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Энэхүү бодлогын баримт бичгийг Дэлхийн Банкны Зүүн Ази, Номхон Далайн Бүсийн эдийн засагч 
Темина Ханы удирдсан, тэргүүлэх эдийн засагч Рожер ван ден Бринк, үйл ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн 
Б.Оюунбилэг, эдийн засагч Н. Мөнхнасан, ахлах эдийн засагч Энди Масон, эдийн засагч Транг ван Нгуен, 
эдийн засагч Ш.Алтанцэцэг нараас бүрдсэн баг боловсруулав. Тус бодлогын баримт бичгийг ЗАНДБ-н 
салбарын менежер Ивайло Изворски, тэргүүлэх эдийн засагч Рожер ван ден Бринк болон Монголыг 
хариуцсан менежер Корали Гивэрс нарын удирдамжийн дор Темина Хан голлон бэлтгэлээ. Жон Стронмэн, 
Садир Шити, Корали Гиверс нар санал, хувь нэмрээ оруулсан болно.
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ӨМНӨХ ҮГ

Монгол улс ашигт малтмалын баялгийн 
арвин их нөөцөө сүүлийн 10-аад жилд 
ашиглалтанд оруулж, уул уурхайн салбарын 
ДНБ-д эзлэх хувь гурав гаруй дахин нэмэгдэж, 
өдгөө 20 орчим хувьд хүрээд байна. Уул 
уурхайн салбар сүүлийн жилүүдэд засгийн 
газрын орлогын гуравны нэг хувь, 2010 
онд нийт экспортын 80-аас илүү хувийг 
бүрдүүлжээ. 2013 онд зэс-алтны нэг том 
уурхайг (Оюу Толгой) ашиглалтад оруулан, 
хүлээгдэж буй хэдэн төслийг хэрэгжүүлэхэд л 
ойрын жилүүдэд Монгол улсын эдийн засгийн 
уул уурхайн салбараас хамаарах хамаарал 
нэмэгдэхээр байна.

Уул уурхайн салбарын хурдацтай 
хөгжлийн боломжит үр ашгаас эмэгтэйчүүд 
хүртэж амжилгүй хоцрох хандлагатай байдаг 
тохиолдол бий1. Жишээ нь, дэлхийн уул 
уурхайн компаниудын тоо мэдээнээс харахад, 
олборлох уурхайн ажиллах хүчний 5-10 хувь 
нь эмэгтэйчүүд байгаа бөгөөд тэд голдуу 
үйлчилгээний салбарт туслах үүргийн ажил 
эрхлэн, эрүүл мэнд, нийгмийн болон гэр 
бүлийн зөрчил, салалт зэрэг олон эрсдэлийг 
үүрч байна2. Мөн түүнчлэн, том хэмжээний 
уурхайнууд нь ихэнхдээ алслагдмал орон 
нутгийн ажил олгогчид байдаг. Индонез 
улсын нүүрсний уурхайн судалгаанаас үзэхэд, 
том хэмжээний уурхайнууд эрэгтэйчүүд 
давамгайлсан ажиллах хүчинтэй хослох 
тохиолдолд эмэгтэйчүүд эдийн засгийн хувьд 
оршин тогтнохын тулд айлын эзэгтэй юмуу, 
эсвэл биеэ үнэлэгч байж, эрэгтэйчүүдээс 
хамаарахаас өөр аргагүй болдог, энэ нь улмаар 
жендэрийн харьцаанд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг 
ажээ.3 

Ашигт малтмал болон түүнд хамаарах 
салбаруудад эмэгтэйчүүдийг илүү оролцуулах 
жишээ, туршлагууд маш энгийн. Эмэгтэйчүүд 
нийгмийн тал хувийг эзэлж буйн хувьд 
1 Eftimie, Heller ба Strongman (2009)
2 Eftimie, Heller ба Strongman (2009)-д энэ тухай маш сайн 

үнэлж дүгнэсэн
3  Lahiri-Dutt ба Mahy (2006)

уул уурхайн салбарын хөгжлийн ашгийг 
адилхан хүртэх ёстой төдийгүй, уул уурхайн 
салбарын эрсдэлийг эрэгтэйчүүдээс илүүгээр 
үүрэх ёсгүй юм4. Эрэгтэйчүүд давамгайлсан 
ажиллах хүчин бүхий уламжлалт уул уурхайн 
салбарт тэгш байдал, олон талт байдлыг 
дэмжсэн соёлыг бий болгох шаардлага байгааг 
бизнесийн жишээ, туршлагууд харуулж 
байна. Эрэгтэйчүүдээс дутахгүй бүтээмжтэй 
ажилладаг эмэгтэйчүүдийг үл ойшоосноор 
олборлох уурхайн компаниуд мэргэжлийн 
ажиллах хүчний дутмаг нөөөцөд захирагдан 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гадаадаас 
ажиллах хүчин оруулж ирэх нь энэхүү байдлаас 
гарах нэг арга мөн боловч дотоодын ажиллах 
хүчний нөөцийг (эмэгтэйчүүд) ашиглах нь улс 
төр, эдийн засгийн хувьд илүү таатай, өртөг 
багатай арга зам юм.5 Чили, Замби, Шинэ 
Гвинейн туршлагаас харахад, эмэгтэйчүүдийн 
жолоодож байгаа хүнд машин механизмын 
ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зардал 
багасч, машин механизмын эдэлгээ уртасч, 
компанийн зардал буурдаг байна6. Гэхдээ, 
“эмэгтэйчүүд илүү найдвартай байна” эсвэл 
“бага эрсдэл дагуулж байна” гэх хандлагаар 
ажил мэргэжлийн жендэрийн хуваарийг болон 
жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг бататгахгүй, 
зөвтгөхгүй байх нь чухал юм. 

4 Strongman, J. (2008) Gender mainstreaming in the mining sector 
and mining communities. Бас нэгэн шалтгаан бол эрэгтэйчүүд 
орлогоо шууд хэрэглэдэг байхад, эмэгтэйчүүд мөнгөнийхөө 
дийлэнхийг хуримтлан хадгалдаг юмуу, эсвэл эрүүл мэнд, 
боловсрол болон гэр бүлийн хүмүүстээ зарцуулдаг байна. 

