаг гэж боддог. Харин бид хоёр
өнөөдөртөө сэтгэл хангалуун, үр хүүхэд минь элэг бүтэн,
өмсөх хувцас, идэх хоолтой байхад болно доо гэсэн сэтгэлээр
л амьдарч явна... гээд,
-Угаасаа алт ухаж амьдарна” гэдэг тийм ч амар ажил биш.
Заримдаа олдохтой үгүйтэй. Чулуун ордод бол тэр чулууг
татаж аваад тээрэмдэх, бутлах гэхчлэн маш хүнд ажиллагаа
шаардана. Шороон ордод харьцангуй хөнгөн ч гэлээ тоосжилт
их, байнга устай нойтон газар зогсох, цооногийн нүхэнд унах,
шороонд дарагдаж бэртэх аюул осол ихтэй. Ер нь бол аль
аль нь л хүнд ажил шүү дээ... хэмээн өгүүлэх Д.Отгонтуул
бүсгүй нинжа нар зохион байгуулалтгүй, эмх замбараагүйгээр
алт ухдаг байх үеэс зохион байгуулалтад орж, нийгмийн
хариуцлагатай бичил уурхайчид болон хөгжсөн багагүй урт
түүхийн гэрч болжээ.
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Түүний амьдралын он жилүүдэд мөнгөтэй мөнгөгүй, хоолтой
хоолгүй, хоосон нойтон явсан үе зөндөө. Нөхөр нь ууланд
мод бэлтгэж, түүж амьдардаг байсан ч орлого нь хаанаа ч
хүрдэггүй байжээ. Үнэндээ нэг хүний орлогоор амьдрах нь арай
ядан хоол залгуулахаас хэтрэхгүй. Гэр бүлээ тэжээхийн эрхэнд
нөхөр нь мод бэлтгэгч, ачигч, манаач гээд аль тааралдсан
бүхнийг хийж байв. Тэр үед, нялх гурван үрээ тэжээх гэж
мэрийж зүтгэхийн зэрэгцээ сайн юманд садаа мундахгүй

-Хүмүүс алтанд яваад байна гэх сургаар нөхөр маань найз
нөхдөө бараадан, Цагаанчулуут гэдэг газар руу явсан. Гурав
хоногийн дараа “алт бол бүтэхгүй, хэцүү ажил байна” гэсээр
толгой сэгсрэн ирж билээ... хэмээн хуучлангаа,
-Харин нөхөр маань дахиад нэг удаа явж ирэхдээ маш
урамтай, ёстой боломжийн юм байна гэсээр 70,000 төгрөгтэй
орж ирсэн. 2000 оны 70,000 төгрөг чинь одоог бодвол мөнгө
байлаа шүү дээ. Бид хоёр ч бөөн баяр хөөр болж, өр зээлээ ч
чамгүй багасгасан даа... гэхийн сацуу,
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гэгчээр ажиллаж байсан дэлгүүрт нь хулгай орж, амьдралаа
чадан ядан залгуулж байгаа дээр нь бөөн торгууль ногдуулсан
нь эднийд хүндээр тусч, амьдралд нь улам хэцүү болж иржээ.
Гэр бүлдээ тулгараад байгаа тэр хүндрэлээс гарахын тулд,

-Тэр цагаас хойш бараг л 16 жил өнгөрчээ... хэмээн дурсамж
дэлгэсэн юм.
-Ганц хүний орлогоор амьдралаа залгуулахад хүнд байсан тул
би ч бас хувь нэмрээ оруулъя гэж шийдэн, нөхөртэйгөө хамт
алт ухахаар түрдэг тэргэн дээрээ пүүгээ, усан буугаа ачаад,
бага хүүхдээ үүрч, хоёр хүүхдээ хөтлөн, 25 км газар явган
алхаж, зам зууртаа нэг хонож явж хүрэх газартаа хүрч билээ.
Тэр үед ямар унаа тэрэг ч гэж байх биш. Хүүхдүүдээ отгийнхоо
хажууд орхиод явахад гурвуулаа бөртийгөөд л, хээр хөдөө,
хараа хяналтгүй, гурван биенээ харж хоцордог байж билээ...
хэмээн дурсан өгүүлэв.
1990-ээд оны сүүл, 2000 оны эхэн үед ганц ганцаараа, эрээвэр
хураавар, нөхөн сэргээлт ч байхгүй, хөөгдөж туугдан, хулгайн
аргаар явдаг “нинжа”-гийн амьдрал хүнд хэцүү байсныг хүн
бүр л мэднэ. Ямар ч зөвшөөрөл байхгүй, хууль бус ажил учир
байнгын айдастай, бас эрсдэлтэй, амь нас, эрүүл мэндээрээ
дэнчин тавьж алт ухаж амьдарч ирсэн “нинжа” үеийн түүх
ийм. Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын асуудал чухамдаа
орхигдсон гэхэд болно. Өвдвөл эрүүл мэндийн зардлаа
дийлэх, эсэх гэх мэт асар олон асуудлууд тэдний дунд оршино.
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Энэ талаар тухайн үед тэднийг дэмжиж чиглүүлэх, мэдээллээр
хангах тогтолцоо байсангүй. Тиймээс ч Д.Отгонтуул “эрүүл
мэнд, амь насаараа хохирсон хүмүүс ч олон байж дээ” хэмээн
харамсангуй дуугарав.
Сумандаа бичил уурхайн чиглэлээр байгуулагдсан төрийн
бус байгууллагадаа нэгдэхийн өмнө “энэ амьдралыг яаж
даван туулна даа” гэж шантрах, хамт олон ч байхгүй “бид
хоёр яана даа” гэж их боддог байснаа ч тэр хэлсэн юм. Харин
олонтойгоо нийлж нэгдээд ирэхээр хамтын хүч гэдгийг мэдэрч,
халуун дулаан сэтгэлийн сайхныг үзэж “дэм дэмэндээ” гэгчээр
амьдрал нь хүсэл тэмүүллээр дүүрэн болсон байна.

Зураг 5: Д.Отгонтуул хүүхдүүдийн хамт

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой бичил
уурхай” төслийн дэмжлэг, санаачилгаар тэдний амьдралд
гарсан өөрчлөлтүүд “ихээ их” гээд,
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-Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд, нөхөн
сэргээлтийн талаар хэрэгжүүлсэн сургалтууд, тарааж өгсөн
гарын авлага, материалууд нь бидэнд асар их үр ашгаа өгдөг.

-Дан ганц алт ухаж байгаа бид чинь мэдээлэл, мэдлэгээр тэр
бүр өөрсдийгөө цэнэглэж чадахгүй, амьдралаа зөв чиглүүлж
мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэл энэ сургалтууд нүдийг минь нээж,
амьдралыг өөрчилсөн гол түлхүүр болсон... гээд Д.Отгонтуул
цааш нь өөрийн амьдрал, ажил үйлдээ тохиосон олон сорилт,
бэрхшээл, амжилтыг хуваалцаж байлаа.
“Алт олддог, амь нас дахин олдохгүй” гэдгийг аюул ослоос
хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтаас тэр
хатуу ойлгож мэджээ. Зохион байгуулалтгүй алт олборлож
байх тэр үед хүмүүсийн төлөө санаа тавьж, эрх ашгийг нь
хамгаалах хэн ч байсангүй. Үнэндээ Монгол Улсад “нинжа” гэх
хөдөлмөр эрхлэлт цоо шинэ, бичил уурхай эрхлэх тогтолцоо
сул, тийм туршлага огт байгаагүй. Аюулгүй ажиллагааны наад
захын дүрэм, анхан шатны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшээгүй,
энэ талаар мэдлэггүй байсан үеийн нэгээхэн жишээ нь
Д.Отгонтуулын амьдралд ч тохиолджээ. Хүргэн ах нь алтны
цооног нүхэнд унаж хөлөө хугалахад түүнийг нь буруу татаж,
гэмтлийг улам сэдрээсэн тухай яриад,
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Бид ч ач холбогдлыг нь ойлгодог болохоор амьдралын минь
“луужин” гэхэд хилсдэхгүй... хэмээн Д.Отгонтуул онцлон
өгүүлж байлаа.

-Энэ бүхэн буруу, бас аюултай гэдгийг сүүлд л сургалтаас
ойлгож мэдэж билээ. Анхан шатны тусламжийн талаар юу ч
мэдэхгүй байснаас л болсон доо...
Цааш тэрээр орон нутгийн удирдлагын арга барил, хандлагад
гарч байгаа өөрчлөлтийн талаар өгүүлэхдээ,
-Бид ч тэр, орон нутгийн удирдлага маань ч тэр “Тогтвортой
бичил уурхай” төслөөс хэрэгжүүлсэн олон санал, санаачилга,
сургалт сурталчилгааны ачаар өөр хоорондоо ойлголцож,
хамтран ажиллах болж, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал,
нийгмийн хариуцлага гээд, нэг ёсондоо бид чинь хууль эрх
зүйн хүрээнд ажиллах боломж улам сайжирч байна. Нөхөн
сэргээлт гэдгийг өмнө нь хууль бусаар алт олборлож байхдаа
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огт мэдэхгүй, ухаж ашиглачихаад байгалиа сүйтгэсэн чигтээ
орхичихдог байлаа. Сэтгэлгүйдээ биш, мэдэхгүй байсны үр
дагавар юм... хэмээгээд одоо бол нөхөн сэргээлт гэдэг бичил
уурхайн нэг салшгүй хэсэг болсныг бахархалтайяа хэлж байлаа.
Өнөөгийн нийгэмд эмэгтэйчүүдийн дунд түгээмэл тохиолддог
асуудлын нэг нь ялгавартай хандах явдал байдаг. Ялангуяа
нас, хүйсээс хамаарч ажилд тэнцэхгүй байх тохиолдол их.
Д.Отгонтуулд ч ийм явдал нэг биш удаа тохиолджээ. Зохион
байгуулалтад орж, албан ёсны бүтэцтэй болсон нь “надад их
л дэм болж байгаа” гээд,
-Ядаж л нас, нийгмийн гарал, эрдэм боловсролоор
ялгаварладаггүй... гэж бүр нэг чухалчлан хэлсэн юм.
Тэдний нөхөрлөл 10 гишүүнтэй, таван айлын эхнэр, нөхөр
байдаг ажээ. Олон хүүхэдтэй түүнд тогтмол ажилд орж,
хэдэн хүүхдийнхээ төлөө жаахан ч гэсэн нөхөртөө дэм болох

Зураг 6: Хүнсний ногоо тарих нь орлогын өөр нэг үүсвэр болдог
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санаа их байвч нийгэмд байгаа эмэгтэйчүүдийг нас, хүйсээр
нь ялгаварладаг байдал тээг саад болж байв. Гэсэн ч тэр
шантарсангүй. Нөхөрлөлийнхөө байгуулсан хуримтлалын

Ядарч, зовсон үедээ хамт олондоо ирээд, зовлонгоо ярьж,
асуудлыг бүгдээрээ хэлэлцэн шийдэхэд маш сайхан байдаг
талаар хуваалцахын зуур,
-Саяхан даа, тогтмол ажилд орчих санаатай нэг байгууллагад
хандтал, нас тань тохирохгүй нь гээд авсангүй. Хөгшрөөд,
одоо хаана ч ажилд авахгүй нь гээд сэтгэлээр унаж явтал
нөхөрлөлийн хэдтэйгээ таарч. Эдэнтэйгээ уулзахаар бөөн халуун
дулаан сэтгэл, урам зоригийг авна шүү дээ. Одоо бол юун өөр
газар ажил хайх, нөхөрлөлийн гишүүнчлэлээ бататгаж, сайн
сайхан амьдрахыг нөхөрлөлийнхөн маань ойлгуулсан. Бичил
аж ахуй эрхэлснээр орлого минь эрс нэмэгдэхээр тооцоо гарч
байгаа. Ялангуяа хүлэмжийн аж ахуйг би хамгийн сайн чадна
гэдэгтээ итгэлтэй байна... хэмээн Д.Отгонтуул бодол сэтгэлээ
хуваалцахдаа:
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бүлэгт идэвхтэй оролцож, цаашид бичил уурхайгаас бичил
бизнес рүү орох бололцоог илүү анхааран судалж байгаагаа
нуулгүй хуваалцлаа. Нэг нэгэндээ гачигдал тусламж
шаардлагатай үед бүгд л бие биедээ тусалдаг гэнэ.

Тогтвортой бичил уурхай төслөөс хэрэгжүүлж буй бичил
уурхайчдын жижиг бизнесийг дэмжих санаачилгуудыг
тэрээр ихээхэн боломж хэмээн харжээ. Зохион байгуулж буй
сургалтууд нь түүнд бизнес эрхлэх ур чадвар олгож, цаашлаад
бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх гээд олон зүйлд
сургаснаар бичил уурхайгаасаа бичил аж ахуй эрхлэх, орлогоо
нэмэгдүүлэх боломж, гарцыг өөрөө өөртөө нээхэд нь ихээхэн
түлхэц болжээ.
Бичил зээл авах, бизнесээ эхлүүлэхэд шаардлагатай гол зүйл
чинь төсөл бичих ур ухаан хэмээн ойлгож байна... гээд энэ
талаар сүүлийн үед ихэд хичээнгүйлэн суралцаж байгаагаа
хуваалцав.
-Би бас өөрөө санаачлан, тусламж дэмжлэгээр хүлэмж
бариад үр өгөөжийг нь хүртэж сууна. Цаашдаа үүнийгээ улам
сайжруулж, гарцыг нь нэмэгдүүлэхийн тулд олон зүйлийг
бодож санаачилж байгаа... гэж ярилаа.
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХҮЧ - БИЧИЛ
УУРХАЙД
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ, ЕСӨНБУЛАГ СУМ,
ЧИЛХААГИЙН МЯДАГБАДАМ

Зураг 7: Ч.Мядагбадам
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-“Өсөхийн жаргал жаргал биш,
өглөөний нар нар биш” гэж үнэн
шүү. Ээж, аавынхаа амьд сэрүүнд
ирээдүйн хувь тавилангаа таашгүй
юм даа... гэх ухаарлын үгээ хэлэн
суух бүсгүй бол Говь-Алтай
аймгийн Есөнбулаг сумын “Газар
шороо ард түмний баялаг” бичил
уурхайн төрийн бус байгууллагын
тэргүүн Чилхаагийн Мядагбадам.
Хатуу
бэрх,
ядруу
тавилан
нь хүнийг амьдралд сургаж,
ухаажуулан хэрсүүжүүлдэг. “Хатуу
ээж” гээд түүнээс хүүхэд нь, бүр
ах эгч, дүү нь эмээнэ.

Хөдөлмөрт сургаж, хүн болгох гэж л хатуурхаж байгаа нь
тэр шүү дээ... хэмээгээд инээмсэглэх тэрээр өөрөө дөрвөн
хүүхэдтэйгээс гадна төрсөн ах, эгч, дүү есүүл. Тэдэндээ аавын
оронд аав, ээжийн оронд ээж болж, сурган хүмүүжүүлж,

Хорвоогийн жамаар, нутгийн залуутай сэтгэл хэлхэж, гурван
сайхан үрийн зулай үнэрлэн, амьдралын сайхан, аз жаргал
дөнгөж л тохиохын цагт хайрт ханиа хорвоогоос алдан,
ёстой л дээшээ тэнгэр, доошоо газар хатуу болжээ. Хамтдаа
амьдралын төлөө зүтгэж явахад шантрах зүйл байгаагүй ч
ханиа алдаж, зургаагаас доош насны гурван хүүхдээ тэврээд
үлдэхдээ ‘’амьдралыг хүн хатуужиж л туулах ёстой юм байна”
гэдгийг ойлгожээ. Өөрийгөө ч бодож түвдсэнгүй, үлдсэн би
чинь үр хүүхдээ өлсгөж, дааруулахгүйн тулд тэмцэх ёстой гэсэн
сэтгэлийн хатаар зоригоо чангалж, хүнд хүчир ажил гололгүй
хийж эхэлжээ.
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хөлийг нь дөрөөнд хүргэхэд энэ амьдралаа зориулж иржээ.
Хичээл сурлагадаа амжилт гаргаж, цааш их дээд сургуульд
шилжин суралцах боломж өндөр байсан ч ах, эгч, дүү нараа
халамжлах сэтгэл нь түүний шийдвэрт нөлөөлж, тэр үеийн
ТМС буюу техник мэргэжлийн сургуулийг сонгоход хүргэжээ.

Нэн түрүүнд мал худалдан авч, жижиглэнгээр худалдаалах
ажил түүний хувьд хамгийн боломжтой сонголт болж таарлаа.
Зөвхөн эрэгтэй хүнд зориулагдаж бүтээгдсэн унаа биш дээ
гээд мотоцикль унаад, мал худалдаж авахаар хөдөө хээр, уул
давааны замаар нүдүүлж өгнө. Нөгөөхөөсөө унана, уйлна,
хэдэн хүүхдээ бодохоороо босч ирээд л, хурдаа нэмээд,
нулимсаа ч арчилгүй давхина. Энэ хөдөөд чинь тэр үед эмэгтэй
хүн мотоцикль унаж явахаар ёстой л эвэртэй туулай үзсэн мэт
гайхна.
-Гэсэн ч би энэ бүхнийг гурван үрийнхээ төлөө гэсэн сэтгэлээр
хийж ирсэн дээ... гээд омогшин инээмсэглэхийн сацуу,
-Үгүй ер нь, эмэгтэйчүүд бидэнд чинь хийж чадахгүй зүйл
гэж байхгүй шүү дээ... хэмээн эгээ л шантрашгүй, мохошгүй
хоолойгоор өгүүлэх түүний ярианаас, жендэрийн эрх тэгш
байдлын талаарх, бидний эргэн тойрон дахь эмэгтэйчүүдийн
гэр бүл, нийгэмд гүйцэтгэх, хүлээгдсэн олон талт үүрэг
хариуцлага, түүний төлөөх, бүсгүйчүүдийн амьдралын төлөөх
шаргуу хөдөлмөр, эрч хүч ундарч байдгийн дүр зураг нүдэнд
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буулаа. Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн, жендэрийн эрх тэгш
байдал гээд төрөөс онцгой анхаарч байгаа нь хүйсээсээ
хамаарч үл ялгаварлагдах, адил тэгш үнэлэгдэж, нийгэм,
эдийн засаг, эрүүл мэнд боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт гээд
бүхий л хүрээнд эрхээ эдлэх, хамгаалагдах тухай ярьж буй
хэрэг. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нь цаагуураа өрх
гэрийн сайн сайхан байдал, үр хүүхэд, хань бүл гээд нийт хүн
амыг тэр чигээр нь л дэмжсэн үйл ажиллагаа байх учиртай.
Эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдал нь бүх талаар эрэгтэйчүүдтэй
адил байх тухай ч бус, эсвэл хэт хамгаалах бодлогоор
эмэгтэйчүүдийн нийгэм эдийн засгийн оролцоог хязгаарлах
тухай асуудал ч биш билээ. Харин эдлэх эрх, хүлээх үүрэг
хариуцлага, боломж нь эрэгтэй, эмэгтэйгээсээ хамаарахгүй
адил тэгш байх тухай хүний эрхийн асуудал юм. Хүйсийн
байдлаасаа хамаарч аль нэг хүйсийн төлөөлөл хохирол
амсаж, доройтож болохгүй харин адил тэгш үнэлэгдэж, тэгш
эрх мэдэл, оролцоотой байж, хөгжлийн үйл явцад оролцож
үр шимийг нь хүртэхэд тэгш боломжоор хангагдана гэсэн үг.
Амьдралын эрхээр, гэр бүлээ тэжээх ахиухан орлого олохын
тулд мах борлуулахаас илүү алт олборлох санаа түүнд төржээ.
Хүмүүс алтанд яваад эхлэх үед дагаад л ханарчихав. Мөн л
эмэгтэйчүүд амьдрах, орлоготой байхын тулд очдог, тэр үеийн
орлого олох нэг зогсоол нь энэ л байсан хэрэг.
Ямар ч хамгаалалт байхгүй, хүнд хүчир, эрүүл мэнд, амь
нас эрсдэх аюултай ажил гээд яах ч билээ, зорьсондоо л
зүтгэжээ. Эрчүүдтэй мөр зэрэгцээд 10 метрийн гүнээс 20 кг
шороог суганыхаа булчинг цочтол татдаг байлаа. Ямар ч
зохион байгуулалт байхгүй, хөөгдөнө, туугдана, олсон жаахан
орлогоо хураалгана гэх мэтээр хууль бус олборлолт тойрсон
хүндрэлтэй асуудлууд их...
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Нөхцөл байдал тэсвэрлэшгүй болж, ганц ганцаараа, хууль
бусаар, зохион байгуулалтгүй ингэж ажиллах нь буруу байна,
хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй байна гэдгээ ойлгоцгоожээ. Ер нь бид
яах ёстой вэ, хамтран ажиллаж байсан хүмүүсээс “эрүүл

-Гэхдээ л шантарч байсангүй, аливаа зүйлийг шийдэх гарц
заавал байдаг гэж хардаг учраас тэр. Асууж сурагласаар
Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил
уурхай төслийн талаар сонсож, бичил уурхайг хэрхэн зохион
байгуулах талаар сургалтуудад сууж эхэлсэн. Тэр цагаас хойш
нүд минь нээгдэж, бичил уурхайн салбарын эрх зүйн орчин,
хууль дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах боломж байгааг
олж мэдэж, төслийн багт хичнээн их талархсан гээч... хэмээн
бахархалтайгаар хэлэхийн хамт энэ төслийн багийн үйл
ажиллагааны үр дүн хувь хүн, өрх гэр хийгээд нийгэмд маш
том өөрчлөлт авчирч чадсаныг яриандаа онцлон дурдав.
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мэндээрээ хохирч байна, хэдэн төгрөгөө цуглуулж байж авсан
тоног төхөөрөмжөө хуулийнханд, мэргэжлийн хяналтынханд
хураалгана, хөөгдөнө, туугдана” гээд эрх ашиг зөрчигдөх нь
хэрээс хэтрэв.

Сурч мэдсэнээ хэрэгжүүлэхээр санаа шулуудан, 2012 ондоо
Говь-Алтай аймагтаа үйл, санаа нэгтэй 239 нөхдөө нэгдсэн
зохион байгуулалтанд оруулж “Газар шороо ард түмний
баялаг” төрийн бус байгууллагаа байгуулжээ.