5 Уул уурхайн компаниуд дэлхийн хурдацтай өсөн нэмэгдэж 
буй төмөр, зэс болон бусад эрдэс баялгийн эрэлтийг хангах 
гэж чармайж байгаа бөгөөд тэдний хувьд мэргэжилтэй 
ажилчны хомсдол гол бэрхшээл болоод байна. Австралид 
одоогийн ажиллаж буй 200,000 ажиллах хүчин дээр нэмэлт 
86,000 ажилчин дутаж байгаа нь засгийн газрын болон 
салбарын зүгээс эмэгтэйчүүд, үндэсний цөөнх нутгийн 
хүмүүсийг ажилд авах бодлогыг авч үзэхэд хүргэж байна. 
Жишээг http://www.e-mj.com/index.php/features/461-
australian-mining-industrys-looming-labor-shortage.html -ээс 
харна уу. 

6 Олон улсын валютын сан (2006) ”Promoting gender equality 
in the private sector – hiring women in mining production jobs”
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Эдгээр нь ойрын ирээдүйд хэд хэдэн том 
хэмжээний уурхайн төслийг хэрэгжүүлэх гэж 
буй Монгол улсын хувьд бүр ч цаг үеэ олсон 
асуудал болоод байна. Өнөөдөр Монголын 
албан ёсны уул уурхайн салбарт 40,0007 орчим 
хүн ажиллаж байгаа нь нийт ажил эрхлэлтийн 
4 хувийг эзэлж байна (Зураг 1).8 Хэдийгээр 
уул уурхай нь хүн хүчнээс илүү хөрөнгө их 
шаарддаг салбар боловч өргөжин тэлэхдээ 
нэлээд олон тооны ажлын байр бий болгодог 
юм. 

Зураг 1. Ажил эрхлэлт, салбараар (2008)
Нийт ажил эрхлэлтэд эзлэх хувь

Эх сурвалж: ҮСХ 

Мөн түүнчлэн, уул уурхай тэлэхэд нийт 
ажил эрхлэлтийн 13 хувийг өнөөгийн байдлаар 
эзэлж буй тээвэр, хангамж үйлчилгээ, барилга 
зэрэг бусад салбарт дагалдах нөлөө шууд тусна. 
Хэдийгээр жижиг болон албан бус уурхай, 
тэдгээрийн жендэрт үзүүлж буй нөлөөллийн 
тухай судалгаа Монголд нэлээн байдаг ч том 
уурхайн жендэрийн нөлөөллийг авч үзсэн 
судалгаа цөөхөн байна9.

Энэхүү бодлогын зөвлөмжийн зорилго нь 
уул уурхайн салбарт эмэгтэйчүүдийн нэвтрэх 
боломж, оролцоог нэмэгдүүлэх бодлого, 
7 Дэлхийн түүхий эдийн үнэ унаж эдийн засгийн уналт, 

ажилгүйдэл огцом нэмэгдэхийн өмнө 2008 онд бараг 47,000 
болж өссөн. 

8 Хэдийгээр бодит тоо 100,000 гэж үзэж байгаа ч улирлын 
чанартай гар аргаар ашигт малтмал олборлодог бичил 
уурхайг оруулсан болно. Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллага (2006)-г харна уу. 

9  Жишээ нь, ОУХБ (2006) ба Дэлхийн Банк (2012)

стратеги, практикийг тодорхойлоход оршино. 
Зөвлөмжид ерөнхий тэнцлийн загварыг Монгол 
улсын эдийн засагт тохируулан ашиглаж, уул 
уурхайн салбарын хөгжлийн үр нөлөөллөөр 
эдийн засгийн бусад салбарт гарах өөрчлөлт, 
эдийн засгийн өсөлт ба ажил эрхлэлтэд үзүүлэх 
нөлөөллийн тухай эхлэн өгүүлэх юм. Түүнчлэн, 
том хэмжээний уул уурхайд эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог хангах бусад орны туршлага, сургамж 
болон бодлогын тодорхой зөвлөмжүүдийн 
тухай өгүүлнэ. 

Уул уурхайн салбарт ажил мэргэжлийг 
жендэрээр хуваарилсан байдал ихээхэн өндөр 
байхын зэрэгцээ эмэгтэйчүүд үйлчилгээний 
туслах ажил голчлон хийж байна гэсэн үндсэн 
дүгнэлт гарч байгаа нь цор ганц Монголд 
тохиолдож байгаа зүйл биш юм. Гэхдээ, Монгол 
улсын хувьд, ажил мэргэжлийн жендэрийн 
хуваарь нь 2008 он хүртэл хүчин төгөлдөр 
байж, уул уурхайн салбар дахь эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог хязгаарлаж байсан хөдөлмөрийн хууль 
тогтоомжийн тусгал байж болзошгүй. Энэхүү 
хууль тогтоомжийн нөлөөлөл нь магадгүй 
соёлын хэм хэмжээ, хэвшмэл ойлголтоор улам 
батжиж эмэгтэйчүүдийг “хөнгөн ажил” руу 
түлхэхийн зэрэгцээ уул уурхайд эрэгтэйчүүд 
давамгайлах, тэнд эмэгтэйчүүдийг алагчлах, 
хохироох асуудал ердийн болоход нөлөөлсөн 
байх талтай.10 Монголд байгалийн ухаан, 
технологийн мэргэжлээр эмэгтэй төгсөгчид 
эрэгтэйчүүдээс цөөхөн байгаа хэдий ч тэдний 
тоо бага биш юм. 2009-2010 оны хичээлийн 
жилд тухайн мэргэжлээр төгссөн 5800 оюутны 
2300 нь эмэгтэй байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. 
Үүнээс харахад Монголын уул уурхайн салбарт 
эмэгтэйчүүдийг ажиллуулах чиглэлд хоёр 
асуудал байна. Нэгдүгээрт, эмэгтэйчүүд уул 
уурхайд шаардагдах техникийн ур чадвараар 
дутмаг, хоёрдугаарт, ур чадвар байсан ч тэднийг 
ажилд авдаггүй, эсвэл тэд өөрсдөө тэдгээр 
ажлыг сонгодоггүй байна.