Зураг 8: “Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ-ын хамт олон
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-Анх төрийн бус байгууллагаа байгуулж байх үед бидний
ажлыг төр засаг, аймгийн захиргаа ойлгохгүй, дэмжихгүй,
хүлээн зөвшөөрөхгүй, бүр зарим тохиолдолд хууль, дүрэм
журмаа мэддэг хүн байдаггүй байсан зэрэг нь ихээхэн чирэгдэл
учруулдаг байсан. Эрх ашгаа хамгаалахын тулд хууль эрх зүйн
орчноо сайтар судалж, мэддэг байх ёстой гэдгийг ухаарсан тул
хэний ч өмнө хууль тогтоомжоо тайлбарлаад, мэдэхгүй нэгэнд
нь ухуулаад явдаг байлаа. Угийн л үгээр тулгадаггүй, өөрийн
биеэр үзүүлдэг нь миний гэм биш зан. Энэ л чанараараа “бид
чадна” гэдгээ бодитоор үзүүлэхийг чухалчлан, олборлолт
хийсэн газартаа нөхөн сэргээлт хийж, түүнийгээ сумынхаа
байгаль орчны улсын хяналтын байцаагчдаа хүлээлгэн өгч,
хийсэн ажлын үр дүнгээ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр
удаа дараа сурталчлан, хүмүүсийн хандлагыг өөрчилж чадсан
гэж боддог доо. Хууль бус олборлолт хийдэг байхаас нэгдсэн
зохион байгуулалтад орж, байгууллага болтлоо өөрчлөгдөж
ирсэн түүх маань энэ. Тууштай тэмцэлтэй, сэтгэл зүрхтэй,
хариуцлагатай, итгэл даах чадвартай байх нь амжилтын үндэс
шүү дээ... гээд,
-Бичил уурхайн үйл ажиллагааг орон нутгийн удирдлагад
хэрхэн ойлгуулах, тэдэнтэй яаж хамтран ажиллахаа мэддэг
болсон нь ТББ-ын гишүүдээ хөл дээр нь босгох гол нөхцөл
болсон... гэж нэмж хэлсэн юм. Энэ нь түүний бусдад нөлөөлөх,
ухуулан таниулах, багаар ажиллах, зохион байгуулах өөрийн
гэсэн арга барил эзэмшсэний л ач. Тэрээр,
-Зохион байгуулалтад ороогүй, хууль бусаар алт олборлосон
хэвээр явсан бол би хэзээ ч ингэж суралцах, ийм сайхан
боломжуудыг “хүртэж” чадахгүй байсан гэж бодохоор өөрийн
ирээдүйгээ төсөөлөхөөс айдаг... хэмээгээд инээмсэглэж суулаа.
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Өөрийн эрч хүч, дайчин чанараараа амьдралын шалгуурыг
давж, хийж бүтээсэн амжилтаа өнөөдөр сэтгэл хангалуунаар
цэгнэн суухад дурдахгүй өнгөрч болохгүй нэгэн их хүч нь
түүний амьдралын түшиг тулгуур болсон, зовж зүдрэхийн
цагт дэм өгч, амьдралыг нь халамж хайраар дүүргэсэн Пүрэв-

-Би чинь гэр бүл, үр хүүхэд, хэдэн дүү нараа хүний зэрэгтэй
өсгөх гэж тэмцэж явахдаа сурч боловсрох хүсэл тэмүүлэл
их байсан ч сурч чадаагүй. Гэсэн ч Швейцарийн хөгжлийн
агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн дэмжлэгээр урт
богино хугацааны олон төрлийн сургалтуудад хамрагдахдаа
ямар их зүйл мэдэж авсан гээч. Сурч мэдэхийн сайхныг мэдэрч,
дөрвийн дөрвөн жил сурч байгаа хүмүүсийн толгой нь цоороод
гарахаар юм байна шүү гэж эрхгүй шогширч билээ... гээд тэрээр
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Очирын Түмэнбаяр юм. Өнгөрсөн арван зургаан жилийн турш
амьдралын баяр гунигийг хамтдаа хуваалцаж ирсэн нэгэн.
Өнчин гурван үрийг нь ялгалгүй хайрлаж халамжилж ирсэн,
дөрөв дэх хүүгийнх аав түүнд Ч.Мядагбадам амьдралын турш
талархаж, бахархаж явдаг ажээ.

Зураг 9: Гэр бүл, дүү нарын хамт

эрхээ мэддэг болж, удирдлагын сургалтанд хамрагдснаар
хамт олноо сэдэлжүүлэх, удирдан зохион байгуулах талаар
асар их зүйлийг сурч мэдсэн, мөн жендерийн сургалтын үр
нөлөөгөөр хүйсээсээ хамаарч ялгаварлан гадуурхагдах, дорд
үзэгдэх ёсгүй гэдгийг ойлгосон тухайгаа хуучлангаа хамгийн
онцлох сургалт нь төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх сургалт
байсныг дурдсан юм.
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-Маш их үр өгөөжөө бидэнд өгсөн. Бичил уурхайн хажуугаар
орон нутгийн хэрэгцээнд нийцсэн төсөл хөтөлбөрүүд
хэрэгжүүлэх боломж байдгийг, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар
сурсан нь ямар их өгөөжтэй байсныг илэрхийлэхэд ч бэрх
байна... хэмээн чухалчлан хэлж байлаа.
Тогтвортой бичил уурхай төслийн шугамаар Филиппин улсад
туршлага солилцох аялалд сонгогдохдоо, “бичил уурхайчдаа
зохион байгуулалтад оруулахын тулд хийж бүтээсэн ажил,
зүтгэлийг минь бурхан харлаа” хэмээн дотроо залбирчээ.
-Цаашдаа нутагтаа бичил уурхайг жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлэх,
тэр дундаа нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр төлөвлөсөн ажлуудаа
хэрэгжүүлэхийн тулд тууштай зүтгээд, ажиллаад явахад үр
дүнг нь харах өдөр ирнэ гэж бодож байна... хэмээн итгэлтэй
харц, тууштай дайчин зангаараа илэрхийлж байлаа.
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ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛӨӨС БИЧИЛ
БИЗНЕСИЙН ДЭВШИЛД
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, АЙРАГ СУМ,
БОР-ӨВГӨНИЙ ЦОГ-ЮҮРЭН
Дунд сургуулиа амжилттай төгсөөд цааш үргэлжлүүлэн суралцах
хүсэл тэмүүлэл их байсан ч өвөө эмээгээ асрангаа хөдөө мал
маллах ажил түүнд ногджээ. Эндээс л Дорноговь аймгийн Айраг
суманд бичил уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй “Эх
орон хамтын хүч” ТББ-ын гишүүн, “Дэлгэрэх” нөхөрлөлийн ахлагч,

Зураг 10: Гэр бүлийнхээ хамт
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Б.Цог-Юүрэнгийн амьдрал, амжилтын гараа эхэлжээ. Нутгийн
залуутай танилцан 1998 онд гал голомт бадрааж, өдгөө гурван
сайхан охин үртэй, өнөр өтгөн амьдарч явна.
Малаа маллаж, ашиг орлогоор нь амьжиргаагаа залгуулж
ирсэн залуу гэр бүл үр хүүхэдтэй болсноор орлогын нэмэлт эх
үүсвэр шаардагдаад иржээ. Тэр л үед өвөлжөөнийх нь ойролцоо
жоншны орд илэрч, хүмүүс ч зохион байгуулалтгүйгээр хуйларч
эхлэв. Нэгэнт ойрхон байгаа газарт хүрч үзэхээр шийдэн нөхөр
нь эхлээд явж, улмаар хамтдаа явбал бас ч үгүй дэмтэй юм
даа хэмээн Б.Цог-Юүрэн ч ханцуй шамлан оржээ.
Хүүхдүүд том болж сургуульд эхнээсээ орж эхэлсэн тул
хэдэн малаа айлд тавиад, жонш олборлож цуглуулсан хэдэн
төгрөгөөрөө байр, унаа авч сумын төвд суурьшив. Сумын төвд
ажил ч олдсонгүй улмаар 2006 оны их зуднаар хамаг малаа
алджээ. Хэчнээн удаан ажилгүй суух билээ дээ, буцаад л жонш
олборлох болжээ.
Жонш олборлож, бага багаар арга туршлага хуримтлуулсаар
2004 онд өөрсдийн ажлын ачааллыг хөнгөвчлөхөөр
компрессор худалдан авлаа. Багажаа ашиглан бизнес хийх
боломж байгааг мэдээд бусдад түрээслүүлэх замаар багагүй
ашиг олсон ч,
-Мөнгөө зөв зарцуулах арга ухаан, туршлага, мэдлэг боловсрол
дутмагаас болоод их алдсан... хэмээн тэрээр харамсан ярьж
суулаа.
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Жонш олборлох ажил үнэхээр хүнд хүчир. Дээр нь хууль
бусаар, хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын эрхийг
хамгаалах хууль эрх зүйн орчин бүрдээгүй, харж ханддаг
байгууллага, төр захиргааны нэгж байхгүй, дээр нь олон
нийтийн сөрөг хандлагаас болж үргэлж хөөгдөж туугдсан,
нуугдсан, айж эмээсэн, амь өрссөн, бие сэтгэлээр хохирсон
асар хүнд нөхцөлд ажиллаж амьдардаг байлаа. Хятад иргэн
хувиараа бичил уурхай эрхлэгч иргэнийг хөнөөсөн Монгол
орныг цочроосон хэрэг гарч, бидний амь насанд ямар ч
баталгаа алга, бид цаашдаа яаж ажиллаж амьдрах вэ, хэнд

“Олны хүч, оломгүй далай” гэдгээр дор бүрнээ гарах гарцыг
эрэлхийлж яваад улсын хэмжээнд “нинжа” нарын эрх ашгийг
хэн хамгаалж, ямар ажил хийгдэж байна хэмээн сураг тавин
явсаар бичил уурхайн салбарт хэрэгжиж буй Швейцарийн
хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн
талаар мэдээлэл олж авсан нь тэдэнд амьдралдаа олон
зүйлийг өөрчлөх боломж, бололцоо байгаа юм байна гэдэг
итгэл найдвар өгчээ.
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хандах вэ, яах вэ? гээд олон асуултууд толгойд нь эргэлдэж
эхэлжээ. Улмаар өөрсдийнхөө төлөө өөрсдөө л дуу хоолой,
хүч хөдөлмөрөө нэгтгэн тэмцэх ёстой юм байна гэдгийг ухаарч,
хамтран ажилладаг Л.Лхагва эгч болон хэсэг нөхөдтэй нэгдэн
“Эх орон хамтын хүч” төрийн бус байгууллагаа байгуулсан
байна.

Төслөөс зохион байгуулсан төрөл бүрийн сургалтаас хүний
эрх, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх сургалтууд өөрт нь үр
өгөөжөө хамгийн ихээр өгсөн гэж онцолж байв. Хүний эрхийн
сургалтаар эдлэх эрхийнхээ зэрэгцээ нийгэмд хариуцлага
хүлээх тухай сайтар ойлгож, улсдаа зохих татваруудаа төлдөг
болсон нь тэдний сургалтаас олж авсан томоохон өөрчлөлт
ажээ. Улмаар гишүүдээ нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даатгалд хамруулдаг болсноор нөхөрлөл нь шилдэг татвар
төлөгч батламжийг гардаж авсан төдийгүй гишүүддээ эрүүл
мэнд, нийгмийн халамж хамгааллын үйлчилгээ авах нөхцлийг
бүрдүүлж чаджээ.
Ялангуяа төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх талаарх сургалт
тэдний хувьд өндөр ач холбогдолтой болж, амьдралдаа
томоохон өөрчлөлт хийхэд ихэд нөлөөлсөн гэнэ. Аливаа ажлыг
төлөвлөх, тэрхүү төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллах гэдэг маш
чухал юм гэдгийг энэ сургалтаас ойлгож авчээ.
Сургалтаас олж авсан мэдлэгтээ тулгуурлан “Блокны үйлдвэр”
байгуулах анхны төслөө ч бичиж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
сангаас зээл аван төслөө амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.
Үүндээ урамшаад үйлдвэрээ өргөтгөн дахин өнгөт хавтан
үйлдвэрлэх бизнес төлөвлөгөө боловсруулж, “Тогтвортой
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бичил уурхай” төслийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх
ажлаа хангаад байгаа гэнэ.
Нөхөрлөлөө удирдахын зэрэгцээ орон нутагтаа хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжин ажлын байр бий болгох чиглэлд ч багагүй
зүйл хийв. Хөрөө рам, гагнуурын аппарат худалдан авч
багахан үйлчилгээний төв ажиллуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих сангаас зээл авч жонш олборлолтын бус цагаар
ажилгүй гэртээ суудаг таван эмэгтэйг нэгтгэн бууз хийж
“Арвин бууз” нэртэйгээр банш, бууз, бөөрөнхий мах савлан
борлуулдаг болсон байна. Ийнхүү тэрээр зургаан хүнийг
тогтмол ажлын байраар ханган ажиллаж байна. Өөрийн
санаачилга, бусдын төлөө гэсэн нийтэч сэтгэлийн үрээр таван
гишүүнээ гэртэй, гурван гишүүнээ машин унаатай болгосон
байна. Тэр ч байтугай зургаан хүүхэдтэй, өрх толгойлсон
эмэгтэйг нөхөрлөлдөө манаач-тогоочоор ажиллуулж, тогтмол
цалинжуулахын зэрэгцээ цахилгаан, түлээний асуудлыг нь
шийдэж, тусалж дэмжээд явдаг болжээ.
Засаг захиргаа ойлгохгүй, “муусайн жоншны нинжа нар” гээд
дургүй, орон нутгийнхан бас ойлгодоггүй, дэмждэггүй байсан
үе бий ч төслийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр бичил уурхайн
хууль эрх зүйн орчин сайжирч, тасралтгүй сургалт, хамтын
ажиллагаа явуулсны үр дүнд засаг захиргааны хандлага
өөрчлөгдөж эхэлсэн.
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Бичил уурхайн хүнд хөдөлмөрөөс өөр орлого олох боломж
эрэлхийлэн, баялаг үйлдвэрлэхээр зорьж буй олны дуу хоолойг
засаг захиргаандаа хүргэх, иргэддээ мэдээлэл түгээх гээд нийт
иргэдийнхээ итгэлийг хүлээн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
хурлын гишүүн, багийн нийтийн хурлын дарга, Баялаг
бүтээгчдийн салбар хорооны тэргүүн зэрэг сонгуульт ажлыг
хийж гүйцэтгэж байна. Тэрээр орон нутгийн удирдлагуудтайгаа
хамтран сум орон нутгаас зээл авч шинээр үйл ажиллагаа эхэлж
буй байгууллага, хувь хүмүүсийг хэрэглэгч байгууллагатай
холбож өгөх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнтэй хамтран
ажилладаг талаараа ярьж байлаа.

-Аливаа ажлыг хийхдээ зорилгоо тодорхойлж, төлөвлөгөөтэй
ажиллахын чухлыг сургалтаас ойлгосон учраас бид бага багаар
амжилтанд хүрч байгаа... гэж хэлж байлаа.
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-Засаг захиргаатайгаа маш сайн хамтран, ойлголцож
ажилладаг тулдаа бид, хэдийгээр үйлдвэрээ бариад удаагүй
ч явган хүний зам тавих захиалга аваад маш завгүй ажиллаж
байгаа. Цаашлаад блокны үйлдвэрээ түшиглээд дугуй
засварын газар, тавилгын үйлдвэр гэх мэтийг бага багаар
барьж байгуулан ажиллуулна даа... хэмээн ирээдүйд хийх
ажил, төлөвлөгөөнийхөө талаар хуваалцах зуураа тэрээр,

Зураг 11: Блокны үйлдвэрийн ажилчид

Дунд сургуулиа дүүргээд мал дээр гарсан жирийн малчин
бүсгүй Б.Цог-Юүрэн өнөөдөр “Тогтвортой бичил уурхай”
төслийн үйл ажиллагааны өгөөжөөр өөртөө итгэлтэй, бусдыг
манлайлан, удирдан ажиллаж чаддаг болсныг түүний бичил
уурхайн орлогоороо бизнес эрхэлж, шинээр ажлын байр бий
болгож, татвар, даатгал төлөгч шилдэг байгууллага болж, орон
нутгийнхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулж яваагаас харж болно.
Ийнхүү, хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийн үр шим, өгөөж буян
нь хувь хүнийг хөгжил дэвшилд хүрэхэд нөлөөлж, малчнаас
бичил уурхайчин, цаашлаад үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгч нэгэн
болтол өсч хөгжсөнөөс харагдана.

35

БИЧИЛ УУРХАЙ: ХӨГЖЛӨӨС МАНЛАЙЛАЛД

БИЧИЛ УУРХАЙН ХӨГЖИЛД
ЗОРИУЛСАН ОН ЖИЛҮҮД
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, МАНДАЛ СУМ,
ДАМДИНЖАМЦЫН ТУЯА
Аливаа ажлыг эхэлсэн бол дуусгадаг ясны хөдөлмөрч зантай
Дамдинжамцын Туяа Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумандаа
төдийгүй өөр бусад олон газарт “нинжа” буюу хууль бусаар
ашигт малтмал олборлогчдын зохион байгуулалт, нийгмийн
орчныг сайжруулахад залуу нас, амьдралын эрч хүчээ
зориулсан нэгэн. Олны итгэл дааж, хүний төлөө тэмцэж чаддаг
түүнийг өдгөө орон нутгийн иргэд андахгүй. Багийн иргэдийн
нийтийн хурлын даргын албыг найман жил дараалан гүйцэтгэж
яваа түүний эрхэлж буй ажил, хариуцлагын хүрээнд иргэдийн
нийгмийн асуудал, эмэгтэйчүүд, эмзэг, ядуу иргэдэд тусламж
хүртээх, эрх ашгийг нь хамгаалах гээд дуусашгүй их ажил,
асуудал хамаарна. Багийн түвшинд, иргэддээ хамгийн ойр
байх нэгж дээр ажиллана гэдэг түүний хувьд нийгмийн үүрэг,
нийтийн итгэлт томилгоо юм.
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Иймдээ ч Д.Туяа хариуцсан багийнхаа үр хүүхдээ асарч буй
эмэгтэйчүүд, өндөр настан, ахмад үе, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд гээд бүгдэд нь санаа тавьж, туслан дэмжих бөгөөд
багийн иргэд, олон нийтийг хамарсан эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрахад чиглэсэн ажил, арга хэмжээ явуулах (стандарт
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Зураг 12: Д.Туяа МБУНДХ-ны тэргүүнээр ажиллаж байхдаа
Филиппин улсын Давао хотын бичил уурхайчдын холбооны
тэргүүнтэй уулзаж харилцан туршлага солилцсон. 2016 оны 6 сар

00-той болгох гэх мэт) зэргээр бодлогын болон бодит үйл
ажиллагааг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлдэг. Иргэдээ мэдээллээс
хоцрох вий, эрүүл мэнддээ анхаарч чадахгүй нэгнийг эмчилгээ
үзлэг, мэргэжлийн зөвлөгөөнд хамруулахаас авахуулаад гэртээ
ажилгүй байгаа дундаж насны эмэгтэйчүүдийг идэвхжүүлэх
юмсан гэж мөн л “толгой гашилгаж” бас л нэг санаачилга
дэвшүүлнэ.
Тэрээр дундаж насны эмэгтэйчүүдийг идэвхжүүлэх, цагийг
үр бүтээлтэй өнгөрөөх, хамтран хийх зүйлсийг тодорхойлж,
хэрэгжүүлэх зорилгоор “Баян булгийнхан” эмэгтэйчүүдийн
бүлэг байгуулж, улмаар бүлгийнхнийгээ идэвхжүүлэх замаар
бизнесийн эхлэлийг тавьж өгчээ. Тэдний боломж бололцоонд
тулгуурлан цагаан сарын тавгийн идээний боргоцой боов,
тогооны бариул хийх гэх мэтээр бага ч гэсэн ажилтай,
зорилготой, бас ч үгүй орлоготой байхад нь чиглүүлэн
“хөдөлгөжээ”. Бүлгийнх нь эмэгтэйчүүд бөөн баяр хөөр.
Хийх ажилтай, тодорхой зорилготой болсондоо тэр. Мөн л
Д.Туяагийн идэвхжүүлэх “урлаг” буюу чадвар, хамтаараа
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ажиллахын давуу талыг ойлгон авч, сурсны ач энэ. Мөн түүний
бизнесч, ажил хэрэгч сэтгэлгээ, ёстой л “нэгийг хоёр” болгодог
зан ч бас нөлөөлсөн гэлтэй. Ингэж л тодорхой зорилгогүй,
юу хийх арга замаа мэдэхгүй байсан хэсэг эмэгтэйчүүд
“нийгэмшин” хөдөлмөрлөж, хамтын хүчний амтыг Д.Туяагийн
ачаар амсаж мэдэрч яваа ажээ.
Энэхүү олон ажлыг зэрэг амжуулдаг, хийж бүтээдэг нь түүний
туулж өнгөрүүлсэн амьдралын туршлага, түүхтэй салшгүй
холбоотой. 1990–ээд оны нийгэм, эдийн засгийн тогтолцооны
шилжилтийн үеийн бүтцийн өөрчлөлт, хувьчлалын үр
нөлөөгөөр тэр үеийн олон мянган эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд
ажилгүйдэл, ядууралд өртөж байлаа. Зах зээлийн тогтолцоонд
дасан зохицож амьдрах гэдэг өмнөх нийгмийн амьдралын хэв
маяг, арга ухаанаас тэс өөр. Тиймдээ ч нэг хэсэг нь ганзагын
наймаанд явж арай эрт зах зээлд хөл тавьж байхад нөгөө
хэсэг нь хөл алдаж архидалт, гэр бүл салалт зэрэг нийгмийн
сөрөг үзэгдлийн золиос болж байлаа. Энэ л үед Д.Туяа
Худалдааны техникумыг бэлтгэл судлал мэргэжлээр төгсөөд
эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу ажиллаж байтал байгууллага
нь хувьчлагдаж, мөн л ажилгүйчүүдийн эгнээнд орсон байна.
Ажил, орлогогүй болсон Д.Туяа үеийнхнийхээ адил зах зээл
рүү ямар ч мэдлэггүй, бэлтгэлгүй хөтлөгджээ. Нэг хэсэг нь
Эрээн рүү наймаа хийж, “гахай” үүрээд гүйнэ. Д.Туяагийн
хувьд гахай зөөгөөгүй ч, өмнө хийж байсан ажлын туршлага
дээрээ суурилан яс, хаягдал цаас, хөнгөн цагаан, төмөр гэх
мэт хоёрдогч түүхий эд цуглуулан Мандалаас Улаанбаатар,
улмаар Эрээн хот хүртэл зөөж, бизнест хөл тавьсан байна.
Хажуугаар нь банз модны наймаа хийж байтал 2002-2003 онд
хууль гарч, мод экспортлохгүй болсноор бизнес нь зогсчээ.
Ажлын байр байхгүй, ихэнх хүмүүс бичил уурхайгаар амьж
зууж байсан учир бусдын адил Баруунхараа суманд алт
олборлохоор явсан нь түүний амьдралыг энэ салбартай
салшгүйгээр холбосон юм.
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2007 онд хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийг
химийн хорт бодис болох мөнгөн ус дур зоргоор замбараагүй
хэрэглэсэн хэмээн буруутган, бүр эрүү үүсгэн шалгаж, шүүхээр
оруулж шийдэхэд тэр хүмүүсийн дотор байсан ганц эмэгтэй
нь Д.Туяа байлаа. Мөнгөн усны, хор хөнөөлийн талаар тэр
үед ямар ч мэдээлэл, ойлголт байхгүй, дэлгүүрийн лангуун
дээр талхтай зэрэгцүүлж тавиад замбараагүй зардаг жишиг
тогтчихсон, үүнд төр засгаас ямар ч хяналт, мэдээлэл байхгүй,
хор хөнөөлийг нь олон нийтэд анхааруулах, сэргийлэх талаар
юу ч хийгээгүй юм. Тухайн үед “хэрэгтэй мэдлэг, мэдээллийг
урьдчилан өгч, анхааруулж байсан бол ийм хэрэг үүсэхгүй
байсан” гэж боддогоо тэрээр шүүх хурал дээр “миний ч буруу,
төрийн ч буруу” гэсэн гал цогтой үгсээр илэрхийлээд авчээ.
Д.Туяа угийн л асуудалд шүүмжтэй ханддаг, нийтийн төлөө
гэсэн сэтгэлтэй нэгэн учраас алт олборлогчдод тулгамдаад
байгаа асуудал бүрийг нухацтайгаар харж дүгнэн, өөрчлөлт
хийхийн төлөө тэмцэж, тулгамдаж байгаа асуудлыг хэрхэн
өөрчлөх талаар бодож явдаг байжээ. Тэр л чанараараа
одоогийн нөхцлийг хэрхэн сайжруулах, яаж өөрчлөх талаар
бодож, төлөвлөж байтал “алтныхныг дэмждэг” төсөл орж
ирсэн талаар хүнээс сонсоод, Улаанбаатар хот руу өөрийн
биеэр тус төслийг сураглан очсон байна. Чингээд, төслийн
удирдлагуудтай уулзаж, зохион байгуулалтгүйгээр, хууль
дүрмийн дагуу ажиллахгүйгээр цааш албан бусаар бичил
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-Уурхайн амьдрал маш хүнд байсан. Нинжа гэдэг нэр чинь
ногоон түмпэндээ ч биш, эдгээр хүмүүсийн хүмүүжил, хүн
чанарт асар их сөрөг өөрчлөлт орж, хоорондоо хэрүүл тэмцэл
хийх, бүдүүлэг харьцах, олуулаа цугласан эрчүүд архидах гэх
мэт үйлдлүүдтэй нь ч холбоотой нэр. Ажиллаж байгаа орчин,
нөхцөл нь маш хүнд, уур нүдүүрээс өөр олигтой багажгүй
л байлаа. Хэн ч эдгээр хүмүүст анхаарал тавьж байсангүй,
хууль журам юу ч үгүй юм шиг л авирлаж байсан үе... хэмээн
тэр үеийн нөхцөл байдлыг биеэр үзэж туулсан хүний хувьд
дүрслэн өгүүлсэн юм.
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уурхай эрхлэх боломжгүй гэдгийг ойлгон, албан ёсны зохион
байгуулалтад орохоор шийдсэн байна.
Сум, орон нутгийнхаа хувиараа ашигт малтмал олборлогч
иргэдийг нэгтгэн “Дууш Мандал Хайрхан Холбоо” төрийн бус
байгууллагаа 2008 онд байгуулаад тэрээр тэргүүнээр нь ажиллах
болсон юм. Байгууллагаа байгуулж, хамт олноо бүрдүүлэн
тэднийгээ удирдан чиглүүлж, зөвхөн алт олборлоод зогсохгүй
хамт олноороо эвсэж ажиллах, олны хүч, эв нэгдэлтэй хамтран
ажиллахын ухааныг тэр бичил уурхайчиддаа төлөвшүүлж
чадсан нэгэн.
Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой бичил
уурхай” төсөлтэй холбогдож, төслөөс зохион байгуулах бүхий
л сургалт, арга хэмжээнд байгууллагын гишүүдээ хамруулан,
энэ л төслийн үр нөлөөгөөр “зөвхөн ганц алт олборлоод

Зураг 13: Хамт олноороо сайн үйлийн аяныг байнга өрнүүлж орон
нутгийн малчид, иргэдэд тусалдаг.
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байх биш” хамтаараа ажиллах, нэг нь нийтийн төлөө, нийт
нь нэгийн төлөө байх, нийгмийн үүргээ ухамсарласан сайхан
хамт олон бүрдүүлжээ.
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-Хамт олноо төлөвшүүлэхийн тулд тэднийхээ ёс заншил, итгэл
үнэмшил гээд олон зүйл дээр дөрөөлж, “уулаа тахивал олз
омог нэмэгдэнэ, савдаг хилэгнэнэ, архи дарс ууж болохгүй,
уурхайдаа нөхөн сэргээлт хийгээд явахгүй бол нийгэмд хүлээн
зөвшөөрөгдөхгүй, хойчийн үр хүүхэд минь гомдоно” гэхээс
эхлүүлээд л янз бүрээр үзнэ дээ... хэмээн инээмсэглэлээ.