10 Дэлхийн бусад орны олборлох уурхай, түүнд хамаарах 
салбаруудад эрэгтэйчүүд хэт давамгайлсан байдаг ба 
эмэгтэйчүүдийг алагчлах явдал тэдний өөрсдийн үзэл бодол, 
сонголт (уул уурхай нь ихэвчлэн алслагдмал, хөдөө орон 
нутагт байдаг “хүнд ажил”, тэнд гэр бүлийн харилцааг хэвийн 
байлгахад хүндрэлтэй, эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн үйлчилгээ 
хангалттай бус, эмэгтэйчүүд нийгмээс тусгаарлагдсан мэт 
санагддаг зэрэг)-той нийлэн эмэгтэйчүүдийн уг салбар дахь 
оролцоог улам бүр бууруулж байна.
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Дэлхийн орнуудын туршлагаас харахад, 
жендэрийн тэгш эрхийг хүндэтгэсэн хуультай 
байх нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
баталгаажуулах, хангах зайлшгүй бөгөөд чухал 
анхны алхам мөн хэдий ч хууль дангаараа 
хангалттай бус гэдэг нь харагдаж байна. Засгийн 
газраас жендэрийн эрх тэгш байдлыг дэмжих, 
жишээлбэл, уул уурхайд тусгайлан дэмжих арга 
хэмжээний бодлого төдийгүй, эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хангахад чиглэгдсэн хууль тогтоомж гаргаж 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүний 
зэрэгцээ уул уурхай ба бусад холбогдох 
салбарт ихээхэн дэлгэрэх хандлагатай байдаг 
бэлгийн дарамтын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг 
сайжруулах хэрэгтэй. 

Түүнчлэн, Монголын уул уурхайн салбар ур 
чадвартай мэргэжилтнээр дутмаг байгаагийн 
зэрэгцээ тус салбарын дунд болон урт хугацаанд 
өсөн тэлэх хэмжээ, далайцыг тооцоход ур 
чадвартай ажилчдын хүртээмж, хэрэгцээний 
асуудал улам хурцдах төлөвтэй байна Засгийн 
газраас салбарын байгууллагуудтай хамтран 
үйлчилгээний туслах ажил эрхэлж буй 
эмэгтэйчүүдийг техник мэргэжлийн сургалтад 
хамруулж, улмаар уул уурхайн мэргэжилтэй 
ажилчдын эгнээнд шилжихэд нь туслах замаар 
энэхүү хүндрэлийг давах боломжтой юм.

Цаашилбал, уул уурхайн салбар дахь 
эмэгтэйчүүдийн оролцооны асуудал нь 
зөвхөн ажилчин байх төдийгүй бас уурхайн 
эзэн байх тухай асуудал юм. Эмэгтэйчүүд нь 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бизнесийн хэлхээ 
холбоо багатай байдаг гэдгийг анхаарч, уул 
уурхайн лиценз олгох зэрэг үйл ажиллагааны 
ил тод байдлыг хангаж, эмэгтэй бизнес 
эрхлэгчдийг дэмждэг болтол нэлээн урт замыг 
туулах хэрэгтэй болно. Уул уурхайн компанид 
ханган нийлүүлэлт хийдэг орон нутгийн аж 
ахуй эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд бичил зээл олгох, 
бизнесийн сургалт явуулах бусад арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж болох юм.11 Тэгш боломж олгох 

11 Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид нэлээд тооны ажилчдыг 
авч ажиллуулдаг бөгөөд үүнийг анхаарахгүй байхын 
аргагүй. Оюу Толгой уурхайн хоол, хүнсний хангамж 
жишээлбэл 4000 ажилчидтай, тэдгээрийн дөрөвний гурав нь 
эмэгтэй ажилчид байна. 

(зөвхөн уул уурхайд бус, бас бусад салбарт) 
бодлогын хэрэгжилтээ тайлагнахыг Засгийн 
газар компаниудаас шаардаж болно. Санал 
болгож буй бодлогын зөвлөмж, хэрэгжүүлэх 
агентлагуудын товчоог Хүснэгт 1-д харуулсан 
болно.

Эцэст нь, уул уурхайн салбарт 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог бүрэн хангах 
асуудлаар салбарын түвшинд зохион 
байгуулалтын шинэчлэл шаардагдаж байна. 
Энэ төрлийн шинэчлэлийг хэрхэн хийсэн 
талаар цагаан алтны дэлхийн хамгийн том 
үйлдвэрлэгчдийн нэг болох Өмнөд Африкийн 
жишээг Хайрцаг -д үзүүллээ. Иймэрхүү арга 
хэмжээ нь техникийн болон уул уурхайн 
чиглэлийн боловсролд эмэгтэйчүүд хөрөнгө 
оруулах, уул уурхайн салбарт ажил хайж 
өргөдөл гаргах болон тухайн салбарт 
үргэлжлүүлэн ажиллахыг дэмжин урамшуулах 
чиглэлд нэн чухал болох нь харагдсан. 
Ажиллах хүчний бүтцээ өргөжүүлэхийн 
тулд уул уурхайн компаниуд хатуу үүрэг 
амлалт авах, түүнд хүрэх тодорхой үзүүлэлт, 
урамшууллын хөшүүргээ тогтоохын зэрэгцээ, 
энэ чиглэлд ахиц, дэвшил гараагүй тохиолдолд 
үүсэх үр дагаврыг тодорхойлох нь чухал юм. 
Энэхүү үйл ажиллагаа нь ажиллах хүчний 
хувьд эмэгтэйчүүд хаана байна, тэдэнд ямар 
хүндрэлтэй асуудал тулгарч байна, одоогийн дэд 
бүтэц (тухайлбал, тусдаа байр, бие засах газар, 
хүүхэд харж асрах үйлчилгээ, ажлын цагийн 
уян хатан бодлого гэх мэт) эмэгтэй ажилчинтай 
байхад хэр тохирч буй зэрэг асуудлуудыг үнэлж 
дүгнэх, ойлгохыг шаардаж байна. Компаниуд 
эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийн хувийг уул 
уурхайн салбарын мэргэжлийн ангилал бүрээр 
нэмэгдүүлэх зорилго тавьж, ажилд авах болон 
ажил гүйцэтгүүлэх стратегээ дахин шинээр 
боловсруулан хэрэгжүүлж мөн болох юм.
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Хүснэгт 1. Санал болгож буй бодлогын зөвлөмж ба хэрэгжүүлэгч агентлагууд

Бодлогын зөвлөмж Хэрэгжүүлэгч агентлаг, түнш

Бодлогын ерөнхий зөвлөмж

2011 Оны 2-р сард батлагдсан 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх. 
Хуульд төр, олон нийтийн 
байгууллагуудын жендэрийн тэгш 
байдлыг хөхүүлэн дэмжих арга 
хэмжээ, хүний эрхийн үндэсний 
комисс, хөдөлмөрийн маргаан 
таслах комисс зэргээр дамжуулан 
гомдол шүүмжлэлийг шийдвэрлэх 
арга замыг бий болгох үүргийг 
тусгасан ажээ.