Зураг 14: Аюулгүй ажиллагаа - нэн тэргүүнд...

-Олон янзын үзэл бодолтой хүмүүсийг хамт олон болгосон
байна. Миний оролцоогүйгээр бүх зүйл нэг тогтолцоонд
ороод, байгууллага шиг байгууллага болгож чадсанаа
харахаар түүндээ сэтгэл хангалуун, баяртай байгаа. Төрийн
бус байгууллагаа хөл дээр нь босгохдоо огт мөнгөгүй болтлоо
зүтгэж байсан үе бий ч гишүүдтэйгээ хамтран ажиллаж,
тэднийгээ аливаад эерэгээр ханддаг төдийгүй бусдын төлөө
амьдрах, бусдад өөрийгөө зориулж чаддаг байхыг ойлгуулж,
хамт олноо баг шиг баг болтол нэгтгэж чадсан, мөнгөнөөс илүү
үр нөлөөг харж байгаа нь хамаагүй сайхан мэдрэмж... гэсэн
нь түүний хийж бүтээснээс авсан их ухаарлыг илтгэх ажээ.
Д.Туяа зөвхөн ганц Мандал сумандаа төвлөрч ажилласангүй.
Бичил уурхайчид зохион байгуулалтад орж, анхны нөхөрлөл,
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бичил уурхайн ТББ байгуулагдаж байх үеэс л тэр энэ бүхэнд
гар бие оролцож, санаа сэтгэлээ зориулан, анхны сургалтуудыг
төслийн дэмжлэгтэйгээр хийж явсан юм. Халуунд халж, хүйтэнд
хөрж, ус гол гатлан хувиараа ашигт малтмал эрхлэгчдийг
зохион байгуулалтад оруулахад зүтгэж явсан үеэ эргэн санаад,
одоо тэр хүмүүс амьдралаа хэрхэн залгуулна даа, яаж хоногийн
хоолоо олох вэ гэж ярихаасаа илүү “хөгжил, дэвшил” ярьж
байгааг сонсоход дотроо эрхгүй баярлаж огшиж явдаг нь
гарцаагүй.
Тэрээр хүний төлөө сайн үйлс хийж явах, үл шунаж амьдрахыг
мөрдлөгөө болгодог гэнэ. Хүмүүсийг байнга инээмсэглэж,
баяр баясгалантай харагдаасай хэмээн дотроо битүүхэн
харна. Гэтэл ихэнхдээ л иргэд маань нэг л баргар дүнсгэр
харагдах нь олон. Тиймээс ч тусламж шаардлагатай хүмүүст
баяр бэлэглэхийн тулд ажлынхаа хажуугаар сайн дурын,
тусламжийн ажлыг байнга зохион байгуулдаг ажээ. Мандал
сумынхан энэ “Дууш Мандал Хайрхан Холбоо”-ынхон чинь
байнга л тусламж дэмжлэг үзүүлдэг шүү гэж итгэж найдан,
горьдлого тээн хандаж ирэх нь ч их гэнэ. Д.Туяа ч төрөл бүрийн
сайн дурын ажил, туслах хөдөлгөөнд “нөгөө хэдийгээ” байнга
уриална. Басхүү тэднийгээ даган, сайн үйлсийн аянд нэгддэг
байна. Орон гэргүй, олон хүүхэдтэй айлд гэр, хүлэмж авч өгөх,
машинаар айл нүүлгэх, гудамжны цас цэвэрлэх, үсчин аваачиж
малчдын үс засах гээд л тоочвол олон ажлуудыг амжуулна.
Зуднаар малчин айлуудад тусална. Ямар сайндаа айлын эмээг
өглөө босоход нь хаалгыг нь дарсан их цасыг нь цэвэрлэн,
зам гаргасан байж, эмээ баярласандаа “ямар буянтай улс вэ”
гээд талархсандаа хоолой зангируулж байжээ.
Өөрөө олуулаа өссөн болохоороо ч тэр үү, бусдыгаа өөдлөх
уруудахын аль алинд нь санаа зовж, туслах, баяр ёслол, гуниг
зовлон тохиолдсон үед хамтдаа байхыг эрмэлздэг ажээ. Бичил
уурхайд ажиллаж байгаа хүмүүсийг, ялангуяа эмэгтэй хүнийг
хараад сэтгэл их эмзэглэдэг тухайгаа ярихын зуур,
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-Би өөрөө ихэнх цагаа уул хадаар явж өнгөрүүлсний балгаар
хүүхдийн маань сурлага, хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлсөн учраас
эх хүн үр хүүхдээсээ анхаарал халамжаа сулруулж болохгүйг
өөрийн бие, амьдралаараа ойлгосон. Өнөөдөр амьдралын
шаардлагаар бичил уурхай эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд их л
хүнд ачаа үүрч явна даа... гээд, хүний зан чанар, зан үйл,
харьцаанд энэ нөхцөл ихээхэн нөлөөлдгийг дурдаж,

Зураг 15: Бичил уурхайчдын тэргүүн туршлага судлах уулзалт,
өдөрлөгийн үеэр... Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, 2016 оны 8 дүгээр
сар
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-Уул хадаар явж, хүнд хүчир ажил хийж байгаа эмэгтэй хүний
ар гэр, ард нь үлдсэн хүүхэд яаж байгаа бол, хүнд чулуутай
шуудай үүрээд ядарч байгаа болов уу, хүүхдийн хүмүүжил, гэр
бүлийн харилцааны асуудлууд гээд бичил уурхайд жендэртэй
холбоотой шийдвэрлэх зүйл их л байдгийг хэрхэн өөрчлөх
талаар байнга л бодож, сэтгэж явдаг даа... гэлээ. Эмэгтэй
хүний үүрэг хариуцлага гэр бүлийн хүрээнд асар өндөр
бөгөөд хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын
харилцаа эмэгтэй хүнээс ихээхэн хамаарна. Тиймээс ч энэ
тухай,
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-Тэдэнд сурч боловсрох боломж олдоогүй учраас л тийм байна...
хэмээн үүнд санаа зовж, өөрчлөхийг хүсч явдгаа хуваалцаж
байлаа. Нөгөө талаас, эрдэм ном сурах, байнгын, тогтмол
орлоготой ажил хийх хүсэлтэй ээжүүд их байдаг нь тэдний
хийсэн ярилцлага судалгаанд хангалттай тодорхойлогджээ.
Тиймээс ч эмэгтэйчүүдийг бичил уурхайн хүнд бэрх ажлаас
чөлөөлж, бусдын адил өөрийн бие бялдрын онцлогт тохирсон
зохистой хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болгох юмсан гэж их
боддог ажээ. Бичил уурхайчид, тэр дундаа эмэгтэйчүүдийг өөр
ажилд шилжүүлэх талаар гурван жилийн өмнөөс анх ярьж,
үүнийг хэрэгжүүлэхэд илүү их дэмжлэг хэрэгтэй талаар Д.Туяа
өгүүлж байлаа.
Тэрээр өөрийн санаачилгаар, бичил уурхай эрхлэгчдээ
орлогын өөр эх үүсвэртэй болоход дэм өгөх үүднээс замын
хавтангийн жижиг цех ажиллуулан, авто замын хашлага,
явган замын хашлага хийхийн хажуугаар зургаан хүнийг
байнгын тогтмол ажлын байраар хангаж байгаа юм. Улмаар
2016 онд цехээ өргөжүүлэн төмөр бетонон хээтэй угсардаг
хавтан хийж байгаа гэх мэтчилэн түүний хийж бүтээж байгаа
үйлс бүхэн урагштай байна. Түүнийг нутгийн бусад бизнес
эрхлэгчид анзааран таньж, бизнесийн санал тавих нь олон
гэнэ. Тухайлбал, саяхан нэгэн бизнес эрхлэгч дугуйн диллер
буюу албан ёсны борлуулагч хийх ажлыг түүнд санал болгосон
гэнэ. Түүнчлэн харъяа багийн 100 гаруй өрхийн цэвэр усны
асуудлыг шийдсэн зэрэг олон ажлууд нь түүнийг бусдын төлөө
сэтгэлтэй нэгэн гэдгийг гэрчилж байна.
Мөнгөн усгүйгээр баяжуулах цех-үйлдвэр байгуулах талаар
бодож, сэтгэж, хичээж байгаа нь мөн л иргэдээ ажлын байртай,
тогтмол орлоготой болгож амьдралд нь дэм болгох юмсан гэх
чин хүслийнх нь үр хөврөл юм.
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-Дор хаяж 40 хүн ажлын байртай, тогтмол орлоготой болчихно
шүү дээ... хэмээн дахиад л “амрахтай манатай” иргэдийнхээ
төлөө хийхийн их эрмэлзэл, энэрэн хайрлах сэтгэл агуулан,
санаж сэдсэн бүхнээ аливааг босгохын төлөө тэр зүтгэсээр...

БИЧИЛ УУРХАЙ: ХӨГЖЛӨӨС МАНЛАЙЛАЛД

БИЧИЛ УУРХАЙН ӨГӨӨЖ ОРОН
НУТГИЙН ХӨГЖИЛД
БАЯНХОНГОР АЙМАГ, БАЯН-ОВОО СУМ,
ЧОЙЖИЛЖАВЫН САМДАН
Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн цагаасаа хойш, тодруулбал
1987 оноос 2000 оныг хүртэл Ч.Самдан хөлөө нэг л олж өгөхгүй
байв. Олон сольсон ажил, хөгжүүлж чадахгүй байсан бизнес,
дөнгөж босгож буй хувийн амьдрал гээд түүнд хангалттай
хэмжээний ачаа үүрэгдсээр байсан юм. Энэ хугацаанд нөхрийн
хамт төрийн байгууллагад, хамаатныхаа хувийн компанид
ажиллаж үзэв. Лангуу түрээслэн худалдаа ч эрхлэв. Төрөл
бүрийн ажил хийж амьдралынхаа төлөө чадах ядахаараа
зүтгэдэг байлаа.
2000-2001 онд Баянхонгор аймагт тохиолдсон байгалийн
гамшигт зуднаар амьжиргааны эх үүсвэр олдог байсан хэдэн
малаа алдсан малчид олноороо төв суурин газар бараадаж,
орон нутгийн засаг захиргаа ажилгүйдэл ядууралтай тэмцэх
зайлшгүй шаардлага тулгарчээ. Нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх
нэг гарц нь гар аргаар алт олборлох, байгалийн баялгаа
ашиглаж амьдралын эх үүсвэрээ залгуулах боломжийг олгох
явдал байв. Өөр сонголт үнэндээ байгаагүй юм. Ингээд орон
нутгийн төр захиргааны байгууллага тэр үеийн Дөвөнтийн
уурхайтай хамтарч байгалийн алтыг таних, гараар алт

45

БИЧИЛ УУРХАЙ: ХӨГЖЛӨӨС МАНЛАЙЛАЛД

олборлох, алт угаах, аюулгүй байдлыг хангах талаар сургалт,
үйл ажиллагааг олноор зохион байгуулж байлаа. Тухайн
үед хувиараа лангуу түрээслэн, цагаан идээ зардаг байсан
Ч.Самдан тус сургалтанд санамсаргүйгээр хамрагдсанаар
амьдралаа өөрчлөх нэгэн боломж гарч ирсэн байна.

Зураг 16: Ч.Самдан
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Тэрээр анхны сургалтандаа суугаад байгалийн алтыг гараар
олборлож, угааж, ялгаснаар орлого олох, амьдралаа өөд нь
татах боломжтой юм байна гэсэн итгэлтэй болжээ. Сургалтын
дараа нийтдээ 200 гаруй айл өрхийг алтны шороон ордын
захад аваачиж буулгасан байдаг. Тэдний нэгэн адил Ч.Самдан
өөрийн таньдаг хүмүүс, найз нөхөдтэйгээ хамт 13-уулаа нэг
гэрт орж, гараар алт олборлохоор шамдан оржээ. Шороон
ордонд очсоны дараа эхний долоо хоногт, гар аргаар алт
олборлогчдын гол багаж болох ахуйн хэрэглээний юм угаадаг
ногоон түмпэнгээр алт угаахыг практик дээр зааж өгч, нэг
жилийн хугацаанд алт эрхлэх зөвшөөрөл бүхий үнэмлэхийг
сумын удирдлагаас олгосон байна. Эхэн үед түүнд багагүй
хэмжээний аз тохиож, бас ч гэж олз омогтой байсан учир

Бичил уурхай эрхлэхэд эрсдэл ихтэй, амь насанд халтай нөхцөл
байдал багагүй тулгарч байлаа. Газрын гүнд 20 метр-т орших
цооног руу хоёр давхар олсоор гэдсээрээ оосорлуулаад, нүдээ
аниад, нүхээр бууж орохоос эхлээд алхам тутам нь эрсдэл
тулгарна. Тэрхүү гүн нүхэн дотор ус шүүрсэн байх бөгөөд тийм
харанхуй, хүйт даасан орчинд шөнөжин унталгүйгээр, дор
хаяж 8-10 цаг ажилладаг байв. Баянхонгор аймгийн Галуут
суман дахь нэгэн алтны шороон ордод ийм л нөхцөлд 600010000 хүн амь өрссөн ажил хийдэг байлаа.
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урам зоригтой, идэвх зүтгэлтэй ажиллаж байсан бөгөөд зарим
өдөрт 20 ам.долларын үнэ хүрэхүйц алт олохоороо ихэд
урамшдаг байжээ.

Эдгээр хүмүүсийн ихэнх нь зөвшөөрөлгүй, эсвэл зөвшөөрлийн
нэг жилийн хугацаа нь дууссан, амьдралаа авч явахын тулд
аргагүйн эрхэнд албан бусаар алт олборлогч “нинжа” буюу
хууль бусаар үйл ажиллагаа эрхлэх болж хувирчээ.

Зураг 17: Ч.Самдан Филиппин улсад бичил уурхайн туршлага
судалсан. 2016 оны 6 дугаар сар
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Нөгөө талаас тэдний эрх ашиг, эрүүл мэндийг сахин хамгаалж,
түшиж тулдаг нэг ч байгууллага байгаагүй юм. Галуут сумын
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас хоёр сард нэг удаа ирж,
хураамж авахаас өөрөөр холбоо харилцаа ч бараг байсангүй.
Хүмүүс янз бүрийн гэмтэл авах, шороо чулуунд дарагдах нь
бараг л өдөр тутам гарч, түүндээ дасан зохицсон нөхцөл байдал
үүсээд байжээ. Мөн багажийг нь хураах, зодох, дарамтлах
зэрэг танхайрал гарч байсан нь тэднийг хамгаалах хууль эрх
зүйн орчин байгаагүйтэй холбоотой.
Ийм нөхцөл байдал дунд хэдэн жил ажилласны дараа хувиараа
алт олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах,
төрийн үйлчилгээг хүртэх, тэдний эрх ашгийг нь хамгаалах
зорилго бүхий анхны төрийн бус байгууллага байгуулагдаж,
Ч.Самдантай нийлээд 130 гаруй хүн гишүүнээр нь элсэж
байлаа. Хэдийгээр энэхүү төрийн бус байгууллага нь нэг жил
болоод татан буугдсан ч Самдангийн хувьд туршлагажсанаар
барахгүй хамтарч, нэг зорилготой байж амжилтанд хүрэх
бололцоотой гэдгийг олж харж чаджээ. Санаа нийлсэн албан
бус бичил уурхай эрхэлдэг хэсэг хүмүүстэйгээ нэгдэж 2012 онд
Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо суманд 25 гишүүнтэй “Алтан
усны хөгжил” төрийн бус байгууллагаа байгуулжээ.
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Зураг 18: Ч.Самдан

Анхандаа мэдэхгүй, чадахгүй зүйл их гарч, хамтын нэгдэл
итгэлцэл бий болохгүй байсан үе олон байсан ч, чадавх
бэхжүүлэх сургалт, арга хэмжээнд хамрагдах боломж
өндөр байсан тухайн үед аюулгүй ажиллагаа, бизнесийн
сургалтуудад хамрагдсан нь үр дүнгээ өгч, ТББ-ын гишүүд
хоорондоо нэгдэн нягтарч, хамтдаа байхдаа хүчтэй байхыг
ойлгож эхэлжээ. Анхны газар нь ч өгөөж хишгээ өгч, ТББ‑ын
гишүүдийн ихэнх нь амьдрал ахуйгаа сайжруулж эхэлсэн
юм. Ингээд нэг жилийн дараа тухайн газартаа нөхөн сэргээлт
хийж, стандартын дагуу дүгнэлт үйлдэн сумын удирдлагадаа
хүлээлгэж өгөөд, дараагийн газар авах хүсэлтийг сумын
иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд тавих эрхтэй болж байжээ.
Ийнхүү гишүүдийнхээ, сум орон нутгийнхаа итгэлийг авснаар
төрийн бус байгууллага нь улам бүр хөгжих, тогтвортой
үргэлжлэх итгэл бий болсон байна. Байгууллагаараа долоо
хоногийн нэг өдөр амарч дотоод үйл ажиллагаа зохион
байгуулах, бас нэгэн өдрийг зөвхөн нөхөн сэргээлтийн өдөр
болгож ажилладаг дадал хэвшлийг бий болгосон байна.
Нутгийн бус иргэд газар ухаж, байгаль орчинг сүйтгэж байна
гэж малчдын зүгээс хамгийн их эсэргүүцэлтэй тулгарч байсан ч,
малчдад хийсэн сайн үйлс, нутаг оронд хийсэн ажлууд, төлсөн
татвар хураамж, хийгдэж буй нөхөн сэргээлт зэргийг байнга
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тайлагнадаг нь талуудыг ойлголцолд хүргэжээ. Нөхөн сэргээлт
хийх нь хариуцлагатай бичил уурхайн салшгүй хэсэг нь гэдгийг
тэд юу эс андах вэ. Моджуулах хөтөлбөр, байгууллагын ойн
хандив тусламж, сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжих, хог
цэвэрлэх, малчдын хороо барих, хадлан хураах гээд л тухайн
сум орон нутагт бий болж байсан асуудлыг шийдэх ажлын
эхний эгнээнд тэд явж иржээ.
Баянхонгор аймгийн хэмжээнд ижил төрлийн үйл ажиллагаа
явуулдаг долоон төрийн бус байгууллагатай байнгын холбоотой
байж, туршлага солилцож, төрийн бус байгууллагынхаа
шилдэг туршлага болох нөхөн сэргээлтийн арга техникийн
талаар зааж сургаж, түгээн дэлгэрүүлдэг байна. “Алтан усны
хөгжил” төрийн бус байгууллагын хувьд гар аргаар хийх
нөхөн сэргээлт нь техникийн аргатай харьцуулахад хөрсөнд

Зураг 19: Алтан-Усны хөгжил ТББ-ынхан нөхөн сэргээлтийг
хийж заншсан.
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илүү наалдацтай, суулгалт сайн, чанартайгаас гадна богино
хугацаанд мэдэгдэхүйц үр дүн харагддаг ажээ. Мөн намар,
хаврын 20 хоногт алтны ажлаасаа түр хөндийрч өөрсдийн 15
жил эзэмшихээр авсан 2.0 га газартаа хүнсний ногоо болон

Төрийн бус байгууллагын гишүүн бүр сэтгэл ханамжтай,
амьдрал ахуй нь дээшилж, үр хүүхдээ боловсролтой хүмүүс
болгож, зарим нь бүр тогтмол орлоготой бичил бизнес
эрхлэх болтлоо хөгжиж, дэвшиж чадсан байна. Ч.Самдан ба
түүний хамт олон сум орон нутагтаа багагүй хэмжээний ажлыг
өөрсдийн гараар бүтээж өгч, орон нутгийн хөгжлийн түүхийг
бий болгоход хувь нэмэр оруулсан нь тэднийг хариуцлагатай,
нийгмийн үүргээ ухамсарладаг баг болж чадсаныг харуулж
байна.
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малын тэжээл тариалж, олсон орлогоо цаашид тогтвортой
ажлын байртай болох ирээдүйн зорилгоо биелүүлэх, эргэлтийн
хөрөнгө болгохоор хуримтлал үүсгэдэг байна.