Хэрэгжүүлэгч гол агентлаг нь жендэрийн үндэсний хороо (жүх) 
бөгөөд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хуулийн заалтын 
дагуу төрийн албан дахь эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийг 
доод хязгаараас дээгүүр барих, засгийн газрын бүх салбарт 
эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг хангалттай байлгах заалтыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлд засгийн газрын бусад бүх байгууллагуудын 
дэмжлэгийг авч ажиллана. Түнш байгууллагууд: ахб, дб, бусад 
олон улсын хандивлагч байгууллагууд, үндэсний ба олон улсын 
агентлагууд

Техник мэргэжлийн ур чадварын 
сургалт, техникийн болон 
байгалийн ухааны боловсрол, 
мөн түүнчлэн жижиг бизнес 
эрхлэх сургалтаар дамжуулан 
уул уурхай болон өндөр өсөлттэй 
байгаа холбогдох салбаруудад 
эмэгтэйчүүд ажиллах боломжийг 
бүрдүүлэх

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, эрдэс баялаг, эрчим 
хүчний яам, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамд хоорондоо 
болон уул уурхайн компаниуд, орон нутгийн (магадгүй олон 
улсын) дээд боловсролын байгууллагуудтай хамтран шаардагдах 
ур чадварын хэрэгцээг тодорхойлох, тэрхүү ур чадварт 
нийцсэн сургалтыг хэрхэн хүргэх талаар зохицуулалт хийж 
ажиллана. Өнөөгийн байдлаар уул уурхайн ажиллах хүчин ажил 
мэргэжлийн хувьд хүйсээр хэт хуваагдсан бөгөөд эмэгтэйчүүд 
ихэвчлэн үйлчилгээний туслах ажил (нийтийн хоол, угаалга, 
цэвэрлэгээ) хийж байна. Засгийн газраас эмэгтэйчүүдийн 
хэрэгцээнд нийцсэн техникийн, мэргэжлийн болон аж ахуй 
эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг бий болгож, уул 
уурхайтай холбоо бүхий ажлын талбарт эмэгтэйчүүд ажилчнаар 
төдийгүй, ханган нийлүүлэлтийн менежер, эзний хэмжээнд 
нэвтрэн ороход шаардлагатай ур чадвар эзэмшүүлж болох юм. 
Мөн түүнчлэн эмэгтэй оюутнуудыг ажлын байранд нь сургах, 
дадлага хийлгэхэд засгийн газраас уул уурхайн ажил олгогчдод 
дэмжлэг үзүүлж болно. 

Уул уурхайн салбарт илүү ноцтой 
байх магадлалтай ажлын байран 
дах бэлгийн дарамтын асуудлыг 
шийдвэрлэх

Жүх, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам ба тбб. Шинээр 
баталсан жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд 
урьдчилан сэргийлэх болон гомдол шүүмжлэл гаргах арга замуудыг 
багтаасан дотоод журамтай байх тухай заалтууд бий. Төрийн 
болон хувийн салбаруудаас энэхүү заалтуудыг даган мөрдөхийг 
шаардаж, үүнд хяналт тавих хэрэгтэй. Бэлгийн дарамтад өртөж 
болзошгүй эмэгтэйчүүдэд хууль эрх зүй, санхүү, мэдээллийн 
дэмжлэг үзүүлдэг жижиг хэмжээний “хуулийн нэгж”-ийг жүх 
байгуулж болох юм. Засгийн газрын зүгээс төрөл бүрийн цахим 
болон хэвлэмэл мэдээлэл, энэ ойлголтыг нэмэгдүүлэх кампанит 
ажил санаачлах хэрэгтэй. Жил бүр “ажил эрхлэхэд хамгийн сайн 
компани”-г шалгаруулах кампанит ажлыг зохион байгуулснаар 
ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах шахалтыг компаниудад 
үзүүлж болно.
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Уул уурхай болон холбогдох 
салбарт эмэгтэйчүүд зөвхөн 
ажилчин бус эзэн байх асуудлыг 
дэмжих

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам нь тендерийн нээлттэй байдал, 
уул уурхайн гэрээ байгуулах эрх олгох үйл ажиллагааг илүү ил 
тод болгох замаар уул уурхайн өгөөж өндөртэй, томоохон гэрээт 
ажилд өрсөлдөхөд нь эмэгтэйчүүдийг урамшуулан дэмжиж 
болно. Цаашилбал, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 
болон сангийн яам эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн жижиг бизнесийн 
сургалтаар болон ждү-н зээл авах боломжоор хангах зохицуулалт 
хийж болох юм. Ингэснээр бэлтгэн нийлүүлэх бизнест (уул 
уурхайн секторт) эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдэнэ. 

Эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн 
асуудал нэн хурц байгаа уул 
уурхайн салбарт эмэгтэйчүүдийг 
тусгайлан дэмжих арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх тушаал шийдвэр 
гаргах

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, эрдэс баялаг, эрчим 
хүчний яам.  Өмнөд африкийн туршлагыг жишээ болгож 
(хайрцаг), эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хэт бага байгаа уул уурхайн 
салбарын ажиллах хүчний тодорхой хувийг заасан хугацаанд 
(магадгүй, 5 жилийн дотор) эмэгтэйчүүд байхаар засгийн газраас 
чиг үүрэг өгч болно. Энэхүү арга хэмжээ нь уул уурхайн салбарт 
ажиллахад эмэгтэйчүүдэд шаардлагатай техникийн болон 
мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх бусад хөтөлбөрийг дэмжиж, 
хослох болно (дээрх хэсгийг харна уу).

Уул уурхайн салбарт тэгш 
боломжийг хэрхэн нэвтрүүлж 
болох талаар бодит зөвлөмжөөр 
компаниудыг хангах, зөвлөмжийг 
дагаж мөрдөхийг, эсвэл яагаад 
дагаж мөрдөж болохгүй байгаа 
талаар тайлбар хийхийг шаардах 
(“аядуу хэрэгжүүлэх хууль 
тогтоомж”)

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам, тбб, олон улсын агентлагууд, 
үйлдвэрчний эвлэл, компани, ажилчдын төлөөлөлтэй хамтран 
хэрэгжүүлнэ.