Зураг 20: Алтан-Усны хөгжил ТББ-ын хамт олон – Хариуцлагатай
бичил уурхайчид
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ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БИЧИЛ УУРХАЙГААС
БАЯНХОНГОР АЙМАГ, БӨМБӨГӨР СУМ, БАЯНБӨМБӨГӨР
ТББ, ЖАРГАЛЫН САРУУЛ
Олон хүнийг холбох гүүр болж ажилладаг болохоор надад
зүгээр суух эрх байхгүй... гэх Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр
сумын Баянбөмбөгөр төрийн бус байгууллагын тэргүүн,
эгэл жирийн монгол эмэгтэй Жаргалын Саруул бол бичил
уурхайтай амьдралаа холбож, бичил уурхайчдын төлөө
тасралтгүй 16 жил зүтгэж яваа нэгэн билээ. Тэрээр аймгийнхаа
техник мэргэжлийн сургуулийг барилгын мэргэжлээр 1997 онд
төгсөөд мэргэжлээрээ ажиллахыг хүсэвч, дөнгөж сургуулиа
төгссөн түүнд ажлын байрны асуудал хомс, бичил уурхай
эрхлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрч, энэ замыг сонгожээ.
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Тухайн үед мэргэжил боловсрол эзэмшсэн болохоор малчин
болохыг хүсээгүй тэрбээр олны хөлийг даган Улаанбаатар
хотод үйлдвэрт хоёр жил ажиллаад, үйлдвэрийн хүнд ажил,
хөдөлмөрийн үнэлэмж бага, орлогоороо цалинждаг байсан нь
хэрэгцээгээ дөнгөн данган залгуулахад хүрч байсан тул нутаг
буцсан байна. Суманд байтугай, аймагт ажлын байр олдохгүй
хэцүү үе байсан болохоор алт ухахаар яваа хүмүүсийг даган
2000 онд аймгаасаа 40 км зайтай Дашаа гэдэг газар руу
явснаар ногоон түмпэн, хүрз, резинэн бээлийтэй “нинжа”
болжээ.
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Баянхонгор аймгийн ид хөдөлмөрийн насны идэр залуус бүгд
цуглачихаа юу гэмээр л бужигнасан газар... Олны хөлийг
дагаад хоол, цайны газар, дэлгүүр, билльярд гээд төвлөрсөн
цэг болтлоо хөгжсөн тус газар ихэнх айлууд нүүдлийн маягтай
амьдарч гэрийн хоёр хана нийлүүлэн барьсан жижигхэн
“дуганцаг”-т гэр бүл, үр хүүхэд, ах, дүү, таньдаг хүмүүс гээд
л ойролцоогоор 7-8 хүн амьдарна. Өглөөнөөс орой болтол
ажиллахдаа гуанзны хоол, гөөхий идэж амьдардаг байсан нь
тэр үеийн нийтлэг дүр зураг. Шороонд дарагдах, хөлдүү нүх
гэсгээх гэж гал түлж байгаад угаартах аюул осол энд тэндгүй
л гарч байж.
-Зэрэгцээд хажууханд минь алт ухаж байсан ээж, охин хоёр
хоолонд ороод ирэх хооронд дарагдаад, нийт дөрвөн хүний
амь нас эрсдэж л байсан. Арга ч үгүй байх даа, хөдөлмөр
хамгаалал гэхээр малгайтай цамц, ноосон бээлий л байсан юм
чинь. Тэр тухай ёстой ямар ч ойлголтгүй байжээ... гэж тухайн
үеийн нөхцөл байдлын талаар сэтгэлд буутал хэлж байлаа.
Хүрз, зээтүү бариад 13-20 метр гүн нүх ухаж, 50 кг шороо
үүрээд жилийн дөрвөн улирал ажиллах, уурхай уруу шөнө
ороод гэрэл гарахаар нь зугтаж амьдарна гэдэг бол эмэгтэй
хүнд байтугай эрэгтэй хүнд ч халширч шантармаар ажил.
Гэсэн ч хэзээний дайчин, шантрахыг мэдэхгүй зангаараа
хөдөлмөрлөж, олсон жаахан алтаа тушаагаад бэлэн мөнгө
болгож хэрэгцээгээ хангаад, гэр бүлдээ илүүчлээд үүндээ
урамшин хүнд хэцүүг умартан зүтгэдэг байжээ.
2004 онд 15 настай дүүгээ Улаанбаатар хотод сургуульд явуулж,
таван настай, дөрвөн сартай хоёр охинтойгоо үлдсэн тэр бүр
их хариуцлага, сэтгэлийн тэнхээ шаардсан он жилүүдтэй тулсан
юм. Тухайн үед алт авдаг, дэлгүүр ажиллуулдаг, наашаа гэсэн
бүхэнд хоёр охиноо итгэж орхиод, амь эрсэн уурхайн ул руу алт
олох гэж ороод цагдаад баригдан аймаг руу ачуулж, олсноо
хураалган хүний өмчид халдсан “хулгайчаараа” дуудуулж
явахдаа “нинжа” бол бараг хүн биш гэж үздэг байсан хүнд
хэцүү цагийг сэтгэлийн хатаараа л даван туулж байв. Тэгээд
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л хаана алт гарна тийшээ нүүдэллэж явсаар нэг л мэдэхэд
хувиараа ашигт малтмал олборлоод найман жилийг ардаа
орхижээ.
2008 онд “Тогтвортой бичил уурхай” төсөл, орон нутгийн
удирдлагууд Засгийн газрын 372 дугаар тогтоолын дагуу
зохион байгуулалтад орох хэрэгтэй, уурхай эрхлэгчид амь
нас, эрүүл мэндээрээ хохирч байгаа талаар ухуулга хурал,
сурталчлан таниулах материал тарааж өгч, орон нутагтайгаа
ингэж хамтран ажиллах бололцоо байна гээд гаргалгааг
нь хүртэл хэлж өгч байсан нь зохион байгуулалт, төрийн
бус байгууллагын талаар ямар ч ойлголтгүй бичил уурхай
эрхлэгчдийн нүдийг нээсэн, цагаа олсон явдал байжээ.

Зураг 21: Ж.Саруул
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-Төсөл
зөвхөн
мэдээлэл
хүргээд орхиогүй, төрийн бус
байгууллагын гэрчилгээ, тамга
тэмдэг, бусад шаардлагатай бичиг
баримтыг бүрдүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлж, тэр ч байтугай анхны
идэвхжүүлэгчээр намайг сонгож,
төслөөс цалинжуулдаг байсан
нь хувиараа ашигт малтмал
олборлогч
иргэдийг
богино
хугацаанд зохион байгуулалтад
оруулахад ихээхэн хувь нэмрээ
өгсөн... хэмээн талархаж явдгаа
илэрхийлж байлаа.

“Баянбөмбөгөр” төрийн бус байгууллага 2008 оны 11 дүгээр
сарын 24-нд хуулийн этгээд болж албан ёсоор байгуулагдсан
цагаас хойш, Саруул идэвхжүүлэгчээс гүйцэтгэх захирал хүртэл
дэвшээд, одоо тэргүүнээр найман жил тасралтгүй ажиллаж,
олон хүний итгэл дааж яваа бүсгүй. Нээлттэй, өөрийгөө
илэрхийлж чаддаг зан чанар, өөрийн биеэр энэ хүнд ажлын
жаргал зовлонг сайн мэдэх туршлага, бичил уурхайчдын төлөө
ажиллаж чадна гэсэн гишүүдийн итгэл үнэмшил нь түүнийг ТББ

-Хамгийн үнэтэй оюуны хөрөнгө оруулалтыг Тогтвортой бичил
уурхай Төсөл хийсэн... гээд түүний үр шимээр өсч дэвжиж буйн
жишээнд өөрийгөө дурдав. Компьютер дээр чөлөөтэй ажиллаж,
сумын хэмжээнд төсөл бичих чадвартай болж багагүй төслийн
уралдаанд шалгарч амжилттай хэрэгжүүлээд байгаагаа ч онцлон
ярилаа. Тухайлбал, бичил төсөл боловсруулж төрийн бус
байгууллагаа хашаажуулж, мөн иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй
оёдлын цех байгуулж өрх толгойлсон таван эмэгтэйг ажлын
байраар хангасан төдийгүй гишүүдээ аль болох чадавхжуулах,
сургалт сурталчилгаа хийж байгаагаа бахархан өгүүлж байв.
Сургалт мэдээллийн иж бүрэн тоноглогдсон гэртээ хурал,
цуглаан, сургалтаа зохион байгуулж, гишүүдээ аль болох урт
хугацааны сургалтад хамруулж сургагч багш болгож бэлтгээд
бусаддаа түгээн дэлгэрүүлэхэд анхаарч ажилладаг талаараа
туршлагаа хуваалцлаа.
Бичил уурхай эрхлэгчдэд хүний эрхийн асуудал маш их
тулгамддаг, мэддэггүйгээсээ болж эрх зөрчигдөж байгааг
ойлгодоггүй. Эрүүл мэндээрээ хохирох, наад зах нь харшлын
өвчин, сэтгэл зүйн өөрчлөлт - стресст орох зэрэг нь эрх
зөрчигдсөний илрэл юм. Энэ чиглэлээр Хүний эрхийн үндэсний
комиссоос сургалтууд авч үе шаттай сургаж байгаа нь үр дүнгээ
өгч эрхээ зөрчигдвөл дуу хоолойгоо чөлөөтэй илэрхийлэх,
сонгох сонгогдох эрхээ хүртэл сайтар ойлгож, үүний үр дүнд
ч орон нутгийн сонгуульд мөн бичил уурхайчдаас нэр дэвших
болсон байна. Мөн бичил уурхай төвлөрсөн газар зуны
цэцэрлэг ажиллуулан, хүүхдүүдийн асуудлыг шийдэж байгаа
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тэргүүнээр сонгогдоход нөлөөлсөн нь тодорхой. Хувиараа ашигт
малтмал олборлогч иргэдийг нэгтгээд зохион байгуулалтад
оруулж хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдүүлснээр нэг ч
хүний амь үрэгдсэнгүй, орон нутаг, тогтвортой бичил уурхайн
төсөл, бусад төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоо
бэхжиж, гишүүдээ тогтмол сургалтад хамруулж чадавхжуулах,
аль болох төрийн үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэхэд
анхаарч ажилладаг байна.
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нь түүний туулж өнгөрүүлсэн амьдралын туршлага, сурч
мэдсэний “өглөг” болгож буй сайн үйл, бүтээлч санаачилга
юм.
Баянбөмбөгөр төрийн бус байгууллага нь өнөөдөр есөн
нөхөрлөлийн 18-аас 60 хүртэлх насны 60 гишүүнтэй. Энэ “том
айл”-ыг зөв удирдан зохион байгуулахын нууц нь нарийн
төлөвлөлт, оновчтой зохион байгуулалт, хамтын ажиллагаа.
Төрийн бус байгууллагынхаа ажлыг жилээр төлөвлөн, орон
нутаг, төсөл хөтөлбөртэй хамтрах, шаардагдах хөрөнгөө
тодорхойлж, боловсруулж, батлуулж, хэрэгжүүлэхээс гадна
удирдлагын шаталсан зохион байгуулалтаар, оролцоонд
суурилан ажиллана. Олон улсын төсөль хөтөлбөрүүд,
Монголын Бичил Уурхай Нэгдсэн Дээвэр Холбоо (МБУНДХ),
Засаг даргын тамгын газар, хүн эмнэлэг, цэцэрлэг, цагдаа
сургууль гээд бүгдтэй нь хамтарч ажилладаг.

Зураг 22: ТББ-ын үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүд илүү идэвхтэй
оролцдог.
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-Эмх замбараагүй байдлыг зохион байгуулалтад оруулаад
ирэхээр нутгийн удирдлагын зүгээс дэмжлэг авч, нийтийг
хамарсан ажлын байранд зарлагдсан тендэр, уралдаант төсөл
хөтөлбөрт оролцоод, орон нутгийн санхүүжилтээр нийтийн
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эзэмшлийн гудамж талбай цэвэрлэх, дотоод засвар хийх, мод
тарих зэрэг ажлуудыг хийж байгаа нь төрөлх нутагтаа оруулж
буй бичил уурхайчдын хувь нэмэр юм... гэж үздэгээ тэрээд
онцлон өгүүлсэн юм.

Зураг 23: Баянбөмбөгөр ТББ-ын гишүүд аливаа асуудлыг хамт
олноороо шийдвэрлэдэг.

Ирээдүйгээ харсан, хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагаанд түлхүү
анхаарч “байгальд ээлтэй, хариуцлагатай, хувилбарт ажлын
байр бий болгох замаар орон нутгийнхаа хөгжилд хувь нэмэр
оруулна” гэсэн алсын хараа бүхий зорилт тавин ажиллаж
байна. Тухайлбал, жил бүр газар авалгүй дор хаяж нэг жил
өнжөөх, ашигласан газартаа нөхөн сэргээлт хийж хүлээлгэж
өгч байгаа бөгөөд нийтдээ 9 га газрыг хүлээлгэн өгсөн байна.
Зохион байгуулалтад ороогүй хүмүүсийг аль болох нэгтгэх,
ач холбогдол давуу тал, орон нутгийн дэмжлэг туслалцааг
ойлгуулахад анхааран, өнгөрсөн жил 40 хүнийг нэгтгэжээ.
Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын хувьд бичил уурхай,
нэгдсэн зохион байгуулалтаар ажиллахын давуу талын талаар
ойлголт сул, шаардлага хүлээж авах, нийгэмших талдаа муу,
гэхдээ “алтны дэргэд гууль шарлана” гэдэг шиг бусад нь нүхээ
дараад ирэхээр өөрийн эрхгүй л дагана даа гэж инээмсэглэн
хэлэв. Дараагийн гол өөрчлөлт бол ухдаг, шавхагддаг
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уурхайгаас илүү тогтвортой ажлын байр бий болгох нь
чухал байна. Эрчүүд нь хөрөнгө хүчээ нэгтгээд төрийн бус
байгууллагаасаа гараад явахаар эмэгтэйчүүд голдуу үлдэх
хандлагатай, төрийн бус байгууллагад 38 (65 орчим хувь) нь
эмэгтэй, 15 нь өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд байна. Энэ хүмүүст
жижиг дунд үйлдвэр эрхлэх боломж нэмэгдүүлэх, өөр ажлын
байр бий болгоход анхаарах, төрийн үйлчилгээг гишүүддээ
тэгш хүргэхийг зорьж байна. Учир нь бичил уурхайчид тогтмол
орлого, ажлын байргүйгээсээ болж тэр бүр нийгмийн халамж,
банкны зээлийн үйлчилгээ хүртэх боломжоор хязгаарлагдмал
байдаг.

Зураг 24: Ж.Саруул 2014 оноос эхлэн мэдээллийн хуудсыг тогтмол
хэрэгжүүлж байна.

ТББ-ын дэргэд хуримтлалын гурван бүлэг байгуулагдаж,
хуримтлалаасаа зээл олгох, хүүнээсээ ноогдол ашиг хуваах
зэргээр санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэж байна. Гишүүддээ
зориулж тусламж үзүүлэхээс гадна, жилдээ нэг байгууллагаараа
үдэшлэг зохион байгуулж, орон нутгийн удирдлагаа урих,
шагнал гардуулах арга хэмжээ хийнэ. Мөн сайн үйлсийн аян
өрнүүлж, өндөр настанд туслах, түлшийг нь бэлтгэх, хашаа
хороог нь малтах гээд л заавал мөнгөн тусламж гэлгүйгээр
өөрсдийнхөө чаддаг бүхнээр тусалдаг нь ТББ-ын эв нэгдэл,
зөв зохион байгуулалтын үр дүн юм.
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БИЧИЛ УУРХАЙН ЖИШИГ
ЖОНШНЫ СУУРЬШЛЫН БҮС
ДУНДГОВЬ АЙМАГ, ӨЛЗИЙТ СУМ, ӨЛЗИЙТ ХИШИГ БУЯН
ТББ, ОТГОНЫ ТЭГШБАЯР
Монгол Улсын гавъяат
малчин Отгоных арван
хүүхэдтэй
жирийн
нэг монгол малчин
өрх. Хоёр идэхгүй ч
хоосон хонохгүй, эцэг
эхийн бүтэн хайранд
өссөн хүүхдүүд нь
бүгд улс орондоо
хэрэгтэй,
мэргэжил
боловсролтой,
зөв
хүмүүжилтэй
иргэд
болж өссөний нэг
нь
Өлзийт
хишиг
буян ТББ-ын тэргүүн
Тэгшбаяр.
Өөрийн
хүсэл
мөрөөдлөөр
нийгмийн
ажилтан,
төрийн
удирдлагын

Зураг 25: О.Тэгшбаяр
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чиглэлээр бакалаврын боловсрол эзэмшсэн
мэргэжлээрээ ажиллах боломж олдсонгүй.

ч

түүнд

Өрх гэр тусгаарлаж, охинтой болсон залуу гэр бүлийн эзэнд
хариуцлагатай эр нөхөр, эцэг хүний үүргээ биелүүлэх амьдралын
шаардлага тулгарч нэгэн хувийн компанид жолоочоор орж
ажлын гараагаа эхэлжээ. Хүний амь нас хариуцан ажилладаг
үүргээ чанд ухамсарлан, тээврийнхээ аюулгүй ажиллагаа, бүрэн
бүтэн байдалд анхаарч ажилладаг хариуцлага өндөртэй нэгэн
тул Засаг даргын тамгын газарт хүртэл жолоочоор ажиллаж
явжээ. 20 орчим жил хувийн болон төр засгийн байгууллагын
даргын жолоочоор ажиллах хугацаанд хүүхдүүд нь эхнээсээ
өрх тусгаарлан, их дээд сургуульд сурах насанд хүрчээ. Хоёр
охиноо өндөр боловсрол, мэдлэгтэй хүн болгохыг хүссэн
жолооч аавын цалин сургалтын төлбөрөөс хэтрэхгүй, амьдралд
хүрэлцэхээ байсан тэр л үед нутагт нь илэрсэн жоншны орд
руу хуйлрах гадны аймгийн “нинжа” нартай өрсөн жоншны
хүнд хүчир хөдөлмөрт орохоос өөр сонголт түүнд үлдсэнгүй.
Суманд ажилгүйдэл улам бүр нэмэгдэж, иргэдийн амьжиргааны
түвшин буурч нутгийн иргэд байгалийн баялгаас хүртэж
амьжиргаагаа дээшлүүлэх гэсэн бодлоор анх хувиараа тэмцэж
эхэлж байлаа. Дан ганцаараа нинжа байдлаар ажиллах
нь үнэхээр амь дүйсэн хэрэг, албан ёсны олборлолт хийх
газар байхгүй учир хууль хяналтынхны ар хударгаар жаахан
олборлолт хийнэ. Харамсалтай нь ихэнхдээ баригдан амь
нас, эрүүл мэндээрээ дэнчин тавин байж олсон хэдээ торгууль
татаасанд өгсөөр таардаг байсан үеэ одоо эргээд бодоход
залуу насны аагаар л энэ бүхний ард гарсан байхдаа гэж
бодогддог юм. Үнэхээр хэцүү байсан даа гэж тэрээр толгой
сэгсэрч байлаа.
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Ийм байдлаар цааш ажиллах боломжгүйг ойлгосон, угийн
чамбай, юманд ул суурьтай ханддаг тэрээр эзэмшсэн
мэргэжлийнхээ үр дүнг одоо л гаргах цаг болсныг ойлгон
өөрийн хувийн компанийг байгуулан холбогдох хууль, дүрэм
журмыг уншин судалж, нөхөрлөлийн зохион байгуулалтын

Нэгэнт орон нутгийн удирдлагаас
итгэл үзүүлэн боломж олгож
байхад тэрээр жинхэнэ утгаар
нь жоншны олборлолтын жишиг
суурьшлын бүс байгуулж, нинжа
нараас “бид өөр шүү” гэдгийг
нутгийн
удирдлага
болон
ард иргэдэд харуулахын тулд
толгойдоо олон жил төсөөлж,
мөрөөдөж явсан бүхнээ ажил
хэрэг болгохын төлөө хамт
олныхоо хүчээр ихийг хийсэн
талаараа ийн дурслаа.
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доор нутгийн ажилгүй 200-аад иргэнийг нэгтгэж чадсан байна.
Олборлолт хийх газрын зөвшөөрөл авахаар шаардлагатай
бүхий л баримт бичгийг бүрдүүлж иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлаар оруулан уйгагүй хөөцөлдсөний үр дүнд 2010 онд
зөвшөөрлөө авснаар албан ёсны эрхтэй бичил уурхай эрхлэгч
байгууллагын тоог нэгээр нэмж, олон арван нутгийн иргэдийн
амьжиргааг дээшлүүлэх, эрх ашгийг хамгаалан ажиллаж
байна.

Зураг 26: О.Тэгшбаяр

Хамт олноо ая тухтай, эмх цэгцтэй, эрсдэлгүй орчинд
амьдруулах, тэдний өдөр тутмын ажил хэргийг хөнгөвчлөх
тал дээр анхаарлаа нэн тэргүүнд хандуулжээ. Тиймээс
уурхайчдынхаа гэрийг гурван эгнээнд нэг шугамд өрсөн
мэт зохион байгуулж, тойруулаад тоног төхөөрөмжүүдээ
байршуулж, цаашлаад суурьшлын бүсийг бүхэл нь тойруулан
тусгай тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий туг дарцаг зоож хэн ч харсан
ойлгомжтой, хүссэн газартаа хялбархан хүрэх нөхцлийг
бүрдүүлжээ.
Байгууллагын
дотоод
журам,
хөдөлмөрийн
аюулгүй
ажиллагааны мэдээлэл бүхий самбаруудыг уурхайчдын нүдэнд
ил харагдахаар өндөрт өлгөсөн нь гишүүдэд өөрсдийн эрхээ
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мэдэх, хамгаалах, өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг хангахад
ихээхэн хэрэг болдог зүйлийн нэг болжээ.
-Гишүүд маань энэ бүгдийг цээжээрээ мэддэг, өдөр тутмын
үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж заншсан шүү... гэж тэр
бахархалтай нь аргагүй өгүүлж байв.
-Бичил уурхайчдынхаа ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх
үүднээс цайны газар, дэлгүүр, үсчин, халуун ус зэрэг нийтийн
үйлчилгээний газруудыг нэг дор төвлөрүүлсэн байна. Нэгдсэн
зохион байгуулалт бүхий машины зогсоолтой, машинууд нь
суурьшлын бүсийн аль хэсэгт нэвтрэхээсээ хамаарч өөр өөр
өнгийн тусгай зөвшөөрлийн бичигтэй. Ер нь л уурхайчдын
ажлыг хөнгөвчлөх олон санал санаачилгыг хэрэгжүүлсэн дээ...
гэх түүний ярианаас хөдөлмөрч хичээнгүй зан, хамт олных нь
нэгдмэл байдал харагдана.
-Бидний ажлыг шалгахаар ирсэн албаны хүмүүс, сайн
туршлагатай танилцахаар ирсэн бүх хүн нэгэн дуугаар, бичил
уурхайн суурьшлын бүс ийм л байх ёстой юм байна, үнэхээр
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Зураг 27: Нөхөн сэргээлт хийж байгаа нь...

Эдний хамт олон 2010 оноос эхлэн олборлолт хийх зөвшөөрөл
авсан бүх газартаа олборлолтынхоо дараа ухсан нүхийг
эргүүлэн булж, орон нутагт тохирох ургамлын үрийг түүж
хатаан 10 сарын сүүлээр цацах зэргээр нөхөн сэргээлтийн ажлыг
өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгэн орон нутгийн захиргаандаа
хүлээлгэн өгсөөр иржээ. Хамт олон нь нөхөн сэргээлтийн тал
дээр улам туршлагажиж байгаа гээд “нинжа” нарын ухаж
орхисон 10 га газарт 2015 онд нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж
хүлээлгэн өгсөн, энэ жил дахин 5.0 га газарт хийхээр дэмжлэг
аваад байгаагаа хуваалцлаа. Цаашдаа нөхөн сэргээлтийн
чиглэлд түлхүү ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаагаа дурдаад,
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мундаг зохион байгуулж чаджээ гэдэг. Хийсэн ажлаа үнэлүүлж,
урмын үг сонсохоор улам илүү, бүр ихийг хийх хүсэл зориг
төрдөг юм... гэх түүний үг хийж бүтээсэн ажлуудаасаа баяр
баясал мэдрэн буйг нь илхэнээ харуулна.