Уул уурхайн салбарын эрэгтэй 
болон эмэгтэй ажилчдын аль 
алины эрүүл мэндийн болон 
материаллаг хэрэгцээ, аюулгүй 
ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 
үнэлгээ хийх. Эмэгтэйчүүдийн 
хувьд тэдгээрийг ажиллах хүчинд 
амжилттай нэгтгэн байршуулахад 
шаардагдах тохиромжтой 
байгууламж байгаа эсэхийг 
шалгах (жишээлбэл, тусдаа, 
аюулгүй амьдрах нөхцөл, хувцас 
солих өрөө, бие засах газар гэх 
мэт)

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, тбб, олон улсын 
агентлагууд (жишээлбэл, оуск)-ын дэмжлэгтэйгээр ажил 
олгогчид, үйлдвэрчний эвлэл, ажилчидтай зөвлөлдөн 
хэрэгжүүлнэ.
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ОРШИЛ БА ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

бүтээгдэхүүн ДНБ-ий тэн хагасаас илүү хувийг 
эзлэх болно. Хэрэв дунд хугацааны явцад бусад 
ордуудыг ашиглалтанд оруулбал уул уурхайн 
ДНБ-д эзлэх хувь улам бүр нэмэгдэх төлөв 
харагдаж байна.

Үүний зэрэгцээ, Монгол улсад ашигт 
малтмалын ордуудыг олборлох, зах зээлд 
гаргахад ихээхэн хөрөнгө оруулалт шаардагдана. 
Уул уурхай нь бусад салбар, ялангуяа дэд 
бүтэц, тээвэр, хангамж үйлчилгээний салбарт 
олон талын нөлөөлөл үзүүлнэ гэж төсөөлж 
байна. Тухайлбал, Монголын өмнөд хэсэгт 
2015 он гэхэд төмөр зам, цахилгаан эрчим хүч, 
хот тосгон, усан хангамжийн байгууламжид 5 
тэр бум ам доллар шаардлагатай.15 Хамгийн их 
хөрөнгө оруулалт хүн ам ба уурхайн төслийн 
хэрэгцээг хангах эрчим хүчний үйлдвэрлэлд 
($2.7 тэр бум ам доллар) хэрэгтэй юм. Төмөр 
зам, зам тээврийн сүлжээг барьж байгуулахад 
нэлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт (1.1 
тэр бум ам доллар) шаардлагатай. Уурхайн ойр 
орчимд үйлчилгээ эрхлэгчид, уурхайн ажилчид, 
тэдний гэр бүл амьдрахад зориулж хот тосгон 
байгуулахад $1.4 тэрбум ам доллар хэрэгтэй. 
Уул уурхайн салбарт бий болох ажлын нэг 
байр тутамд хоол хүнсний хангамж, угаалга, 
цэвэрлэгээ, ажлын хувцасны нийлүүлэлт, бичиг 
хэрэг зэрэг 2-4 нэмэлт ажлын байр орон нутагт 
бий болно гэсэн тооцоо байна.16

Гэхдээ байгалийн нөөцөөр дагнах нь 
уул уурхайн салбартай шууд хамааралгүй 
салбаруудад шууд бус нөлөөлөл үзүүлэх ба 
энэхүү нөлөөлөл нь сөрөг үр дагавар авчрах 
магадлалтай. Уул уурхайн салбарын огцом 
өсөлт, гэнэт орж ирэх мөнгө нь Голланд өвчин 
үүсэх эрсдэлийг дагуулдаг. Уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний экспорт огцом нэмэгдэж, 
түүнээс олох ашиг орлого тэлэхэд валютын 
15  Дэлхийн банк (2009)
16 Eftimie, Heller ба Strongman (2009). Уул уурхайн салбарын 

бүтээгдэхүүний өсөлттэй холбоотой “үржүүлэгч” өндөр 
байх магадлалтай. Тухайлбал өмнөд Австралийн  уул 
уурхайн салбарын гарцын үржүүлэгчийг  бүс нутагт 2, 
орлогын үржүүлэгчийг 3, ажил эрхлэлтийн үржүүлэгчийг 4 
гэж тооцож байжээ.

Монгол улс нь дэлхийд хамгийн том 
ашиглагдаагүй алт, зэс, уран, нүүрс зэрэг ашигт 
малтмалын ордуудтай юм. 2010 онд 165 сая 
тонн нүүрс импортолсон ба түүнээс нэг жилийн 
өмнөхөн 103 сая тонн нүүрс12 импортолж байсан 
нь хурдацтай хөгжиж буй Хятад улсад ойрхон 
оршиж буй Монгол улсад ашигт малтмалын 
бэлэн зах зээл байгааг харуулж байгаа юм. 

Монголын өмнөд бүс нутаг дангаараа жилд 
45 гаруй сая тонн нүүрс үйлдвэрлэж, 5 тэр бум 
ам долларын орлого13 олох боломжтой гэсэн 
тооцоо гарч байна (Хүснэгт 2). Хятадын хойд 
хилийн ойролцоо оршиж буй, дэлхийд хамгийн 
том, ашиглагдаагүй байгаа зэс-алтны орд болох 
Оюу Толгой (OT) уурхайг байгуулах ажил ид 
өрнөж байгаа бөгөөд 2013 оноос ашиглалт 
эхэлбэл 35 гаруй жилийн турш хамгийн доод 
тал нь жилийн 500,000 тонн зэс, 500,000 унц алт 
үйлдвэрлэнэ гэсэн урьдчилсан тооцоо байна. 
Засгийн газрын зүгээс бусад уурхайг ашиглах, 
өргөжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжин, дэлхийд 
хамгийн том ашиглагдаагүй нүүрсний ордын 
нэг болох Таван толгойн ордыг эхлүүлэхээр 
зэхэж байна. Таван толгойн орд ашиглалтад 
орсноор жилийн 15 сая тонн нүүрс үйлдвэрлэх 
болно. 14 

Үүний үр дүнд эдийн засаг уул уурхайн 
салбараас ихээхэн хамааралтай болж, эдийн 
засгийн бүтцэд нэлээн их өөрчлөлт орох юм. 
2013 онд ОТ ашиглалтад орсноор хэдхэн 
жилийн дотор ДНБ  дөрөв дахин өснө гэж 
төсөөлсөн байна (Зураг 2). Өнөөдөр ашигт 
малтмалын салбар ДНБ-ий тавны нэг хувийг 
эзэлж байгаа бол ОТ-н уурхай ашиглалтанд 
орсоноор 2016 он гэхэд уул уурхайн салбарын 

12 http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/
page38?oid=120867&sn=Detail. Хятад улс долоо хоногт 
нүүрсээр ажилладаг цахилгаан эрчим хүчний 2 хүртэл 
станцыг барьдаг гэж өмнө мэдээлж байсан. http://news.bbc.
co.uk/2/hi/asia-pacific/6769743.stm

13  Дэлхийн банк (2009)
14 Засгийн газраас ордыг ашиглах уул уурхайн гэрээ 

байгуулахаар зэхэж байгаа Таван толгойн коксжсон ба эрчим 
хүчний нүүрсний орд нь 6-6,5 тэр бум тонн нөөцтэй ба орд 
нь тэрээр дэлхийн хамгийн том, ашиглагдаагүй түлшний 
нөөц юм.
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ханш өсч, дотоод инфляцийг хөөрөгдөнө. 
Дотоодын орцын үнийн өсөлтийг даган өөрийн 
бүтээгдэхүүний үнээ өсгөх боломжгүй арилжаа 
эрхэлдэг салбаруудын (аж үйлдвэр төдийгүй, 
бас хөдөө аж ахуй, импортын өрсөлдөөнд 
нэрвэгддэг пүүс компани) өрсөлдөх чадвар, 
ашиг буурч, эдгээр салбарууд хумигдахын 
зэрэгцээ арилжааны бус үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

салбар (үйлчилгээний салбар) тэлнэ. Иймээс 
уул уурхай ба бусад холбогдох салбарын 
хөгжил нь зарим салбарын өсөлтөд эерэгээр 
нөлөөлөх хэдий ч хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл 
зэрэг Голланд өвчинд нэрвэгдэх магадлалтай 
салбаруудад эсрэгээр нөлөөлөх магадлалтай 
юм.

Хүснэгт 2. Монголын өмнөд бүсийн 
үндсэн ордууд

Орд Ашигт 
малтмал

Ашиглах 
хугацаа 
(жилээр)

Үйлдвэрлэл 
(000, жилд/
тонн)

Таван толгой Нүүрс 200+ 15,000
Ухаахудаг Нүүрс 40 10,000
Баруун наран Нүүрс 20 6,000
Цагаан толгой Нүүрс 20 2,000
Нарийн сухайт Нүүрс 40 12,000
Овоот толгой Нүүрс 50 5,000
Сүмбэр Нүүрс 50 5,000
Шивээ овоо Нүүрс 200+ 14,000
Оюу толгой* Зэс 50 2,000
Цагаан суврага* Зэс 20 250
Нийт    

Зураг 2. ДНБ-д уул уурхайн салбарын 
эзлэх хувь ба ашигт малтмалын салбарын 
өсөлтийн төсөөлөл
Жилийн өсөлт %                    ДНБ-нд эзлэх  % 

Эх сурвалж: Монголын өмнөд бүсийн дэд 
бүтцийн стратеги (2009). *Үйлдвэрлэлийн 
зураг нь зэсийн баяжмал болно (30 хувь зэс)

Эх сурвалж: Олон улсын валютын сан, 
Дэлхийн банк
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УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ҮР 
НӨЛӨӨЛЛӨӨР БИЙ БОЛОХ БОЛОМЖИТ 
ӨСӨЛТ БА АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Уул уурхайн огцом өсөлтөөс ажил эрхлэлт 
ба улс орны хөгжилд үзүүлэх нөлөөллийг 
Монголын эдийн засагт тохируулсан ерөнхий 
тэнцлийн загварыг ашиглан тооцсон. Судалгааг 
эдийн засгийн дунд ба урт хугацааны 
ерөнхий төлвийг харуулах Дэлхийн банкны 
MAMS (Мянганы хөгжлийн зорилтын Макет 
загварчлал буюу Maquette for MDG Simulation)17 
загварт суурилуулан хийсэн юм. Гэхдээ тоо, 
мэдээллийн хязгаарлагдмал байдлын улмаас 
Монголын  MAMs загвар нь эдийн засгийн 
ойролцоо дүр зураг, ерөнхий чиг хандлагын 
төсөөлөл гэж ойлгох нь зүйтэй. (аль ч эдийн 
засгийн ерөнхий тэнцлийн загвар ийм байдаг). 

Загварчлалаар 2012-2014 оны хооронд уул 
уурхайн салбар хоёр дахин өснө гэж тооцсон. 
Уул уурхайн салбар нь эдийн засгийн бусад 
салбарын нэгэн адил урт хугацааны туршид 
6,5 хувиар өснө хэмээн үр дүнг тооцоолж, 
суурь хувилбартай харьцуулсан. Дундаас урт 
хугацааны явцад урсгал дансыг баланслуулж, 
ерөнхий тэнцлийг хадгалах үүднээс уул 
уурхайн салбарын экспортын давалгааны 
нөлөөгөөр импорт өсөх, эсвэл уул уурхайн 
бус экспорт буурна гэж төсөөлөх хэрэгтэй 
юм. Үүнийг худалдаалагдах салбарын ашиг, 
өрсөлдөх чадварт сөргөөр  нөлөөлөх валютын 
бодит ханшийн өсөлтөөр тохируулсан (Зураг 
3). 

Гэхдээ бодит валютын ханшийн өсөлт 
нь тохируулах аргачлалын чухал хэсэг юм. 
Ханшийн өсөлтөд уул уурхайд  дутагдалтай 
байгаа хөдөлмөрийн хүчин зүйл хуваарилагдаж, 
эдийн засаг дахь цалин хөлсний түвшин өндөр 
болсон нь нөлөөлнө гэж үзэж байна. Үүний 
улмаас арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

17  MAMs загварын үндсэн шинж чанарын талаар Lцfgren, Lee 
ба Robinson (2001), Lцfgren ба Dнaz-Bonilla (2006) харна уу.

салбар, хөдөө аж ахуйн салбарын ашиг буурч, 
энэ нь ашигт малтмалын салбарын татварын 
орлого нэмэгдсэнтэй зэрэгцэн барилга, төрийн 
болон үйлдвэрлэлийн бус хувийн салбар (Зураг 
4) өсөх хүчин зүйл болно. Ажил эрхлэлт хэр 
хэмжээгээр нэмэгдэх, буурах нь хүчин зүйлийн 
ашиглалт,  хүчин зүйлийн  орцыг орлуулан 
ашиглах боломж, хүчин зүйлийн үнийн 
өсөлт зэргээс хамаарна. Тухайлбал, хөдөө аж 
ахуй, үйлдвэрлэл дэх ажил эрхлэлт буурахад 
хөдөлмөр хөнгөвчлөх технологи нэвтрүүлэх 
боломж багатай, хөдөлмөр зарцуулалт их 
шаардсан үйлчилгээний салбар түүнийг 
шингээнэ (Зураг 5).