-Байгалийн нөөцөөс ашиглахаас өөрөөр амьжиргаагаа
залгуулах боломж бололцоог сүүлийн үед ихээхэн судалж
байгаа... гэв.
Орон нутагтаа ноос угаах үйлдвэр байгуулах хэрэгцээ
шаардлага байгааг харсан тэрээр энэ чиглэлд өөрийн бизнесийг
эхлүүлэхээр төслийн төлөвлөгөө бичиж, удахгүй ажил хэрэг
болгон орон нутагтаа тогтвортой ажлын байрыг бий болгон,
улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах мөрөөдөл тээгээд
явж байна даа гэсээр итгэл дүүрэн алхална.
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НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ
ТОГТВОРТОЙ БИЧИЛ УУРХАЙН
ХӨГЖИЛ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, МАНДАЛ СУМ, ДУУШ МАНДАЛ
ХАЙРХАН ХОЛБОО ТББ
Анхлан 700 гаруй хувиараа алт олбоглогч эвлэлдэн нэгдэж,
өөрсдийн нэн шаардлагатай амьдралын баталгааг хангах,
тулгамдаж буй нийгэм, эдийн засаг, хүний эрхийн хүрээний
олон асуудлыг шийдвэрлэхэд дуу хоолойгоо хүргэж,
өөрчлөлтөд хувь нэмрээ оруулах замаар нийгэмд хүлээн
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Зураг 28: Дууш мандал хайрхан холбоо ТББ-ын зарим гишүүд

Энэ цагаас хойш ТББ-ын гишүүд, нөхөрлөл, холбоодын үйл
ажиллагааны тогтвортой байдал, хувиараа ашигт малтмал
олборлогчдын дунд тулгамдаж буй олон асуудлыг шийдвэрлэхэд
чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж иржээ.
Одоогоор 13 нөхөрлөлийн зохион байгуулалт доор нийт 130
гаруй гишүүдтэй үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна. Тус ТББ-ын
хэрэгжүүлж ирсэн үйл ажиллагаа нь бичил уурхайг хөгжүүлэх
хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, гишүүдийнхээ хүний эрх,
нийгэм эдийн засгийн нөхцлийг сайжруулах, хамгаалахад
чиглэсэн арга хэмжээ нь тэднийг бичил уурхайн жишиг ТББ
хэмээн тодорхойлох хэмжээнд хүргэж чаджээ.
Нэн
тэргүүнд,
тогтвортой
бичил
уурхайг
хөгжүүлэх,
гишүүдийнхээ
эрүүл
мэнд,
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр
хамрах сургалтуудыг зохион
байгуулж ирсэн нь ТББ-ын
нөхөрлөл, гишүүдийн амьдрал
үйл ажиллагаандаа дэвшил,
ахиц хийх томоохон хөрөнгө
оруулалт болсон аж. Хууль
эрх зүйн мэдлэг нэмэгдсэний
үр
нөлөөгөөр
2008
онд
Монгол Улсын Засгийн газраас
“Хувиараа
ашигт
малтмал
олборлогчдын
түр
журам”
батлагдахад гишүүд өөрсдийн
дуу хоолойгоо хүргэж холбогдох
хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож
байжээ.
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зөвшөөрөгдсөн бичил уурхайг хөгжүүлэх зорилгоор “Дууш
Мандал Хайрхан Холбоо” төрийн бус байгууллагын суурийг
анх 2008 онд тавьжээ.

Зураг 29: “Дууш мандал
хайрхан холбоо” ТББ-ын
тэргүүнээр Б.Бат-Үүл хамт
олноо манлайлан, амжилттай
ажиллаж байна.
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Гишүүд, нөхөрлөл бүлгийн хэнтэй ч уулзсан сургалтын ач
холбогдол үр нөлөөг “хандлага, зан үйлийг өөрчлөх гол
чиглүүлэгч” хэмээн томъёолж байгаагаас сургалтын үр нөлөө
амьдрал, үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлтийн хэмжүүр
болж чадсаныг илэрхийлж байлаа. Жишээлбэл, хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлын чиглэлээр 80-90 хүн, нөхөн сэргээлтийн
чиглэлээр 50, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын чиглэлээр 3040, бичил уурхайн холбогдох хууль тогтоомжийн чиглэлээр 7080 хүн жил бүр сургалтад хамрагддаг байна. Хөгжлийн бусад
онцлох давуу тал нь, гишүүд зүгээр нэг сонсоод, сургалтад
хамрагдаад зогсохгүй, тэндээс сурч мэдэж ойлгосноо бодитоор
хэрэгжүүлж ирсэн нь гишүүдийн хандлага зан үйлд гарсан
өөрчлөлтөөс тод харагдаж байлаа.
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын чиглэлээр, Онцгой
байдлын ерөнхий газрын харьяа Уул уурхайн аврах анги,
“Тогтвортой бичил уурхай” төсөл, хамтран хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлын заавар зөвлөгөө, сургалт сурталчилгаа хийж
ирсэн нь хувиараа алт олборлогч гишүүдийн аюулгүй байдлыг
хамгаалах, сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагаа
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Зураг 30: ТББ-д авах баг тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг

Бичил уурхайчдад тулгамддаг томоохон асуудал нь газрын
зөвшөөрлийн тухай асуудал юм. Нэгдсэн журам, зохион
байгуулалтаар өөрсдийн хүч, эв санаагаа нэгтгэж, орон нутагтаа
олон талаар нөлөөлж чадсаны үр дүнд “Ноёд” олборлолтын
газрын дүгнэлт гарснаар албан ёсны зөвшөөрөлтэй газар
бүхий ажлын байртай болж чадсан байна. Өөрсдийн албан
ёсоор зөвшөөрөгдсөн талбайдаа нөхөн сэргээлт хийдэг
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болжээ. Үүний үр дүнд, “Авран туслах” баг байгуулагдан
тогтмол үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг нь осол эндэгдэл
буурах, олборлолтын талбайд хариуцлагатай ажиллах нөхцөл
бүрдүүлж чадсан байна.

Зураг 31: Бичил уурхайчдын туршлага судлах уулзалт, өдөрлөгийг
амжилттай зохион байгуулсан. 2016 оны 8 сарын 16-17-ны өдөр

туршлагыг үлгэр жишээ болохуйцаар орон нутагтаа хүлээлгэн
өгөх замаар нутгийн захиргаа, удирдлагад өөрсдийн хийж
бүтээсэн ажлуудаа тайлагнаж цаашид хамтын ажиллагаагаа
бэхжүүлж чадсан байна. Түүнчлэн, хамтын ажиллагаа нь
хүрээгээ тэлж орон нутгийн удирдлага, эмнэлэг, цагдаагийн
байгууллагаар хязгаарлагдахгүй олон улсын байгууллагатай
хамтран ажилладаг.
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Ажлын хүнд нөхцөлтэй холбоотойгоор бичил уурхайчдын дунд
уушигны өвчлөл, багтраа, ууц нурууны өвчин элбэг байдаг.
Тиймээс эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалын үр шим, ашиг
тусыг сурталчлах ажлыг тогтмол хийсний үр дүнд өнөөдөр
гишүүдийн 90-ээс дээш хувь нь эрүүл мэндийн даатгалд, 70-аас
дээш хувь нь нийгмийн даатгалд хамрагддаг болсон. Мөн жил
бүр тогтмол сумын нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн
үзлэг, шинжилгээнд гишүүдийг хамруулж, нийтлэг тохиолддог
өвчний талаарх сургалтанд суулгаж эрүүл мэнддээ анхаардаг
болсон. Мөн байгууллагын хөгжил дэвшил нь гишүүдийн сайн
сайхан эрүүл аюулгүй байдалд нөлөөгөө үзүүлж буйн нэгээхэн
жишээ ажээ.
Бичил уурхайчдад тохиолддог нийтлэг бэрхшээлтэй асуудлын
нэг нь тэсэлгээний асуудал. Энэ асуудлыг зөв зохистой
шийдээгүйгээс, бичил уурхайчдын хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл мэнд өндөр эрсдэл дагуулсан хэвээр. “Дууш
Мандал Хайрхан Холбоо” байгууллагыг анхлан санаачилж
байгуулалцаж явсан анхны тэргүүн Д.Туяатай энэ байдал мөн
л салшгүй холбоотой. 2015 оныг хүртэл бичил уурхайчид
тэсэлгээний бодисыг хууль бусаар худалдан авч, нууцаар
ашигласан зэрэг тэсрэх бодисын хууль бус хэрэглээ,
борлуулалтын талаарх асуудлыг шийдвэрлэх нь нэн тулгамдсан
асуудал болж байлаа. Энэ нь тийм ч амар хялбар асуудал
биш, олон компани, байгууллагатай уулзаж хамтран ажиллах
боломж эрэлхийлсэн хэдий ч тийм ч амар шийдэгдсэнгүй. Ёстой
л өөрийн олон жилийн туршлагатайдаа Д.Туяа тэсэлгээний
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд багагүй оролдлого хийсний
дүнд тусгай зөвшөөрөл бүхий “Давхар Тэсрэлт” ХХК-тай
хамтран тэсэлгээ хийх, тэсрэх бодисын байнгын түгээх агуулах
барих зэрэг ажлуудыг санаачлан, гишүүдийнхээ аюулгүй
байдлыг хамгаалах боломжийг нэн түрүүнд бүрдүүлж чаджээ.
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Тус байгууллагын өөр нэг чиглэл нь гишүүд, тэр дундаа
эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хамгаалал, гэр бүлийн сайн
сайхан байдлыг дэмжих үүднээс тэднийг өөр ажлын байранд
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шилжүүлэх хувилбарт арга боломжийг эрэлхийлэх замаар
хөдөлмөр эрхлэх бололцоо, сонголтыг нь өргөжүүлж, эрх
ашгийг нь хамгаалах явдал ажээ. Тиймдээ ч, хуримтлалын
бүлэг байгуулахыг дэмжих, жижиг бизнес эрхлэх боломж
нэмэгдүүлэх, бизнес сургалт зохион байгуулах зэрэг олон
талын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа ажээ. Үүний нэг
жишээ нь, нөхөрлөлүүд өөрсдийн сонирхлоор хуримтлалын
бүлэг байгуулах замаар жижиг бизнес эрхлэх, төсөл бичих
санхүүгээ төлөвлөгөөтэйгээр хөтлөх зэрэг олон эерэг дадал
эзэмшиж байгаа талаар гишүүд өгүүлж байлаа. Өөрийн гэсэн
албан тасалгаатай байхын давуу талыг гишүүд өгүүлэхдээ
“хамтран цуглаж, асуудлаа тодорхойлох, хийх ажлаа хэлэлцэх”
гээд олон талын ач холбогдолтой ажээ. Мөн гишүүдийнхээ
нийгэм эдийн засгийн хөгжилд туслах зорилгоор тусламж
шаардлагатайд нь хүлэмж барьж өгөх зэргээр олон дэмжлэг,
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг байна. Энэ бүх ажил, амжилтууд
нь тэдний хамт олны халуун дулаан сэтгэл, багийн хамтын
ажиллагаа нягт бэхжин хөгжиж чадсанаас илхэн.
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ЭГЭЛ БИДНИЙ ЗАМНАЛ
Цаг
хугацааны
тэртээхийг
нэхэн санахуй дор... Намрын
салхи хацрыг зөөлнөөр илбэж
эхлэхийн үес л Ар наймган яах
ийхийн зуургүй алтан шар дээлээ
хөдрөн, нэлэнхүйдээ шаргалтан
гялалзаж үзэгддэг нь санаанд
ургана. Амны эхнээс урсах
горхины ус Туул голын дайтай
өргөсөн тэлж хөлдөөд, өвөлжин
багачууд зугаацан нааддагсан.
Зундаа ёстой л дөрөө шүргэм
өвсийг нуруу хэнздэн тоглодог
байж дээ.

“Заамар нутгийн хөгжил
бидний оролцоо” ТББ-ын
Хяналтын зөвлөлийн дарга
Н.Баярмаа

Ийм л сайхан нутаг байгаль минь
одоо уул толгод шиг шороон
овоолгууд, ухархай шиг ухсан нүхнүүдээр дүүрч, урсдаг
байсан горхи нь нэгэнт ширгэжээ. Мал идэх өвс байтугай
малчид уух усгүй болж, хариуцлагагүй төрийн харалган
бодлогод золиослогдон, ханаж цаддаггүй эрх мэдэлтний
үзэгний үзүүрээр онгилогдон сэндийчүүлсэн газар шороо...
Хэвлий юугаа ухуулсан дэлхий ээжийн төрх ийм аймшигтай,
эмгэнэлтэй. Байгаль эхээ ийм болгоход бид оролцсон хэмээн
бодохоор зүрх сэтгэл эмзэглэхгүй байхын аргагүй...
Мянга есөн зуун ерэн есөн оны их зуданд амьжиргаагаа
залгуулдаг байсан хэдэн малаа алдчихаад, таван хүүхдээ яаж
тэжээж өсгөхөө мэдэхээ болиод, зовлон бэрхийн жаварт өвдөг
чичрүүлэн явснаа эргэн санахад нойртой хоносон шөнө ховор
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байж билээ. Аргаа барахдаа зуданд үхээд хөлдөж хөшсөн
малын зовлогоноос арьсыг нь хуулж, ямаа таарвал самнаж
тав гурван төгрөгтэй залгаж байсан удаа ч бий.
Хоёр мянган оны хавраас манай нутагт гар аргаар алт
олборлож, шороо угаан, хэсэг бүлгээрээ бөөгнөрөх хүмүүсийн
тоо нэмэгдэж, хүрээ хэмжээгээ тэлж эхэллээ. Мал ахуйгаа
барсан би ч арга буюу тэдэнтэй нэгдэн, алт хэмээх нүдэнд
өртөхтэй үгүйтэй элсэн ширхэгээс ч өчүүхэн металлийн эрэлд
хатаж, ногоон түмпэнгээ үүрэн, нинжа хэмээх алдрыг хүртсэн
дээ. Хүүгийн минь ангийн багш, багийн даргаас эхлээд
ажилтай ажилгүй, хөгшин хөвөө, хүүхэд залуус гээд манай
сумынхан бүгд тэнд алтны үйрмэгийг ихэд хичээнгүйлэн эрж
хайж, олсоноо хотоос ирсэн хүмүүст өгч мөнгө болгоно. Аав
нь шороогоо ухаж, жижиг нь шуудай барьж, том нь зөөж, ээж
нь угаана гээд айл бүлийн бүх хүмүүс дор бүрнээ ажилтай.
Хэдэн хүүхдээ боорцог, хар цайхнаар цайлаад, орой харуй
бүрий болтол ажиллах, хонож ажиллах тохиолдол ч гардагсан.
Ийм хэмнэлээр олон өдөр хоногийг өнгөрүүлж, алтны буянаар
хүүхдүүдээ мөр бүтэн, нүүр бардам хичээлд нь явуулж чаддаг
болсон.
Аливаа зүйл үргэлж нэг хэвээрээ байх биш дээ. Нэг л өдөр
цагдаа нар бидний нинжа нарын талбайд ирж, эрчүүдийг
нь зодож, хамаг багаж хэрэгслийг булаан авч, эр эм, эхнэр
хүүхэд гэлгүй бүгдийг ачиж аваачин, машин тавьдаг амбаартаа
хоол цайгүй хорин дөрвөн цаг хорьж цагдсан. Энэ үеэс эхлэн
цагдаад баригдвал яана, хоригдвол хэдэн хүүхэд минь яана
гэсэн айдастай болсон хэрнээ л амьдралын эрхээр ухсаар,
угаасаар л байсан даа. Хэдийгээр хориглож, цагдаж, хөөж
тарааж байсан ч хүмүүс нэмэгдсээр хоёр мянга дөрвөн он
гэхэд Заамар суман дахь нинжа бидний тоо хорин мянгыг хол
давсан байлаа.
Нинжа нар үүрээ эвдүүлсэн шоргоолж шиг бужигнаж байсан
энэ үед хүний амь эрсдэх явдал дээд цэгтээ хүрч байлаа. Хэзээ
үхэхээ мэдэхгүй, аюулгүй ажиллагааны тухай мэдэх байтугай

Энэ цагаас эхлэн төрийн цагдаа нар “албан сектор” гэх нэрийн
дор алтны үйлдвэрүүдэд үйлчлэх болсноор албан бусаар алт
олборлож бор хоногоо залгуулдаг нинжа нарын амьдрал
ташуур өгөх шиг л хүндэрсэн. Гэсэн хэдий ч нинжа нар улам
олон болсоор байлаа. Энэ хэрээр нинжа нарыг “ангуучлах”
цагдаагийн хүчийг улам зузаатган, долоон сумыг хамруулсан
сум дундын цагдаагийн хэлтэс байгуулсан юм. Амьжиргаагаа
залгуулахын эрхээр нинжа гэгдэх бидний амьдрал хулгайн
хэлбэрт шилжиж, шөнөөр голдуу явж, хаягдал шороо, эсвэл
уурхайн талбайгаас шуудай шороо үүрэн зугтаж чадвал
өөрийгөө азтайд тооцож, эс чадвал цагдаад баригдан, Төв
аймгийн хорих газар руу ялтан адил ачигдаж арван дөрөв
хоног, цаашлаад нэг сарын хугацаагаар гянданд суудаг байлаа.
Тэр жилийн намар би азгүйтэж баригдан, нэг сар хоригдохоор
болсон юм. Биднийг Булган аймгийн хорих ангид ачин
аваачиж, эр, эмээр нь тусгаарлан хорив. Биед байсан эд юмс,
гутлын үдээс, өмдний тэлээг хүртэл хураан авч, эрчүүдийн
үсийг хусаж яг л ялтан мэт харьцаж байлаа. Хоригдох
хугацаанд хоригдлуудын дэглэмээр байлган, өглөөний тоо,
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сонсоо ч үгүй хүмүүс амьдралын эрхээр алт дагаж явцгаасан.
Монгол Улсын өнцөг булан бүрээс ирсэн хүмүүсийн их хөл
үймээнийг дагаад гэмт хэрэг ч бишгүй гарах болж, насанд
хүрээгүй хүүхдүүдээр хүнд хүчир хөдөлмөр хийлгэх явдал байх
л зүйл гэж ойлгогдсон, чухамхүү хууль цаазгүй мэт л амьдарч
байв. Үүний улмаас ардчилсан Монгол Улсын одоогийн
ерөнхийлөгч, тухайн үед Ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан
Ц.Элбэгдорж шийдвэр гарган төрийн тусгай албад, цагдаагийн
байгууллагаар дамжуулан “Нинжа нарыг цэвэрлэх” ажиллагаа
явуулсан юм. Энэ нэрийн дор цагдаа нар том жижиг, хөгшин
залуу, эр эм гэлгүй албадан барьж, эсэргүүцвэл цохиж зодон,
нинжа гэгдэх хүн Монгол Улсын иргэний тооноос хасагдсан
мэт авирлаж, орон гэрийнх нь бүслүүрийг хүртэл огтлон
дарамталж, бөөнөөр нь том машинд ачин Заамар сумаас гарган
“асгаж” байсан түүх бий. Ийм их эсэргүүцэл, хөөцөлдөөний
эцэст Заамар суманд нутгийн нинжа цолтнууд л үлдсэн юм.
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дасгалд гаргах, модон шалыг лаагаар өвдөг чилтэл зүлгүүлэх
гэх мэтээр дэглэнэ. Тэр үед надтай хамт хоригдож байсан
нэгэн охин ийн бичсэнийг хоригдсон нинжа нарын сэтгэлзүй
ямар их дарамт, шаналалд байсны илэрхийлэл болгон доор
сийрүүлье.
СҮНСГҮЙ БИЕ
Хүн л болохоос миний бие сүнс сүлдгүй
Хүүр гэмээр ч миний бие амьд сэрүүн
Хөдөлж, гүйж, алхаж чадах ч
Хүн шиг амьдарч үл чадна.
		
		
		
		

Уйлж унжиж, гуйж гувшсан ч
Угаасаа л би яллагдагч
Удаан хугацаагаар хоригдох
Унхиагүй нэгэн нинжа
		
		
		
		

Нүдэнд харагдаж чихэнд сонсогдсоныг
Нуулгүй хэлэхэд, ойлгохгүй байна
Нинжа хийж хууль зөрчсөн
Нүгэлт бие минь сүнсгүй бие

Гэр орон, ахан дүүсээ
Гэрэвшсэн юм шиг санахгүй байна
Гэрэлт орчлон, нарлаг Монголдоо
Гэгэлзсэн сэтгэлтэй сүнсгүй бие
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Хүн алж, хүрээ талаагүй ч
Ял эдэлж, тамд унасан
Хөөрхий би өрөвдөлтэй амьтан
Ялтан би гунигтай амьтан

Эргэж буцдаг нь хорвоогийн жам
Эрхэлж жаргадаг нь хүүхдийн зан
Ээрч муурдаг нь өвчтөний гэм
Эрчимтэй зугтдаг нь нинжагийн зан

Амьдрал намайг ухааруулж өгсөн
Ажил намайг хатуужуулж өгсөн
Алагхан зүрхнийхээ зовлон шаналлыг
Арайхан ойлгоогүй хүчгүй бие сүнсгүй бие

Ийм л бартаа нугачаатай хэдэн
жил амьдарсны дараа нэгэн
сайхан санал тавьж ирсэн хүн
бол
Дашдондовын
Баярмаа
хэмээх эмэгтэй байлаа. Тэр
эмэгтэй бичил уурхайн чиглэлээр
үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ,
мөн нөхөрлөл байгуулж, хэрхэн
айх айдасгүй ажиллаж, амьдрах
талаар
харилцан
ярилцаж,
хамтран
зөвлөлдсөөр
нэгэн
шийдвэрт хүрсэн нь “Энх Мөнх
Эргэх Холбоо” ТББ байгуулж,
нэн ядуу ажилгүй таван хүнийг ажлын байртай болгоод
зогсоогүй, хамгийн чухал зүйл нь нинжа бид нийгэмд хүлээн
зөвшөөрөгдөхөд их хувь нэмэр оруулсан юм. Ингэж “нинжа”
хэмээх цолоо баллуурдан, “бичил уурхайчид” гэж итгэл дүүрэн
хэлэх нэртэй хуулийн дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөр
эрхлэхэд Заамар нутгийнханд үнэлшгүй тус үзүүлсэн Д.Баярмаа
хэмээх тэр эгэл эмэгтэйн гавьяаг дурсахгүй байхын аргагүй ээ.
Татвар төлснөө бүртгүүлэх дэвтэртэй, аюулгүй ажиллагаагаа
удирдуулах уул уурхайн албатай, улсын нийслэлдээ цуглаж
хуралдах оффистой, мөрөөдлөө бичээд ороход дэмжих
төсөлтэй, Монгол Улсын өнцөг булан бүрт албан ёсоор
ажиллаж хөдөлмөрлөж яваа бичил уурхайчид билээ, бид.
Энд өгүүлсэн бүхэн эрээвэр хураавар амьдралын минь хориод
жилийн түүх, эгэл бидний замнал мөнөөсөө мөн.
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Ингэж бичтэлээ сэтгэлээр унаж, гутарч байсан нь нэг талаар
нинжа нарын амьдрал ямар хатуу бэрх байсныг, нөгөө
талаараа манай улсын нийгэм ямар ядуу буурай, хүний эрх,
шударга ёсны асуудал ямар нялх балчир байсныг илтгэн
харуулж байх шиг.
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УРАЛДААНЫ 2-Р БАЙРАНД ШАЛГАРСАН
СЭДЭВЧИЛСЭН АМЖИЛТЫН ТҮҮХ

“НИНЖА”-ГААС “БИЧИЛ
УУРХАЙЧИН” БУЮУ ӨЧИГДӨР БА
ӨНӨӨДӨР
Зах зээл Монголд яг л шуурга
шиг ирсэн юм. Улс орныг маань
ард түмэнтэй нь зэгс, хулс шиг
ганхуулан, нийгэм, эдийн засгийг
чинээнд нь тултал хямруулж
байсан тэр үед амьдрахын эрхээр
хүмүүс байгалийн баялаг руугаа
ханцуй шамлан дайрцгаасан.
Түм түжигнэж, бум бужигнасан
их бөөгнөрөл. Ийм дүрслэлээр
их хотын захын хороолол ч
юм уу, эрийн гурван наадмын
талбайг хэлэх гээгүй юм шүү.
“Газар шороо ард түмний
Энэ бол амьдрахын эрхээр алт
баялаг” ТББ-ын тэргүүн
Ч.Мядагбадам
хайж, хэсэгхэн газарт овоорон
оволзох олз хайгч нинжа нар юм. Тэнд хог новш хөглөрч,
ядран зутарсан, олсон олоогүй, унаатай явган, ууж хөлчсөн,
бурзайсан арзайсан, зодолдсон хэмхлэлдсэн, ёстой л есөн
шид нь бүрдсэн замбараагүйчүүдийн хуран цугларал болж
байлаа. Зохион байгуулалтгүй ойр ойрхон ухсан нүхнүүд ам
амаа даран цөмөрч нурах, алтан амь осолдох эндэх тохиолдол
тасрахгүй. Бүгд л амь насаараа дэнчин тавьж, нүхэн дор
нүдэнд үзэгдэх төдий жаахан шар алтны төлөө хүнд хатууг үл
хайхран улайрна. Арга ч үгүй юм. Тэдгээр хүмүүсийн бүгдийнх
нь ар гэрт өл хоол нэхсэн бяцхан үрс, төлбөр нь нэхэгдсэн

Харамсалтай нь, тэднийг олж долсноор базаагаагүй, олигтой
хэдэн төгрөг хийгээгүй байхад нь өнгөтэй мөнгөтэй баячууд
цэрэг цагдаа, хамгаалагчид дайчлан, хүчээр хөөн тарааж,
эсэргүүцсэн нинжа нар зодоон цохион үүсгэнэ. Мэргэжсэн
хүчнийхэнд эрчүүд юун түрүүнд нүдүүлнэ дээ, бүх бие нь хөх
няц болж, гэмтэж бэртэх нь ч олон. Эмэгтэйчүүдийг ч зодно.
Нэг удаа бүр эмэгтэй хүнийг зодож, хоёр хөхнийх нь товчин
дээр цахилгаан бороохойгоор цохиулж байсныг дурсвал
үнэмших хүн өнөөдөр чухам хэд бол? Хүний эрх гээч естой л
хөлийн уланд гишгэгдэж явсан үе.
Биднийг ийнхүү муур хулгана болж байх зуур компани нэртэй
техникжсэн нинжа нар аль хэдийнээ баялгийн эзэн суух эрхээ
олж ирээд суурьшчихна даа. Нэгэнт эзэн суусан болохоор тэд
ёстой л “даам” гарна. Техникийн хүчээр газрын хөрсийг хайр
найргүй ухаж, хольж хутгана. Үйлдвэрлэлийн хамгийн наад
захын горим баримтлахгүй ажиллана. Тэгж эвдэн сүйтгэсэн
газарт мянган жил ч ургамал ургахгүй байх.
Зүгээр л байгалийн баялгийг ашиглаж байгаа атлаа газрын эзэн
шиг загнаж, ойр хавьд нь яваа хүмүүсийг барьж “хар гэр”-т
хорьж, албадан зарцалж үнэ хөлсгүйгээр хогоо цэвэрлүүлж,
модоо хөрөөдүүлчихээд дараа нь хөөж явуулна. Харийнхны
гар хөл болчихоод, элэг нэгт монголчууддаа дээрэнгүй
авирлаж яваа заримыг монгол хүн гэхэд эргэлзмээр. Нутгаа
сахисан унаган иргэд төрсөн бууцнаасаа хятадуудад нохой шиг
хөөгдөхийг үзлээ. Гэрийн минь буйран дээр зогсчихоод “Хай,
манай газраа, яваа яв...” гэж хальт мөлт монголоор шулганах
хятадууд эх орныг минь, эх хэлийг минь доромжлохыг үзэх
дэндүү эмгэнэлтэй. Хятад эзний турхиралтаар монгол цагдаа
монголчуудынхаа хөдөлмөрийн багаж хэрэгслийг хурааж,
өөрсдийг нь хөөж туух омогдох тэр агшинд, магадгүй, тэр
хятад хүн биднийг үхэр мэт тэнэг гэж дотроо баясаж байсан
биз.
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оюутнууд, асрамж шаардлагатай буурай нар хүлээж байгаа
учраас хоосон харих эрх хэнд нь ч байгаагүй.
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Эрх мэдэлдээ эрдсэн дарга нар нь нутаг орныхоо баялгийг
газартай юутай нь лиценз гэж нэрлээд зарчихна. Хуулийг гууль
болгож, мөнгөөр бүхнийг шийдэгчдэд хууль үйлчилдэггүй нь
харамсалтай. Тэдний хувьд малчид нь малаа бэлчээх газаргүй
болж, төрсөн нутгаасаа хөөгдөх гайхаад байх зүйл огтхон
ч биш. Төр нь иргэдээ мартсан, түшээд нь олигархуудаас
бүрдсэн, үнэн худлын дэнс гэж байхгүй, үндсэн хуулиар
олгогдсон эрхээ ч эдэлж чадахгүй ийм нийгэмд амьдарч буй
бидний хувь заяа үнэхээр хөөрхийлөлтэй.
Гэвч цаг хугацаа энэ бүхнийг өөрчилсөн юм. Бид нинжагаас
бичил уурхайчид болж, нэгэн жигд эгнээг үүсгэсэн. Өмнө нь
ганц нэгээрээ хөөгдөж туугдан, ад болж явсан бол нэгдэн
нийлж чадсанаараа хүчирхэг “арми” бий болгосон. Бичил
уурхайн салбар бол иргэдийг мэргэжил, боловсрол, хөгшин
залуугаар нь ялгаварлан гадуурхдаггүй цорын ганц хүмүүнлэг
салбар юм. Өөрөөр хэлбэл, сайн дурын уурхайчин иргэдийн
нэгдэл гэж тодорхойлж болно.
Нэгэнт эх байгалиасаа хувь баялгийг нь хүртэж байгаа болохоор
хуулийн дагуу хариуцлагатай, зөв ажиллаж, амьдрах хүсэл
тэмүүлэлтэй, улс орондоо хувь нэмрээ оруулах иргэнийхээ
үүргийг ухамсарласан хүмүүс бичил уурхайн эгнээнд нэгддэг.
“Тогтвортой бичил уурхай” төсөл болон Монголын бичил
уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо зэрэг байгууллага, хүмүүсийн
хүчин зүтгэлээр өнөөдөр бичил уурхайчдыг төр засаг маань
мэддэг, анзаардаг болж, нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөж
холбогдох хууль, журамтай болоод байна. Бид ч хүний эрх
зөрчигдсөн аливаа тохиолдлуудад асуудлыг хурцаар тавьж,
эрхээ шаардаж мэддэг болжээ.
Эрх ашиг нь зөрчигдсөн бичил уурхайн байгууллагууд яриа
хэлэлцээ, жагсаал цуглаан хийж, улмаар ойлголцол зөвшилцөлд
хүрсэн тохиолдолд ч бишгүй бий. Төр засагт дуу хоолойгоо
хүргэхийн зэрэгцээ орон нутгийн удирдлагуудтай зөвшилцөж
гэрээ хэлцэл байгуулан, албан ёсны ажлын байрыг өөрсдөдөө
бий болгож, татвар хураамжаа төлж ажиллаж байна. Байгаль

Бид хариуцлагатай. Бичил уурхайн байгууллагуудаас гэрээгээр
хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдол ер байхгүй. Энэ нь
бичил уурхайчдын ажиллаж, амьдрах хууль эрх зүйн орчныг
улам сайжруулаад, дэмжээд өгвөл иргэдийн хөдөлмөрлөх
нөхцөл, амьжиргаа дээшлээд зогсохгүй орон нутгийн
тогтвортой хөгжил, эдийн засагт нэмэртэйгээр үл барам байгаль
эхдээ ч эерэг нөлөөтэй байхыг харуулж байгаа юм. Цаашлаад
бичил уурхайгаас олсон орлогоороо хүмүүс өөр жижиг бизнес
эхлүүлж, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэн амжилттай ажиллаж
яваа сайн жишээ цөөнгүй байна.
Мэдээж, тулгамдаж буй, шийдлээ хүлээж буй асуудлууд ч бий.
Сайны хажуугаар саар гэгчээр зохион байгуулалтанд оролгүй,
хувиараа ашигт малтмал олборлоод явж байгаа иргэдийн
сөрөг үйл ажиллагаа нийт бичил уурхайчдын нэр төрийг
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орчны нөхөн сэргээлтийг бичил уурхайн арга аргачлалын
дагуу чанартай хийж мэргэшсэн байгууллагууд ч нэгэнт бий
болжээ. Бичил уурхайн загвар нөхөн сэргээлтийг 2014 оноос
эхлэн Азийн сан олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр
улсын хэмжээнд хийж байна.
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сэвтүүлж байгаа нь үнэн. Нэг үхрийн эвэр дэлсэхэд мянган
үхрийн эвэр доргино гэдэг. Бидний хийж бүтээснийг ухаж
сүйтгэх хорон үйлдлийг ч тэр зохион байгуулалтад ороогүй
хүмүүс гаргасаар байгааг хэлэх хэрэгтэй. Үүнийг зөвхөн бичил
уурхайчид эсэргүүцээд, хэчнээн харж хамгаалаад ямар ч үр
дүнд хүрэхгүй. Төр засгаас тодорхой бодлого, шийдэл гаргаж,
иргэд, олон нийтийн үүрэг хариуцлага, ухамсрыг дээшлүүлэх
бодитой ажлуудыг орон нутгийн удирдлагатай хамтран
хэрэгжүүлж гэмээнэ үр дүн гарна. Амьдран буй орчин,
байгаль экологидоо хүний ёсоор хандах ухамсарыг бий
болгох, зүй бусаар хандсан тохиолдолд хариуцлага тооцох
механизмыг тодорхой болгоогүй, хууль ёсыг хэрэгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлгүйгээс төр засаг нь ч, орон нутгийн удирдлагууд ч,
хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэд ч тэр хариуцлагагүй
үйлдэл, ухамсаргүй явдал гаргах нь хэрээс хэтэрч, үүний
улмаас хүний эрх, тэр дундаа бичил уурхайн байгууллагын
гишүүдийн эрх зөрчигдөх нөхцөл байдал үүсдэг.
Жилээс жилд ахин дэвшсээр буй бичил уурхайчид бид
хөгжлийн ямар цэгт хүрэхийг таашгүй.

БИЧИЛ УУРХАЙД ӨНГӨРҮҮЛСЭН
ОН ЖИЛҮҮД МИНЬ
ӨМНӨХ ҮГ
Энэхүү бичвэрээрээ би ТББ‑ынхаа
гишүүн, өрх толгойлсон эмэгтэй
Д.Нэргүйн амьдралын түүхийг
өгүүлэхээр зорьсон юм.
Тэрээр 1969 онд төржээ. Бага
насаа аав, ээжийн ачлал хайранд
өнгөрөөж, Баянхонгор аймгийн 3
дугаар дунд сургуульд суралцан,
1985 онд наймдугаар ангиа
амжилттай төгсөөд, цаашлан
эрдэм
номын
мөр
хөөж,
Хөвсгөл аймгийн Ойн ТМС-д ой
үржүүлэгч, хамгаалагч мэргэжил
“Баянбөмбөгөр” ТББ-ын
эзэмшсэн байна. Тэгээд нийслэлд
тэргүүн Ж.Саруул
ирж, 1988-1993 онд Ус цаг
уур, ан агнуурын эрдэм шинжилгээний институтын дэргэдэх
Баянголын мод үржүүлгийн газраас ажил хөдөлмөрийнхөө
гарааг анх эхэлж, 1994 онд Зайсанд туслах хамгаалагчаар
ажиллажээ. Жилийн дараа нутгийн зүг жолоо залан төрсөн
гэртээ ирж, өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор ногоочин болсон
байна. Энд ажиллаж байхдаа нутгийн залуутай сэтгэлийн
учгаар холбогдон, улмаар 1997 онд хоёр охиныхоо аавтай
нийлэн, өргөө гэрийнхээ өрхийг татаж, өнөр сайхан айл гэр
болжээ. Эднийх мал ахуй адуулан маллаж, бусдын л адил
сайхан амьдарч байлаа...
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СЭДЭВЧИЛСЭН АМЖИЛТЫН ТҮҮХ
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Зууны зааг дээр Монгол Улсад хэдэн жил дамнасан их зудын
тухай хүмүүс өнөөдөр нэгэнт мартжээ. Хот дүүрэн малтай
байсан айл хоёр гуравхан борлонтой үлдсэн тохиолдол олон.
Хувхайрч хоосорсон нь ч зөндөө. Мал байтугай хүн зутарч,
хот хороогоо хуулж түлсэн айлын хашаа хороо яг л хавирга
нь сэрийсэн сэг шиг харагдаж байсан тухай тэр үед сэтгүүлч
бичиж байв. Энэ аймшигт гамшиг амьдрал зохиогоод удаагүй
байсан хурааж базаасан эд хөрөнгөгүй залуу гэр бүлийг
малгүй болгож, чухам л дээшээ тэнгэр хол доошоо газар хатуу
гэгч болгожээ. “Үнэхээр сэтгэл зүйн хувьд асар хүнд цохилтонд
орж, цаашдаа яаж амьдрал ахуйгаа залгуулах вэ, яаж үр
хүүхдээ тэжээж өсгөх вэ гэдэг асуудалтай тулгарч билээ” гэж
тэрээр сэтгэл шимшрэн ярьсан юм.
БИЧИЛ УУРХАЙН АМЬДРАЛ МИНЬ ЭХНЭЭСЭЭ
ДАРДАН БАЙСАНГҮЙ...
Зуд ганцхан тэднийхийг дайраагүй. Улсын хэмжээнд маш олон
аймаг, сумыг хамарсан юм. Хөдөөд малгүй болсон малчдад
ямар өөр хийх ажил байх биш дээ. Хотоо хоосруулсан малчид
амьдралаа залгуулахын эрхэнд хүрз, зээтүү, ногоон түмпэн,
резин бариад “Буйлсан” гэдэг газар очиж газар ухаж, шороо
угаан, алт олборлодог болсон гэх сургаар ойролцоох айл
саахалтынхан нь нүүцгээж эхэлжээ. Өөрөөр амьдрах ямар
сонголтгүй тэднийх ч бас бусдыг даган нүүж, Буйлсанд очив.
Үнэхээр л хөлтөй нь хөлхөж, хөлгүй нь мөлхөж ирээ юү гэмээр
энд тэндгүй буусан айл, майхан дуганцаг, машин тэрэг газар
сайгүй. Эмх замбараагүй газар нүхэлж байгаа хүмүүсийг
хараад энэ сайхан нутаг сүйтгэгдэж дуусах нь дээ гэж харамсах
сэтгэл төрж байсан хэдий ч амьдралаа залгуулахын эрхээр
өөрийн эрхгүй дунд нь уусан орж, нэг л мэдэхэд нинжа хэмээх
нэр хочийг зүүн, нөгөө л байгаль орчинг сүйтгэдэг, нийгмийн
хариуцлагагүйчүүдийн нэгэн болсон байлаа.
Бага багахан ч гэлээ өдөр тутам олж буй үртсийн чинээхэн
олзондоо урамшин, басхүү амьдрахын тулд ямар их эрсдэл

Нэг л болохгүй байна, буруу байна гэж мэдэж байсан ч яах
учраа олохгүй тэр л олон түмэн дундаа бужигнан, хамтдаа л
явж байсан нь үнэн. Одоо эргэн санахад, хүний эрх тэнд яасан
их зөрчигдөж байсан юм бэ гэсэн сэхээрэлт түрэгдэж, өнөө хэр
бодож шаналсаар л явдаг ажээ.
Нэгдэж хамтарч ажиллах, зохион байгуулалтанд орох, элдэв
эрсдэлээс өөрсдийгөө хамгаалах тухай мэдлэг, мэдээлэлгүйн
улмаас эрүүл мэнд, сэтгэл зүйгээрээ их олон хүн хохирч байсан
явдал зөвхөн Буйлсангийн түүх биш. Нинжа нар цугласан газар
бүрт нөхцөл байдал тийм л байсан. “Тэр бүхний нэгэн амьд
түүх бол би өөрөө...” гэж хэлээд Д.Нэргүй аньсага чийгтүүлэн
байна. Эрүүл мэндээ хайхралгүй, хүнд хүчрийг үүрч дүүрэн
явснаасаа болоод тэр одоо амьсгалын замын цочмог өвчлөлтэй
болж, өмнөх шигээ ажиллаж хөдөлмөрлөж чадахгүй эмчийн
хяналтанд байнга байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон
хувирчээ.
БИЧИЛ УУРХАЙЧИН БОЛСНООР МИНИЙ АМЬДРАЛ
ЭЕРЭГЭЭР ӨӨРЧЛӨГДСӨН
2008 онд, “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн дэмжлэгтэйгээр
“Баянбөмбөгөр” ТББ анх үүсгэн байгуулагдахад тэр Удирдах
зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдож, одоо болтол хамт олныхоо
сонголтоор энэ үүрэгт ажлыг хийсээр байна. Улмаар бид ТББын гишүүдээ нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулсан.
Хүн бүхэн үүрэг хариуцлагаа нэмэгдүүлж, нийгмийн болон
эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдан, өөрсдийнхөө төлөө баг
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дунд эрүүл мэнд, амь насаараа дэнчин тавьж яваа вэ? Ахиухан
олз олох гэсэн зарим нэгэн нь шороонд дарагдаж эрдэнэт амиа
алдах, архидан согтуурах үзэгдэл өдөр тутмын хэвийн хэвшил
болж, хоног өнгөрөх бүрт таних танихгүй хүмүүс олшрон,
ёстой л эмх замбараагүй байдал үүсэв. “Монгол хүний нөгөө
жудаг сайтай мөс чанар хаачив, хэлж ярьж байгаа үг хэллэг,
гаргаж буй зан авир ямар их өөрчлөгдөж байна вэ?” гэж
бодож байснаа тэр дурсан шогширно.

85

ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ХАНДЛАГА, ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ - БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН АМЬДРАЛД ...

86

хамт олон болж, хувьсан өөрчлөгдөж чадсан маань бидний
ажил, амжилтын нэгэн түүх юм.
“Ийм сайхан хамт олонтой болсондоо үргэлж баяртай байдаг”
гэж Д.Нэргүй ярьдаг. Жаргал, зовлонгийн аль алинд бид бие
биентэйгээ үргэлж хамт байж, итгэл сэтгэлээ хуваалцахыг
эрмэлздэг. Хүний амьдралд юу эс тохиолдох вэ дээ. Д.Нэргүйн
маань хань 2013 онд өвчний улмаас насан өөд болж, хоёр
жаахан охиныхоо хамт тэр торойтол хоцорсон юм. Өөрөө ч
бие нь барагтай үлдсэн. Гэсэн хэдий ч өвчиндөө дарамтлуулан
амьдралын өмнө сөхрөх эрх түүнд байгаагүй. Өнчирсөн хэдэн
үрсийнхээ төлөө одоо болтол хөдөлмөрлөсөөр л байна.
Хоёр хүүхдийнхээ тэтгэмжийг тогтоолгох гэж хөөцөлдөн, цаг
заваа барж нааш цааш явах зардлаас эхлээд чадал муутай
бүсгүйд бүх юмыг болгох гэдэг бас л хүндхэн. Бэлэвсэрч
ганцаардсан эмэгтэйд амьдрал давчуу санагдан, болж бүтэх
юмгүй бүдчиж явахад хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан
хандлагын талаарх сургалтанд хамрагдан олж сонссон
иргэний эрхийн тухай мэдлэг нь тус болж, шүүхэд хандан
байж хүүхдүүдийнхээ тэтгэмжийг тогтоолгож байжээ. Энэ
тэтгэмжийг тогтоолгон, авдаг болсноор өрх гэрийнх нь ахуйн
хэрэгцээ, үр хүүхдүүдийнх нь сурч боловсроход багагүй дэм
нэмэр болсон нь дамжиггүй.
Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг эмэгтэйчүүд ТББ-ын
гишүүдийн эгнээнд нэгдэж, хариуцлагатай бичил уурхайчид
болсноор ажил, амьдралд нь олон зүйл эерэгээр өөрчлөгдөж
байна. Манай “Баянбөмбөгөр” ТББ дундын хадгаламжийн
гурван ч хуримтлалын бүлэгтэй болсны нэг “Чандмань-эрдэнэ”
бүлгийн нарийн бичгийн даргын ажлыг Д.Нэргүй эрхэлдэг. Тус
хадгаламжийн бүлгийн үйл ажиллагаанд гишүүд маань бүрэн
хамрагдаж, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон Дэлхийн
зөн байгууллагын хамтран зарласан төслийн уралдаанд
амжилт үзүүлэн, тус бүр таван сая төгрөгийн санхүүжилтээр
гурван ч төсөл хэрэгжүүлснээс гадна “Уран гар” оёдлын төслөө
үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн юм. Эдгээр төслүүд хэрэгжсэнээр

“Энэ бүхэн ганцхан миний сайных биш...” хэмээн Д.Нэргүй
даруухнаар өгүүлж сууна. “Тогтвортой бичил уурхай” төсөл
болон Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбооноос
гишүүд биднийг төрөл бүрийн сургалтанд хамруулж, оюуны
асар их хөрөнгө оруулалт хийж буйн хүчинд эрхээ мэддэг,
шаарддаг болж байгаа шүү дээ. Одоо бодоход, бид эрхээ
мэдэхгүйн улмаас яасан их хохирч байсан юм бэ гэж боддогоо
тэр нуугаагүй. Нинжагийн амьдралаас салж, ТББ-ын гишүүн
болоод, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах эрхээ
баталгаажуулан, тогтвортой ажлын байртай байх, байгаль
орчиндоо сөрөг үр дагаваргүй хариуцлагатай бичил уурхайг
хөгжүүлэх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх, орон нутгийн
болон үндэсний түвшинд дуу хоолойгоо хүргэж, эрх ашгаа
хамгаалахад өөрсдийн хүсэл сонирхлоор нэгдэн нягтарч,
орон нутагтаа хувь нэмрээ оруулж чадаж байгаа маань бичил
уурхайчид бидний олон жилийн хичээл зүтгэлийн бодит үр
дүн юм гэж тэр бахархан ярьдгийг энд онцлохыг хүсч байна.
Туулсан зам, өнгөрүүлсэн амьдралаа эргэцүүлэн бодоход маш
олон зүйлийг бид ардаа орхижээ. Чамлахааргүй урагшилж,
ахин дэвшиж чадсан байна. Бичил уурхайчдын нэгдэл тодорхой
хэмжээнд эрх мэдлийг олж, орон нутгийнхаа шийдвэр
гаргах, бодлого боловсруулах түвшний үйл явцад төлөөллөө
оролцуулж байна. Төрийн болон бусад байгууллагуудад
хүний эрхэд суурилсан хандлагыг үйл ажиллагаандаа тусгах,
жендерийн мэдрэмжтэйгээр хамтран ажиллахыг уриалж чадаж
байгаа маань бичил уурхайчид бидний цаашдын хөгжлийн
хүчин зүйл болно гэдэгт итгэлтэй байна.
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гишүүдээ тогтвортой ажлын байраар хангаж, айл өрхүүддээ
нэмэлт орлого бий болгож цөөнгүй өрх ядуурлаас гарах
боломж бүрдсэн. Гишүүд маань ч багаар ажиллах чадварыг
эзэмшиж, үр шимийг нь олон хүн шууд болон шууд бус
хэлбэрээр хүртэж байгаа нь эвлэлдэн нэгдэж, эрхээ шаардан,
хамгаалж сурсны ач тус юм.
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УРАЛДААНЫ ТУСГАЙ БАЙРАНД ШАЛГАРСАН
СЭДЭВЧИЛСЭН АМЖИЛТЫН ТҮҮХ 1:

ДУРСАМЖ
2016 оны 8 дугаар сарын 28.
Галуут сум
Хүн төрөлхтний өнгөрүүлсэн
ажил, амьдрал, алдаа оноо,
ололт амжилт, гомдол тунирхал,
баяр баясгалан гээд бүхнийг цаг
хугацаа түүх болгон өгүүлэх юм
даа.