Загварчлал нь уул уурхайн салбарын 
тэлэлтийн үр нөлөөллөөр 2012-2014 оны 
хооронд жил бүр дунджаар 5,000 (Зураг 6) 
ажлын байр шинээр нэмэгдэнэ гэж төсөөлж 
байна (15,000 орчим ажил). Гэхдээ эдгээр нь 
ажил эрхлэлт хэр хэмжээгээр нэмэгдэхийг 
харуулах ерөнхий үзүүлэлт юм.18 Ажил 
эрхлэлтийн доод түвшинг Монголын өмнөд 
бүсийн дэд бүтцийн тайлангаас авсан ба 
(2009) энэхүү тайланд Монголын өмнөд нутагт 
уул уурхайн салбар хөгжсөнөөр дунд ба урт 
хугацааны явцад 10,000 нэмэлт ажлын байр 
бий болох ба бусад бүс нутагт уул уурхайг 
хөгжүүлбэл илүү олон ажлын байр бий болно 
гэж өгүүлжээ. Уул уурхайтай холбоо бүхий 
салбаруудад (барилга, нийтийн хоол болон 
уурхайг ханган нийлүүлдэг орон нутгийн 

18  MAMs загварт уул уурхайн салбар дахь ажил эрхлэлт 
бусад хүчин зүйлтэй тогтмол харьцаатай байна гэж 
төсөөлдөг.  Иймээс уул уурхайн салбар 2 дахин тэлэхэд ажил 
эрхлэлтийн хэрэгцээ мөн тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Гэхдээ 
бусад салбар дахь үйлдвэрлэлийн технологи нь ашгаа 
нэмэгдүүлэх зорилготой үйлдвэрлэгчид нь үйлдвэрлэлийн 
зардлыг бууруулах (эсвэл ашгийг нэмэгдүүлэх) хөдөлмөр 
болон бусад хүчин зүйлсийн орцын харьцааг сонгоно гэж 
төсөөлж байна.
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бусад аж ахуйн нэгжүүд) гарах нэмэгдэл ажлын 
байрууд мөн нэлээд их19 байх шинжтэй бөгөөд 
тооны хувьд уурхайн дотоодод бий болсонтой 
ойролцоо байх төлөвтэй. 

Уул уурхай, өндөр өсөлттэй байх барилгын 
үйлдвэрлэл зэрэг салбарт эрэгтэйчүүд илүүтэй 
ажиллах төсөөлөл харагдаж байна. Энэ нь зарим 
нэг талаар уурхай, уурхайд хамаарах салбарт 
эмэгтэйчүүд ажиллахыг хязгаарласан хууль 
тогтоомжоос үүдэлтэй юм (тухайлбал далд 
уурхайд эмэгтэйчүүд ажиллахыг хориглох, 
тодорхой хэмжээний даацаас илүү даац бүхий 
хүнд машин механизм жолоодохгүй байх гэх 
мэт заалтууд байгаа бөгөөд энэ тухай бид 
дараагийн хэсэгт өгүүлэх болно). Энэ нөхцөл 
байдлыг нөхөж, одоо ч эмэгтэйчүүд давуутай 
ажиллаж байгаа арилжааны бус салбар буюу 
олон нийтийн салбарт ажиллах эмэгтэйчүүдийн 
тоо нэмэгдэнэ (Зураг 7). 

19  Дээр тэмдэглэсэнчлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн үржүүлэгч нь 
холбогдох эдгээр салбаруудад нэлээд өндөр байдаг талтай.

Нөгөөтэйгүүр, ямар салбарт ажиллаж 
буйгаас үл хамааран эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн цалин хөлсний зөрүү өндөр 
байна (Зураг 8). Тухайлбал, уул уурхайд 
эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 23 хувиар, тээвэрт 
17 хувиар, харин эмэгтэйчүүд харьцангүй их 
ажилладаг олон нийтийн болон нийгмийн 
үйлчилгээний салбарт бараг гуравны 
нэгээрдоогуур хэмжээний цалин авч байжээ. 
Мөн түүнчлэн, Монголын хөдөлмөрийн зах 
зээлийн талаархи бодлогын баримт бичигт20 
эмэгтэйчүүд үйлчилгээний салбар, жижиглэн 
худалдаа, нийтийн хоолны  газруудын туслах 
ажлын байранд олноор ажиллаж, албан бус 
хөдөлмөр эрхлэн цалин хөлс авч буй тухай 
дурджээ.

20 Дэлхийн банк (2011) Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл 
дэх жендэрийн ялгаа, бодлогын зөвлөмж, удахгүй гарна 
(Gender disparities in Mongolian labor markets and policy 
suggestions).

Зураг 3. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний 
өсөлт: Валютын ханшийн хөдөлгөөн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний өсөлт: Бодит 
нэмүү өртөг, салбараар

 Суурь хувилбартай харьцуулсан ялгаа, хувиар  
(+тэмдэг нь ханшны уналт юм)

Суурь хувилбартай харьцуулсан ялгаа, хувиар

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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Зураг 4. Эдийн засаг дах дундаж орлого, 
хүчин зүйлээр

Зураг 5. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн 
нэмэгдсэний дараах ажил эрхлэлт, 
салбараар

 Суурь хувилбартай харьцуулсан байдал,  хувиар Нийт ажил эрхлэлтэд эзлэх хувь  

Эх сурвалж: Дэлхийн банк                                                                                             Эх сурвалж: Дэлхийн банk21

MAMS –ийн загвараас харахад хумигдаж 
буй салбараас тэлж буй салбар руу шилжих 
боломж бараг байхгүй байна. Тухайлбал ажил 
эрхлэлтийн гуравны нэгээс дээш хувийг эзэлдэг, 
мэргэжлийн ур чадвар бага шаарддаг, хөдөө аж 
ахуйн салбараас ажлын байрны цомхотголоор 
шахагдан гарах ажилчдыг уурхайн салбар 
шингээхгүй юм (Зураг 1-ийг харна уу). Хувийн 
үл арилжаалагдах жижиг хсалбар, хөдөө аж 
ахуйн салбараас орж ирэх мэргэжлийн ур 
чадвар багатай хүмүүсийг хэрхэн шингээх нь 
тодорхойгүй байна. Зарим салбарт мэргэжлийн 
ур чадварын хомсдол  (уул уурхай, санхүүгийн 
үйлчилгээ) бий болж, харин өөр бусад салбарт 
ажилгүйдэл үүснэ (хөдөө аж ахуй, жижиглэн 
худалдаа). Гэхдээ бодлогын арга хэмжээнээс 

шалтгаалан, үр нөлөөлөл нь өөр байх бас 
нэг хувилбар байж болох талтай. Тухайлбал, 
уул уурхайн экспортын орлогыг үндэсний 
Тогтворжилтын Санд байршуулах, эсвэл эдийн 
засаг тэлэхийн хэрээр үүсч буй ханшийн 
уналтын дарамтыг бууруулж, засгийн газрын 
зардлыг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээ авч 
чадвал Голланд өвчний үр дагавар  хамаагүй 
бага байх болно21

22.