“Бат Сайхансэтгэл” ТББ
“Аз” нөхөрлөлийн гишүүн
Д.Хоролдулам, Б.Амарбаяр

“Бат Сайхансэтгэл” ТББ маань
2010 оны дөрөвдүгээр сарын
01-нд
120
гишүүнтэйгээр
байгуулагдсан юм.

Сайхан сэтгэлээс
Сайхан үйлс дэлгэрдэг
Сайхан үйлсээс
		
Амжилт бүтээл ундардаг
		
Амжилт бүтээлээр арвин
		
Албан газар, айл өрхөд
		
Аз жаргал, инээд баясал дүүрэн байдаг
хэмээх учрыг учирлан, сайхан сэтгэл, сайн үйл бүхэн дэлгэрч
байхыг бэлгэдсэн ерөөл дэмбэрлийг оршоож “Сайхансэтгэл”,
ажил үйлийн чиг зарчим, эв хамтын хүч итгэл маань үргэлжид
бөх бат байхын эрчийг нийтгэн “Бат” хэмээх үгсийг хэлхэж
“Бат Сайхансэтгэл” гэх яруу сонсголонт нэрийг ТББ-даа өгч
байхдаа бид урган гарч байгаа нарыг харж байгаа юм шиг л
сэтгэл тэнэгэр болж билээ.

Тэр цагаан гуталтай дарга бол Батчулуун эгч маань юм шүү
дээ. Анхныхаа хурлыг бид “Хүрэн толгой” хайрхны өвөрт байх
Улаан карьер дээр, гадаа хийж билээ. Жалгын нэг тархай
бутархай байсан бид “Өвөр бараа хад”-ны нөмөрт нэгдэн
лагерилаж бууцгаасан. Дөрөвдүгээр сар гэдэг бол жавар
хариагүй, хуурай салхитай хахир сар шүү дээ. Нүүж, буухад
гэрийн хаяа хөлдүүгээрээ л байсан. Гэсэн ч бидний сэтгэлийг
нэгэн нууцхан баяр баясгалан, гэрэл гэгээ гижигдэн, хамт олон
болж бүрдэн байгаа маань ямар ч бэрхшээл саад таарсан
туулаад гарах эрч хүчийг мэдрүүлж байлаа.
Зудын гамшиг тохиож мал хөрөнгөгүй болсон, дээр нь
нийгмийн байдал ороо бусгаа байсан үед цалин хөлстэй ажил
олдохгүй, сургууль төгссөн залуучуудад ч ажлын байр байхгүй
хүнд хүчир үеэс бид “нинжа”-гийн амьдралаар амьдарч
эхэлсэн юм. Энэ цаг үе үнэхээр амаргүй байлаа. Хөөгдөнө,
туугдана, багаж хэрэгслээ хураалгана. Нуранганд дарагдана,
гэмтэж бэртэнэ, амь насаа алдана. Газар нутгаа булаацалдаж
хэрэлдэнэ, зодолдоно. Нинжа нар хаана л байна, тэр болгонд
архийг задгай замбараагүй зардаг байлаа. Архидалт нинжа
нарт асар их эрсдэл дагуулдаг байсныг дурсан бодоход хүртэл
хүнд байна. Энэ их архидалт, ухсан нүх, нуранги, утаа угаарт
мөн ч олон хүн амь насаа алдсан даа, хөөрхийс минь.
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Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Монгол Улсад гар аргаар
ашигт малтмал олборлож буй хүмүүст туслах зорилгоор
“Тогтвортой бичил уурхай” төслийг 2005 оны зургаа дугаар
сард эхлүүлсэн юм. Манай аймгийн Жаргалант, Бөмбөгөр
сумдыг сонгож аваад туршилтаар төслөө хэрэгжүүлж байна.
Энэ төслийн гол зорилго нь хувиараа алт олборлож байгаа
иргэд, орон нутгийн удирдлага болон холбогдох бусад
байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар хариуцлагатай
бичил уурхайг хөгжүүлэх, бичил уурхай эрхлэгчдийг орон
нутгийнхаа хөгжил цэцэглэлтэд хувь нэмэр оруулдаг болгоход
оршиж байгаа юм. Та нар минь итгээрэй...” гээд л “цагаан
гуталтай” дарга маань ярьж байж билээ.
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Харин Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой
бичил уурхай” төсөлд хүсэлтээ гарган, зохион байгуулалтанд
орж хамтран ажилласнаар бидний ажил, амьдралд асар их
өөрчлөлт гарч, ТББ-ынхаа дэргэд “Авран туслах баг” байгуулж
улмаар хүний амь нас эрсдэх, бэртэх асуудал үндсэндээ алга
болсон. Энэ бол “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн үйл
ажиллагааны мартаж үл болох тус дэм, бидний маш том ололт
амжилт байлаа.
“Тогтвортой бичил уурхай” төсөлд олон онцлог чанар байдгийн
нэг бол төслөөс хамтран ажиллаж байгаа бичил уурхайчдаа
нас, хүйсээр нь ялгаварладаггүй явдал. Энэ нь бидэнд их урам
зориг өгдөг юм. Төслийнхөн бичил уурхайчдын эрх зүйн орчныг
бүрдүүлэх талаар төр засаг болон бусад холбогдох талуудтай
нягт холбоотой ажиллаж, бичил уурхайчин бидэнтэй тогтмол
уулзан, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулдаг нь маш их
үр дүн өгсөн. Өөрчлөлт гэж юу байдгийг өнөөдөр бичил
уурхайчид бид бодитоор харж, мэдэрч, амсаж явна.
Гол сэдвээ хөндөж яръя гэхээр бичил уурхайчдын зохион
байгуулалт, үүнийг хийж хэрэгжүүлэхэд тусалдаг “Тогтвортой
бичил уурхай” төслөө өөрийн эрхгүй ярьмаар санагдах юм.
Ярихгүй байхын ч аргагүй шүү дээ.
Хариуцлагатай бичил уурхайчид бид чинь эхлээд “нинжа”
нэртэй байлаа. Дараа нь “хувиараа ашигт малтмал олборлогчид”
буюу товчилсон нэршлээр ХАМО-чид болцгоосон. Тэгээд
зүгээр л “бичил уурхайчид” гэгдэж яваад одоо “хариуцлагатай
бичил уурхайчид” болсон.
Нинжагийн амьдралаас хариуцлагатай бичил уурхайчин
болсон түүхийг нэгд нэгэнгүй ярина гэвэл мянга нэгэн шөнийн
үлгэр шиг ихээс их, уртаас урт яриа хөөрөө өрнөнө. Нинжа
нарын амьдрал, хариуцлагатай бичил уурхайчдын ажил,
амьдрал хоёр яг л өдөр, шөнө шиг ялгаатай.
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Хамтран ажиллаж зохион байгуулалтанд орсноосоо хойш бид
аливаа шийдвэрийг хамт олноороо гаргаж, ХАОАТ-аа төлж,

Жалгын нэг тархай бутархай байсан тэр л “нинжа” үеийг
бодохоор өөрийн эрхгүй шүүрс алддаг. Хөөгдөж туугдах, багаж
хэрэгслээ хураалгахаасаа айж эмээн, хулгайч адил шөнө дүлээр
гэтэн явж байгаад бэртэж гэмтэх, нүхэнд унах тохиолдол бол
энүүхэнд шүү дээ. Ажиллаж хөдөлмөрлөх эрх, хүний язгуур эрх
гэж юу болох, эрх маань хэрхэн зөрчигдөж байгааг ч мэдэхгүй
л явдаг байсан. Харин одоо бидний амьдрал их өөр болсон.
ТББ-ын гишүүд албан ёсны бичиг баримт, данс бүртгэлтэй ч
болсон. Манай “Бат Сайхансэтгэл” ТББ-аас 2-3 хоршоо төрөн
гарч, үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Манайхан
дунд машин техниктэй хүн тэр үед бараг л байхгүй, ганц хоёр
мотоцикльтой хүн л байсан бол одоо ихэнх айл өрх 2-3 машин
техниктэй болжээ. Ухаж, малтаж, төнхөж авчихаад хаяад
явдаг байсан бол одоо техникийн болон биологийн нөхөн
сэргээлт хийдэг болсон. Хариуцлагатай бичил уурхайчин ямар
эрх, үүрэг, хариуцлагатай байх талаар гишүүн бүр ойлгож,
эрхэмлэж явдаг болсон доо. Тэдний нэг нь би. “Нинжа”-гаасаа
“хариуцлагатай бичил уурхайчин” болж их өөрчлөлт, эерэг
хөгжлийн гэрч болон ийнхүү ажиллаж, амьдарч явна.
Бидний ажиллах эрх зүйн орчин бүрдэж, орон нутгаас
олборлох газар талбай албан ёсоор хуваарилан өгч, айж
сандрах, сэтгэл зовох зүйлгүй болсон маань “Тогтвортой бичил
уурхай” төсөлтэй хамтран ажилласны үр дүн юм. Тэр үед
хүүхэд маань 6 настай байлаа. Эхнэр, бид хоёр хүйтэнд хөрч,
халуунд халж, борви бохис хийлгүй ажиллаж, ядрах шантрах
үе олонтаа тохиолддог байсан ч хамт олонтой болчихсон
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НД, ЭМД-д хамрагдаж, орон нутгийнхаа хөгжилд хувь нэмэр
оруулан, сургалт, уулзалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт оролцох
зэргээр нийгмийн хариуцлагатай бас идэвхтэйгээр амьдрах
болсон. Өөрийн гэсэн ашиглах орд газартай, даргатай,
тамгатай, гэрчилгээтэй, хуулиар хүлээсэн эрх, үүрэг бүхий
гишүүддээ үйлчилдэг ТББ-тай, хариуцагатай, зорилготой хамт
олон болсон болохоор арга ч үгүй юм. Алга урвуулсан мэт
асар их өөрчлөлтүүд гарсан.
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бас орон нутгийн удирдлагууд, төслийнхөн гээд хүмүүс ирж
уулзалт, сургалт явуулдаг байсан нь ихээхэн дэм болдог байв.
Энэ бүхэнд урамшиж бид зорилгоо, эрх үүрэг, хариуцлагаа
ухамсарлан ойлгож эхэлсэн юм. Улмаар манайх бичил
уурхайн олборлолтын газартаа жижиг худалдаа хийж эхэлсэн.
Зөвхөн манайх ч биш, 2-3 айл жижиг худалдаа эрхэлсэн.
Согтууруулах ундаа зарахгүй байх дүрэм тогтоож, гаднаас
ирсэн худалдаанаас авахгүй өөрсдийнхөө худалдааг дэмжих
бодлого баримталж ажилласан нь бидний бизнест ихээхэн
нэмэр болж, үр дүнгээ өгсөн. Бичил уурхайчид маань олсон
шар юмаа өөрийнхөө байгууллагын худалдаанд өгнө. Ингээд
сардаа татвар, шимтгэлүүдээ төлнө, бас байгууллагынхаа
хөгжлийн санд нэмэр хандив өгнө. Архи, дарс худалдаалахгүй
болсон нь бидэнд мөнгөн хуримтлал бий болгох боломж
бүрдүүлсэн юм.
Энэ үеэс амьдрал маань өмнөхөөсөө өөр болж, өөдлөн
дэвжиж явна. Манайх гэдэг айл анх шинэ мотоцикль худалдан
аваад маш их баярлаж билээ. Одоо сумын төвдөө хашаа
байшинтай, хүнсний дэлгүүртэй ч болсон. Мөн ачааны BongoG-3 болон Land-100 машинтай, бас болоогүй 200 гаруй бог
мал, нэг азарга адуутай болсон. Адуун сүрэгт маань гурван ч
сайхан хурдан буян бий. Ам бүл нэмэгдэж дөрвүүлээ болоод,
бид аз жаргалтай сайхан амьдарч байна.
Ээ төрийн минь сүлд, Баян буурал хангай минь өршөө хэмээн
сүслэн залбирна. Бас төслийнхний минь буян дэлгэрч, түмэн
олны минь үйлс өөдрөг явах болтугай хэмээн ерөөнөм.
Ганцхан миний амьдрал өөрчлөгдөн өөдөлсөн юм биш,
бодитоор манай хамт олны бүгдийнх нь амьдрал ахуй асар их
өөрчлөгдөж, сайн сайхан болсон шүү.
Зөв бодлого ард түмний амьдралд өөрчлөлтийг авчирдгийг
бид биеэрээ мэдэрцгээсэн. Төсөлд хамрагдснаар уулзалт,
хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн, сургалтаар маш их зүйлийг сурч,
мэдэж авсан. Оюуны хөрөнгө оруулалт хамгаас чухал юм байна
гэдгийг эндээс л мэдсэн. Ихийг мэдэж, ажил, амьдралдаа

• ТББ-ыг чадавхжуулах
• Хууль эрх зүй
• Аврах
багийн
хөдөлмөр
хамгаалал,
аюулгүй
ажиллагааны сургалт
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн анхан
шатны мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх сургалт
• Бизнес эрхлэх хандлагыг хөгжүүлэх
• Бизнесийн үндсэн болон гүнзгийрүүлсэн мэдлэг олгох
80 цагийн сургалт
• Бизнесээ эхэл, бизнесээ хөгжүүл
• ТББ-ын хамтын ажиллагаа түншлэл, хөрөнгө босгох
арга зүй, ТББ-ын санхүү удирдлага
• Хоршоог хэрхэн байгуулж хөгжүүлэх
• Байгалийн нөөцийг хариуцлагатай ашиглах, хамгаалах
• Ноос боловсруулах, эсгий гар урлал
зэрэг маш олон сургалтууд явуулж батламж, гэрчилгээ,
сертификат олгосон.
Олон хүний хүч, хөдөлмөр орсон энэ их ажлын үр дүн,
өгөөжөөр бидний толгой зөв ажиллаж эхэлж байгаа юм гэж
манайхан дүгнэн хэлэлцдэг юм. Өнөөдөр би, зэл дүүргэн
унагаа уяж, гүүгээ барьчихаад, орсон гарсан олон түмнээ
айраг аягалан дайлж, хурдан морьдоо хөлслөн хийморь
хийсгэж явахад чухамхүү монгол хүн болж төрсний утга учир
оршиж буй гэж бодон, омог сэтгэлээ огшоодог хүн. Манай
ТББ-ын хамт олны ихэнх нь бараг бүгд гэж хэлж болно доо,
хотондоо малтай, машин унаатай, үр хүүхдүүдээ голомт таслан
тусад нь гаргаж айл өрх болгоод үр ачаа нэмж өнөр өтгөн
болж байгаа. Зохион байгуулалтанд орсноос эхлээд бидний
үр хүүхдүүд цэцэрлэг, сургуульд явж, мөн хэд хэдэн айлын
хүүхдүүд их, дээд сургууль төгссөн.
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хэрэгжүүлсэн, үр дүнг нь хүртсэн олон зүйлийн нэг нь хүний
эрхийн тухай ойлголт, мэдлэг юм. Сурч мэдэж авсан мэдлэг,
хамрагдсан сургалтуудаа нэрлэж дурдвал урт жагсаалт болно.
Доор заримаас нь нэрлэе. Үүнд,
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Бидний бичил уурхайчид бүгдээрээ л 1990 оны нийгмийн
шинэчлэл өөрчлөлтийн үед хэдийгээр улс нийгэмдээ хэдэн
арван жил ажиллаж байсан ч хөдөлмөрөө үнэлүүлж гавьяа
шагнал авах нь битгий хэл ажлын байргүй болж, зарим нь
зудын гамшгаар малгүй болцгоогоод л нинжагийн амьдралд
орсон шүү дээ. Харин эвлэн нэгдэж, хамтран ажиллаж, ТББ-аа
үүсгэн, хамт олон болсны ачаар манай байгууллагаас өнгөрсөн
жилүүдэд хийсэн ажлаа үнэлүүлж 31 хүн шагнуулсны хоёр нь
Тэргүүний залуу алтан медаль, нэг хүн Тэргүүний тариаланч,
хоёр хүн аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын Хүндэт
тэмдэгээр энгэрээ мялаасан. Энэчлэн олон хүн шагнуулж,
баярлан догдолсны дотор өндөр настангууд маань бүр ч их
баярлаж байсан. Хамт олон болно гэдэг сайхан юм байна.
Нэг найзтайгаа би ингэж хуучлав аа...
-Лхагваа, чи миний амьдралыг мэднэ шүү дээ. Би нинжа
байхдаа явган таваргадаг байлаа. Одоо унах унаатай, уяж сойх
хурдтай, зэл дүүрэн гүүтэй, подхийсэн хэдэн малтай болсон.
Аливаа зүйл зөв гольдролдоо орох юм бол сайн сайхнаар
өөрчлөгддөг л юм байна. Ээ, энэ төсөлд хамрагдсаны ач буян
их шүү хө. Анх бидэнд төслөөс зургаан ханатай гэр, сургалтын
самбар, компьютер, принтер, зургийн аппарат өгч, бид гэдэг
чинь бөөн баяр болж, заримдаа гадаа хурал хуйгаа хийдэг
байсан бол одоо өөрийн гэсэн байртай болсон. Тэгээд “БатСайхан сэтгэл” ТББ-ын Сургалтын төв гэсэн хаягаа хадаж аваад
их л баярлацгааж билээ. Ингээд л нэг айл өрх, албан газар
болсон түүх эхэлсэн.
Өнөөдрийн байдлаар манай ТББ-аас:
“Сайн үйлс баян”- сүү цагаан идээний чиглэлээр
“Сайн үйлс мөнх”- Хүлэмж, хүнсний ногоо тариалах чиглэлээр
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гэсэн хоёр хоршоо бий болж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Гурав дахь хоршоог миний бие ТББ-ынхаа 11 гишүүнтэй
хамтран байгуулах зорилго тавиад “Сайн үйлс дэлгэрэх” гэсэн
нэр өгөөд байгаа. Газар тариалан, тэр дундаа малын тэжээл

Төсөлд хамрагдсанаар ХААН банкнаас багаж хэрэгсэл авах
жижиг төслийн 2 жилийн хугацаатай хүүгүй шахам зээл авч,
мулдок, генератор худалдаж авсан хэд хэдэн айл байгаа. Энэ
жил л гэхэд цөөнгүй айл өрх төсөл бичиж, таван сая төгрөг
хүртэл санхүүжилт авч, “Талын толгой”-д овъёос тариаллаа.
Өгөөж хишиг их ээ хө. Тийм болохоор л дахиад хоршоо
байгуулж ажиллах урам зориг орсон юм шүү дээ. Урагшаа
давшина, дэвшинэ, дээшилнэ, хөгжинө өө гээд зүтгэж байгаа
шүү дээ, бид чинь. За хө үг олдож үхэр холдлоо, хө. Яриад
байвал дуусах биш. Өнөөдөр манайх талбайгаа услах ээлж
таараад явж байгаа нь энэ... гээд би машиндаа суух гэтэл
багын найз Лхагваа маань алсад дүнхийн, хөхрөн дуниартах
“Мөнгөө” хайрханы орой, тэнгэрийн хаяаг ширтэнгээ,

-Найз минь, чи үнэхээр сэтгэл хөдөлтөл сайхан ярилаа. Сайхан
ч дурсамж байна. Үнэнийг хэлэхэд, Хишгээ, бид хоёр танайхыг
хараад, анх ТББ-ын зохион байгуулалтанд орж байхад нь
гишүүн болдог байж гэж амаа барьдаг юм... гэлээ. Би,
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тариалах, хадлан бордоо бэлтгэх чиглэлээр эхний шатанд
ажиллах зорилготой байна. Дараа нь өөр ч юм хийж, өргөжин
тэлэх санаа бодолтой байгаа.

95

ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ХАНДЛАГА, ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ - БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН АМЬДРАЛД ...

-Чамайг би анхнаас нь л хамт оръё гэж гуйж байсан шүү
дээ. Чи тэгэхэд юу гэлээ? Байгууллага болтол хаа ч юм, төсөл
гэж юу ч юм. Нинжагаараа явж байсан минь өлзийтэй гэж
зөрүүдлээд болоогүй шүү дээ. Одоо нинжа чамд газар өгч
байна уу? Хэн мэдэхгүйг чинь мэдүүлж, хаана хурал зөвлөгөөн,
уулзалт, сургалтанд суу гэж урьж, залж байна даа? гэж сургах,
зөвлөхийн дундуур хэлж билээ.
Багын найз Лхагваа маань,
-Харин тийм ээ. Тэгээд л... Өөрөө өөртөө харамсаж явна
даа... гэж хэлэх нь гэм хийгээд түүндээ гэмшсэн хүүхэд шиг
санагдав. Гэсэн атлаа далд горьдлогоо нууж ядан инээмсэглэх
аядан байгааг хараад надад найздаа туслах сэтгэл төрж,
-Лхагваа минь, одоо ч гишүүнээр орж болно шүү дээ... гэж
хэлэхэд хоёр нүдэнд нь оч гэрэлтэж,
-Нээрээ болох юм уу...? гээд яралзсан цагаан шүдээ гарган
инээх нь нисэх гэж байгаа эрэмгий бүргэд шиг харагдлаа. Би
ч найзынхаа урмыг улам бататгаж,
-Бололгүй яах вэ, найз минь. Найз нь танайхыг элсүүлэх талаар
хамт олондоо хэлж, ярьж өгье гэхэд Лхагваа,
-Ямар сайн юм бэ. Гялайлаа, найз минь, баярлалаа... хэмээн
халуу дүүгсэн, хар бор ажилд бяцарсан боргил гараараа
чангаас чанга атгаад,
-Би мордлоо. Түргэхэн очиж Хишгээдээ хэлье, байз... гэнгүүтээ
мориндоо мордож,
-За баяртай, удахгүй уулзана аа... гээд “Эр бор харцага”ыг аялан давхиулж одлоо. Миний муу найз багаасаа өнчин
өрөөсөн хоцорч, мал даган өссөн хүн. Гэргий Хишгээтэйгээ
нэгдүгээр ангийн жаахан сурагч байхаасаа эхлэн үерхсэн хоёр
доо.
Хоёр найзынхаа тухай ийн зурвасхан эргэцүүлээд би усалгаагаа
хийхээр талбайнхаа зүг яаравчилсан юм.
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Хэн хийж байна түүний үйлс улам дэлгэрэн дэвшиж, амжуулах
ажил, мөрөөдөл, зорилго нь тасралтгүй ундарч явдаг. Хэн
юу ч хийхгүй байна тэр хүнд хийх ажил олддоггүй юм байна
гэдгийг би өөрийнхөө бодит амьдралаас алтан сургамж
болгон ойлгож авсан билээ.
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УРАЛДААНЫ ТУСГАЙ БАЙРАНД ШАЛГАРСАН
СЭДЭВЧИЛСЭН АМЖИЛТЫН ТҮҮХ 2:

ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН
ХАНДЛАГА, ЖЕНДЕРИЙН ТЭГШ
БАЙДАЛ БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН
АМЬДРАЛД
Бүхэл бүтэн нийгмийн давхарга,
хүн амын тодорхой бүлэг хэсэг
болсон бичил уурхайчдын талаар
сүүлийн жилүүдэд, муу бүхний
түрүүнд явдаг мэтээр олонтаа
ярьж, шүүмжилж, ад шоо үзсээр
иржээ. Жилээс жилд тоо нь
өссөөр байгаа тэднийг зохион
байгуулалтгүй, хариуцлага хүлээх
чадваргүй, эрүүл мэнд хөдөлмөр
хамгаалал болон хүний эрхийн
талаар мэдлэг дутмаг гэж адлан,
нийгмээс шахан зайлуулах нь
зүйтэй гэсэн ойлголттой хүмүүс ч
бас цөөнгүй.

“Борнуур бичил уурхайчдын
холбоо” ТББ-ын тэргүүн
П.Очирсүрэн

Гэтэл бичил уурхайд арав гаруй
настай жаахан хүүгээс эхлээд жар хол гарсан ахмадууд хүртэл
бүх насны ажилгүйчүүд амьдрахын төлөө махран зүтгэцгээдэг
ажээ. Тэдний ихэнх нь 45 хүртэл насныхан байгаа бөгөөд 63
хувь нь эрэгтэйчүүд, 37 хувь нь эмэгтэйчүүд гэсэн албан бус
судалгаа ч бий.
Хууль бусаар бичил уурхай эрхэлж байгаа хүмүүс хүнд нөхцөлд
хөдөлмөрлөж, байнга даарч хөрч, шороо тоос ихтэй нөхцөлд
нүхэнд орж ажилласнаас агаарын дутагдалд орох, усан
дотор удаан зогссоноос болж жиндэх, ухсан нүхэндээ унах,

Хүний эрхийн тухай асуудал бол энд бүр мартагдсан байсан
нь нууц биш болов уу. Олон олон сөрөг үр дагавруудыг
амьдралынхаа шаардлагаар бий болгож буй хууль бус
бичил уурхайчид нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалууд
амьдралд нь зайлшгүй хэрэгтэй гэдгийг мэддэг ч хойш тавьсаар
амь дүйсэн асуудал үүсэхэд аргагүй хуулиас гадуур үлддэг нь
наад захын жишээ. Ар гэрээ тэжээх гэж хүнд хүчир нөхцөлд
ажиллаж байгаад алдрай бяцхан үрсдээ эргэж ирээгүй гунигт
явдлууд ар араасаа цуварч байсныг би олонтаа мэдэх юм.
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нөөц, ашигт малтмалын баялаг
ихтэй манай орны хувьд томоохон ордуудаа түшиглэн хөгжих
боломжтой ч нийгмийн энэ давхаргын хүмүүст төдийлөн
хүртээлгүй байгаа нь тэдний боловсрол, мэргэжлийн ур
чадвартай шууд холбоотой байдаг байна. Төр, засгийн аливаа
шийдвэр нь гар аргаар ашигт малтмал олборлогчдыг аль нэг
хэмжээгээр харгалзан үзээгүй, уул уурхайн салбарын үндсэн
үйл ажиллагааг үйлдвэрлэлийн аргаар явуулахад чиглэж гардаг
учраас тухайн ашигт малтмал олборлож буй газраас тэднийг
албадан хөөж, харуул хамгаалалт гаргах, нутгийн иргэдийн
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шороонд даруулах, хүнд зүйл өргөх зэргээр эрүүл мэндээрээ
хохирдог нь түгээмэл. Гэтэл... эрүүл мэндээрээ хохирсоор,
хэзээ ч эрсдэлд орж болзошгүй гэдгээ мэддэг хэдий ч хортой
хүнд нөхцөлд ажиллах гэж зүтгэсээр байгаа нь амьжиргаагаа
залгуулах зайлшгүй шаардлага, ажилгүй, орлогогүй байдлаа
даван туулах оролдлого, амьдралын төлөө тэмцэж байгаатай
нь холбоотой бөгөөд зоргоороо зүтгэх энэ үйлдлүүд нь эрүүл
мэндээрээ хохирох, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх,
цаашлаад амь эрсдэх, гэмт хэрэг үйлдэх гэх мэт нийгэмд сөрөг
олон асуудлыг дагуулсаар ирсэн байна. Өөрийн эрүүл мэндээ
ч эс хайхран зүтгэж байгаа энэ хүмүүст нийгмийн хариуцлага
гэх зүйл нэгээхэн ч үгүй, татвар гээчийг бүр боддог ч үгүй, тэр
тухай ойлголт ч байхгүй. Гар аргаар алт олборлогчид хэний
ч хараа хяналтанд байдаггүй, байгаль орчин болоод нөхөн
сэргээлт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм огтоос үйлчилдэггүй гэх
мэт тоочоод баршгүй асуудлууд бий...
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эрх ашгийг зөрчих үр дагаварыг дагуулах, улмаар иргэдийн
эсэргүүцэл тэмцэлтэй тулгарч асуудлыг улам хүндрүүлэх
тохиолдол цөөнгүй гарч байв. Дэлхийн бараг бүхий л улс
оронд гар аргаар ашигт малтмал олборлодог бүлэг хэсгийн
бичил уурхайн үйл ажиллагааг хуульчлан албажуулсан
байдгийг өөрийн нөхцөлд тохируулан нутагшуулж авах,
бичил уурхайчдын ажил, хөдөлмөрийг албан ёсны болгож уул
уурхайн том салбартай нь харгалдуулахгүй болгох зайлшгүй
шаардлага манай улсын өмнө тулгарсан юм.
Энэ бүхнийг зохицуулахын тулд төр засаг болон иргэдийн
хооронд асуудлыг зөв зохистой шийдэх, дуу хоолойг хүргэх
ямар нэгэн гүүр байх ёстой нь маргаангүй үнэн. Бичил
уурхайчдын холбоо, ТББ-ууд олноор бий болж хууль бусаар
ашигт малтмал олборлогч иргэдийг нэгтгэн, тэдний нийгмийн
асуудлыг зөв зохистой шийдэж, эрүүл аюулгүй ажиллах
нөхцлийг бүрдүүлж, цаашлаад байгальд ээлтэй эко төслүүдийг
хэрэгжүүлж байгаа нь нэн сайшаалтай. Ингэж бичил уурхай
эрхлэгчдийг нэгдсэн зохион байгуулалт, дэг журманд оруулах
нь нийгэмд орхигдсон нэгээхэн давхаргыг эерэг байр суурьтай
болгох, төлөвшүүлэх сайн талтай юм.
Бичил уурхайчдын нийгэм, эдийн засгийн асуудлыг цогцоор
нь шийдвэрлэхэд хууль, эрх зүйн орчин нөхцлийг бүрдүүлэхээс
эхлээд олон хүчин зүйл шаардлагатайн дотор тэдэнд эрүүл
аюулгүй хөдөлмөрлөх боломж олгох явдал хамгийн чухал
нь болов уу. Сүүлийн жилүүдэд гар аргаар алт олборлогчид
нийгмийн хариуцлагын талаарх ойлголттой болж, амьдралд
ямар шаардлагатайг нь ухамсарлах хандлага эрс дээшилж буй
нь Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо болон
гишүүн төрийн бус байгуулагуудын ажлын ахиц ямар түвшинд
байгааг илэрхийлж байна. Хүн бүр нийгмийн даатгал болоод
эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах мөн орлогоосоо татвар
төлөх гэх мэт асуудлуудад нааштай хандаж байгаа нь нэгдсэн
зохион байгуулалтад орж чадсаны том амжилт болов уу. Бичил
уурхай эрхлэгчдээ байнгын сургалтанд хамруулж, тэдэнд эрүүл
аюулгүй орчинд ажиллах заавар, зөвлөгөөг шуурхай хүргэхээр

Бичил уурхай эрхлэгчид дан ганц уул уурхайгаас хамааралтай
байхыг эрмэлзэхээ больж, орлогын өөр, баталгаатай эх
үүсвэртэй болохыг хүсэн тэмүүлж жижиг бизнес эрхэлдэг
болоод байгаа нь бас нэгэн амжилт юм. Бичил уурхайн бус
аргаар амьжиргааны тогтвортой, урт хугацааны эх үүсвэртэй
болох гэсэн хүсэл нь цаашлаад орон нутгийнхаа эдийн засгийн
хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулах боломжтой.
Цаашлаад, энэхүү бичил уурхайн олон талт төслүүд олон
улсын байгууллага болоод Засгийн газар хоорондын зохистой
хамтын ажиллагаа, зөв хууль, дүрмээр амжилттай үргэлжилбэл
байгаль орчин болоод хүн бүрийн амьдралд эерэгээр нөлөөлөх
хандлага илт харагдаж байна.
Монгол Улсын эдийн засгийн гол тулгуур гэж үнэлэгдээд буй
уул уурхайн салбарт зайлшгүй байх ёстой нэгээхэн хэсэг бол
бичил уурхайн хамтын ажиллагаа юм. Сайхан ирээдүйн төлөө
нас, биеэ үл хайрлан тэмцэж буй чин зоригт уурхайчдын ахуй
амьдрал жилээс жилд өөдлөн сайжирч, тэмүүлэх зорилго
нь хүртэл өөдрөг болж байгаа нь Монголын бичил уурхайн
нэгдсэн дээвэр холбооны хамт олны нөр их хөдөлмөртэй
салшгүй холбоотой гэдэгт итгэдэг. Олон мянган хүн амьдралын
баталгаатай, эрүүл мэндийн болоод нийгмийн асуудалд санаа
зоволтгүй, аюул осолгүй, хяхагдаж хавчигдахгүй амар тайван
ажиллах боломжтой болж, ар гэр, ахуй амьдралаа сайн
сайхнаар авч явах болсон нь бидний нүдэнд тодоос тод илт
харагдана.
Цааш цаашдаа энэ мэт олон сайхан төслүүд үргэлжлэн
хэрэгжвэл улс орон даяараа энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа
эрхлэгчдийг улам ихээр дэмжих нь дамжиггүй.
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зорин ажиллаж байгаа нь цаг үеэ олсон ажил байж чадаж
байна. Бичил уурхайн зөв зохистой олборлолт нь Монгол Улсын
эдийн засагт ч эерэгээр нөлөөлсөн гэж албаныхан мэдээлсэн
байдаг. Мөн бичил уурхайчид гар аргаар олборлосон талбайг
нөхөн сэргээх чиглэлээр томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж
байгаа нь олзуурхууштай.
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УРАЛДААНЫ ТУСГАЙ БАЙРАНД ШАЛГАРСАН
СЭДЭВЧИЛСЭН АМЖИЛТЫН ТҮҮХ 3:

ХҮСЛИЙН ЖИГҮҮР
Өнөөдөр 2016 оны наймдугаар
сарын 25-ны өдөр. Сэлэнгэ
аймгийн Мандал сумын бичил
уурхайчдын
“Дууш
мандал
хайрхан холбоо” ТББ–ынхаа
оффисын
өргөөнд
саатаад
гарахаар шийдэн, хоёрдугаар
давхар өөд шат дамжин өгслөө.
ТББ-ын маань Удирдах зөвлөлийн
хурал дөнгөж тарж байлаа.
Инээд хөөр, дуу шуугиантайхан
угтдаг
нөхөд
минь
харин
өнөөдөр нэг л гунигтай нам
“Дууш Мандал Хайрхан
гүм байх юм. Учрыг лавлавал
Холбоо” ТББ-ын “Хишиг”
тэд надад “Баян хайрхан уул”
нөхөрлөлийн ахлагч Д.Туяа
нөхөрлөлийн ахлагч Жаргалын
(нэрийг нь өөрчлөв) маань бие нь тун тааруу байгаа тухай
дуулгаж, эмчилгээгүй болсон гэх хиртхийлгэм үгийг хэллээ.
Намайг орохын өмнөхөн нөхөд минь энэ мэдээг бие биендээ
дуулган ярилцаж, Жаргалыгаа эргэхээр гарах гэж байж. Би ч
хамт очихоор нөхөдтэйгөө нийллээ.
Гэр хорооллын энхэл донхол гудамжаар уруудан явсаар
Жаргалын дүүгийнх нь хашаанд ирэхэд зургаахан настай, учир
мэдэхгүй хүү нь,
-Ээж энэ гэрт байгаа... гэсээр биднийг дагуулан замчлав.
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Гэрийн хойморт орон дээр хэвтэх тэрээр биднийг харан муухан
инээмсэглэж

Би дэмий л сэтгэлийг нь тайтгаруулахыг хичээж, манай ТББ
нөхөрлөлүүдийнхээ ахлагч нарын амьдрал, замналаар ном
гаргах гэж байгааг сонирхуулангаа,
-Манай Жаргал чинь хэдэн онд нөхөрлөлөө байгууллаа даа...?
хэмээн яриа эхлүүлсэн юм. Тэрээр ийн хүүрнэв.
-Би гэдэг хүн чинь “Дууш мандал хайрхан холбоо” ТББ-ын
анхны гишүүдийн нэг шүү дээ. “Баян хайрхан уул” нөхөрлөлөө
2008 онд байгуулсан. Хамт олонтой байхын үр шим, өгөөж
буяныг бишгүй хүртэж явна даа. Сайхан шүү.
Энд л төрж, эндээ өсөж, эндээ л амьдарсан Мандал сумын
унаган хүүхэд юм, би. 1971 оны зургадугаар сарын 5-нд
төрсөн. Сумынхаа арван жилийн III сургуулийг төгсөөд 1987
онд Дархан хотын Худалдааны ТМС-д элсэн суралцсан. Тэгээд
Зүүнхараагийн Худалдаа бэлтгэлийн трестийн харьяа номын
дэлгүүр, Барааны төв дэлгүүр, Баянхангай агентийн худалдагч
хийж байгаад 1992 онд улс орон маань зах зээлийн нийгэмд
шилжсэн огцом эргэлтийн үеэр олон хүний адил ажилгүй
болсон.
Нөхөр маань модны үйлдвэрт “Маз” машин барьдаг, архи
уудаггүй, жинхэнэ амьдралын төлөө гэсэн зүтгэлтэй, хүний
төлөө гэсэн сэтгэлтэй, хүний дээд нь байсан даа. Бас л модны
үйлдвэр татан буугдсанаар ажилгүй болсон. Тэгээд бид 1997
оноос алтанд явж эхэлсэн дээ.
Амьдралын минь зам харгуй дардан, сайхан байсангүй дээ.
2004 онд нөхөр маань осолд орж, ертөнцийн мөнх бусыг
үзүүлсэн. Тавын таван хүүхдээ тэжээх, хүн болгох чухал үүргийг,
амьдралын хүнд ачааг нуруундаа үүрч, би ганцаараа үлдсэн.
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-Байранд амьсгаа давчдаад байж чаддаггүй ээ. Энд агаарт гарч
ирээд байж байна. Хэвлийгээс доошхи бүх эрхтэн мэдээгүй
болсон. Өөрөө босоод, хүүхдийнхээ хоолыг ч хийгээд өгч
чадахгүй хий дэмий л цухалдаж хэвтэх юм даа. Та нарыгаа
хараад би маш их баярлаж байна... гээд уйлахад нь бид ч
нулимсаа барьж дийлсэнгүй.
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Хаана алт байна гэнэ, хаана бурзайв гэнэ, тэнд л би хоёр том
хүүхдээ дагуулаад, түмпэнгээ үүрээд явдаг байлаа. Хүүхдүүдээ
дагуулсан эмэгтэй хүнд алтны ажил хэцүү шүү дээ. Ингэж яваад
би дараагийн хань Болдоотойгоо (нэрийг нь өөрчлөв) гэр бүл
болж, хоёр хүүгээ төрүүлсэн...
Жаргалыг ийн ярьж байх зуур зургаан настай, найман настай
хоёр бага хүү нь ээжийнхээ хажууд суугаад, гарыг нь барьж
өгөв. Эх эрхгүй мэлмэрэн, нүдэндээ нулимс цийлэгнүүлж,
-Цаашид хүүхдүүд минь яаж амьдрах бол доо? Эд маань даанч
жаахан үлдэх нь дээ... гээд уртаар санаа алдлаа. Бидний сэтгэл
шимшрэн, дэмий л нулимсаа нууж суулаа. Жаргал жаахан
тайвшрав бололтой, яриагаа үргэлжлүүлэв.
-Хүмүүс хувьдаа машин аваагүй байхад би Газ-24 машин
унадаг байлаа. Өгсөж, уруудаж л явлаа даа, энэ амьдралыг.
Гэвч амьдрал надад дэндүү олон удаа ширүүн нүүрээ харуулсан
даа.
Том хүү Сэргэлэн маань үйлдвэрт ажиллаж байгаа. Харин
удаах хүү Цолмон (нэрийг нь өөрчлөв) маань хорих ангид
хүмүүжиж байна. Түүнтэйгээ л нэг уулзчих юмсан.
2010 оны арван нэгдүгээр сарын эхээр дээ, нөхөртэйгөө,
хүү Цолмонтойгоо гурвуулаа Ялбагийн шороон орд дээр
ажиллахаар хэдэн нөхдийн хамт майхан саваа базаан,
отоглон гарсан юм. Арван нэгдүгээр сар гэдэг чинь дүн өвөл
гэсэн үг шүү дээ. Бид өдөржин ажиллаад, шөнөдөө майхандаа
галаа түлээд, олуулаа шахцалдан унтдаг байлаа. Тэр нэгэн
өдөр хүү минь шөнө дүл болтол ажилласан юм. Ажлаас бууж
орж ирээд, галдаа мод нэмж, цай чанахаар тогоо тавиад
ундааны савтай бензинийг ус гэж андууран хийчихсэн юм.
Ганцхан агшинд гал авалцаж, майханд байсан бүх хүн их, бага
хэмжээгээр түлэгдсэн. Аймшигтай аюул болсон доо. Хүмүүс
орилж хашгиран, энд тэнд ёолж яраглаад л. Би хүүгээ чанга
тэврэн орилж байснаа л санадаг юм.

Бид ажилтай, орлоготой, амар тайван амьдардаг байсан
бол, хань минь амьд сэрүүн байсан бол юунд ингэж өвчинд
баригдан, бяцхан үрсээ хар нялхаар нь үлдээхэв дээ гэж би
өөрийгөө буруутган харамсаж явдаг...
Тэр дахиад л тэрүүхэндээ мэгшүүлэн уйллаа. Бусдын эрхэнд
байгаа хүүтэйгээ нэг уулзчихаад нүд анихсан гэж хүсэж байгаа
эхийн сэтгэлийг бид хэрхэн аргадахсан билээ. Дэмий л,
-Чиний буруу гэж юу байх вэ, хө. Энэ нийгэм, энэ цаг үе,
иргэдээ гаргуунд нь хаясан төрийн буруу... гэцгээв.
Жаргал 2011 оноос хөхний хот хавдраар өвчлөөд, онош нь
тодрохгүй удтал явсаны эцэст 2014 оны нэгдүгээр сард сая нэг
тогтоогдон, хагалгаанд ороход хавдар нь аль хэдийнээ дотор
эрхтэнд нь үсэрхийлчихсэн байсан юм. Олон удаагийн химийн
тариа хийлгэж, эмчилгээнд орсон боловч зуны халуун, өвлийн
хүйтнийг хайхрахгүй алтны ажилд явж, зарим өдөр хэлэн
дээрээ олигтойхон ч идэх юм тавихгүй, 50 кг-ийн шуудай
дүүрэн чулууг уулын уруу үүрч, тээрмийн хүйтэн устай бетон
шалан дээр шөнөжин сууж шороогоо угаадаг хүнд хүчир
ажилтай түүнд биеэ бодож, гам дэглэм сахих боломж үнэндээ
байсангүй.
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Зуухны хамгийн ойр унтаж байсан Н гэх залуу 80 хувийн
түлэгдэлт авч, эмнэлэгт хүргэгдээд нас барсан. Ингээд хүү минь
санаандгүй хүн амины хэрэгтэн болж хуулийн хариуцлагад
татагдсан. Бидний амьдралд томоос том сургамж болсон. Ямар
ч үед хариуцлагатай байж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал дэг
журмыг сахих нь чухал шүү. Анхааралгүй хором бүрт аюул
хажууд байдаг юм билээ. Бид чинь хүн эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрах эрхээ ч сайн мэддэггүй, хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны талаар ямар ч ойлголтгүй явж дээ.

Би “Яагаад, яагаад...?” гэж дотроо бодож, шаналж суулаа.
Монгол Улс зах зээлийн нийгэмд шилжин орохдоо ямар ч
урьдчилсан бэлтгэлгүйгээр, олон мянган иргэдээ ажлын
байргүй болгож, бор зүрхээрээ амьдар гэж гаргуунд нь хаясны
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золиос болсон үй олон хүмүүсийн нэг, цэл залуухан эмэгтэй
амьдралынхаа сүүлчийн өдрийг ийнхүү хоног тоолон хүлээж
байна.
-Миний найз, хатуу чанга байгаарай. Чи хөл дээрээ босож
чадна аа. Үүнээс илүү амьдралын хүнд хүчрийг үүрч гарсан шүү
дээ. Зоригтой, итгэлтэй байгаарай. Нэг үеэ бодвол бие чинь
дээрдээд, царай зүс чинь сайхан болсон байна. Амьдралд
битгий бууж өгөөрэй, өвчнөө заавал ялаарай... гэсэн бидний
урмын үгэнд талархаж буйгаа тэр сулхан, хүчгүй аялгаар үл
мэдэг инээмсэглэн илэрхийлсэн юм. Тэгээд,
-Та нарыгаа эргэж ирсэнд баярлалаа. Нөхөр маань Шарын гол
руу алтандаа яваад 10 хонож байна. Мөнгө олдохгүй байгаа
дуулдана. Мөнгө олдохгүй байсан ч яах вэ, хурдан ирээсэй л
гэж хүлээж байна. Та нар холбоо баривал гэртээ түргэн ир гэж
хэлээд өгөөрэй... гэсэн юм.
Тэднийд дахиад жаахан удвал бид бас л уйлж үймрэн,
сэтгэлийг нь бүр л тавгүйтүүлэх байсан тул гэрээс яаран
гарлаа. Замдаа хэн маань ч, юу ч ярьсангүй. Бүгд л дор дороо
сэтгэлийн гүн бодолд дарагдан, амьдралын өнгө, өнөөдрийн
нийгмийн аяс занг өөр өөрийнхөөрөө дүгнэн явцгаалаа.

Бичил уурхай эрхлэгчид биднээс хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлаа ханган, боломжийн нөөц бүхий олборлолтын газарт
ажиллаж, хаягдалгүй технологи ашиглан баяжуулалт хийх,
нөхөн сэргээлтийг стандарт, аргачлалын дагуу хийж нийгэмд
хариуцлагатайгаар ажиллахыг шаардах нь үнэхээр чухал. Бид
ч эдгээр шаардлагыг биелүүлж, эрхэлж байгаа ажил, нийгэмд
гүйцэтгэж байгаа үүргээ хариуцлагатайгаар сахин биелүүлэхийг
эрмэлзэн, сар жилээр улам бүр өөрчлөгдөн сайжирч байна.
Бичил уурхайн хууль эрх зүйн орчин цаашид улам бүр таатай
болж, бичил уурхайгаас уул уурхайн компани болон хөгжих
боломж, эрх нь нээгдэх бизээ.
Гэсэн хэдий ч хүний эрхийн гэрээ, конвенцид тусгагдсан
ялгаварлан гадуурхалд өртөхгүй байх, тэгш эрх эдлэх, хүн шиг
амьдрах эрх, биеийн болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн хүрч
болох дээд түвшинд байх эрх, шударга, таатай нөхцөлд ажил
хийх эрх гээд олон эрх, эрх чөлөөг бид эдэлж чадахгүй хэвээр
байсаар байгааг анхаарлын гадна орхигдуулж боломгүй.
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Тэгээд Жаргалыгаа өдөр бүр ээлжлэн эргэж, тойрч байхаар
тохиролцоод салцгаасан юм.

107

ХОЛБОО БАРИХ:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Скай Плаза Бизнес төв,
Олимпийн гудамж 12,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Утас:+976 11 328848
Факс: +976 11 322415
И-майл:ulaanbaatar@sam.mn
Вэб хуудас: www.sam.mn
Facebook: ASM Mongolia
Twitter: ASM Mongolia
Энэхүү гарын авлагыг худалдахыг хориглоно.