21 MAMs загварт хөдөлмөрийн нийлүүлэлт нь дотогш 
чиглэсэн хүн амын өсөлтөөр тодорхойлогддог. Иймд энэхүү 
зургуудад хүчин зүйлүүдийн хооронд орлуулалтын уян 
хатан байдал байна гэж үзэн, нэг салбараас нөгөө салбар 
руу хүчин зүйлийн орц дахин хуваарилагдана гэж энгийнээр 
дүрсэлж байгаа юм.

22  “Голланд өвчин”-ий үр дагаврыг бууруулах засгийн газрын 
бодлогын үр нөлөөллийн талаар Дэлхийн Банкнаас Олон 
улсын валютын сантай хамтран гаргасан өгүүлэлд дурдана.
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Зураг 6. Ажил эрхлэлтийн өсөлт, бууралт: 
салбараар, хүйсээр

Зураг 7. Бодит ажил эрхлэлт, салбараар, 
хүйсээр 2008-09

Жилийн дундаж өсөлт, бууралт (1000) х Ажил эрхлэлтэд эзлэх хувь, хүйсээр 

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2010) Эх сурвалж: LFS, 2008-09 оны судалгаа  

Зураг 8. Салбаруудын дундаж цалин хөлс ба эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн цалин хөлсний 
зөрүү

Тэмдэглэл. Тоон мэдээлэл нь тухайн салбарт ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн цалин 
эрэгтэйчүүдийн цалингаас дунджаар хэдэн хувиар бага байгааг харуулж байна. 

Эх сурвалж: ҮСХ 2009 Статистикийн оны эмхтгэл, АХБ (2010)
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Монголын уул уурхай ба түүнд хамаарах 
салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоонд учирч 
буй бэрхшээл 

Олборлох уурхай ба түүнд хамаарах 
салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага байгаа 
нь хэд хэдэн хүчин зүйлийн үр дагавар юм. 
Нэг талаас, хууль эрх зүйн маш олон хоригууд 
байгаа нь эдгээр салбарт эмэгтэйчүүд ажиллах 
боломжийг бууруулж байна. Нөгөө талаас, 
алагчлалын эсрэг болон эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог тусгайлан дэмжих арга хэмжээний 
бодлого, бодлогын зохицуулалт байхгүйн 
улмаас эмэгтэйчүүд өөр ажил мэргэжил 
сонгоход хүрч байж болох талтай юм.

Монгол улс олон улсын хүний эрхийн 
суурь гэрээ хэлэцээрүүд, үүнд Эмэгтэйчүүдийг 
алагчлах бүх төрлийн хэлбэрийг устгах 
конвенцид (CEDAW) нэгдсэн бөгөөд Гэр 
бүлийн тухай хууль, Нийгмийн халамжийн 
тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай 
хууль, Хөдөлмөрийн хууль зэрэг хүний эрх, 
эмэгтэйчүүдийн эрхийг зөрчих, алагчлахын 
эсрэг харьцангүй хүчтэй хууль тогтоомжтой 
билээ. Саяхан Монгол улс Жендэрийнэрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хуулийг баталсан юм. 
Хууль нь төр, олон нийтийн байгууллагуудын 
жендэрийн тэгш байдлыг хангах үүрэг 
хариуцлагыг тусгаснаараа жендэрийн тэгш 
байдлын үндэсний хэмжээний тусгайлсан 
хуульгүй байсан Монгол орны хувьд чухал 
алхам болсон юм.

Гэсэн хэдий ч, 2008 он хүртэл хүчинтэй 
байсан хөдөлмөрийн хууль тогтоомж болон 
жендэрийн талаарх хэвшмэл ойлголт нь уул 
уурхайн салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
багасгахад ноцтой нөлөөлсөн байх талтай. 
Мөнхүү тушаалын дагуу эмэгтэйчүүд маш олон 
төрлийн ажил хийх хориотой байлаа. (Хавсралт 
B). Хэдийгээр тушаал нь албан ёсны “хууль” 
биш боловч хуулиар баталгаажсан хүчин 
төгөлдөр шийдвэр тул түүнийг заавал дагаж 
мөрдөх ёстой юм. Тушаалд ажлын аюулгүй 
байдал, биеийн хүчний хүнд ажил мөн эсэх, 
уг ажил нь механикжсан эсэх, ажлын онцлог 
(геологич, инженер, уурхайн газар хэмжигч гэх 
мэт) зэргийг үл харгалзан уул уурхайн салбарт 
“газар доорхи бүх төрлийн ажилд” эмэгтэйчүүд 
оролцохыг хоригложээ. Эмэгтэйчүүдэд 

барилгын бутлах ажил, зарим нэг машиныг 
ашиглах, 2.5 тонноос илүү даацтай, 25-аас дээш 
хүн тээвэрлах машин жолоодох зэрэг барилга 
үйлдвэрлэлийн зарим төрлийн ажлуудыг 
эрхлэхийг хориглосон байна. 

Энэхүү хоригийн шалтгаан нь эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал байж болох ч эдгээр хоригууд 
нэлээн дур зоргоороо гаргасан, хуучирсан, 
ерөнхий бөгөөд бусад орнуудад аюулгүй гэж 
үздэг олон ажлыг эмэгтэйчүүд хийх боломжгүй 
болж байна. Хориглосон ажлуудын жагсаалт 
нэлээн урт, өргөн цар хүрээг хамарсан бөгөөд 
мах боож баглах, нэхмэл, оёдол, хэвлэлийн 
үйлдвэрлэл гээд эрүүл мэндэд үзүүлэх хор аюул 
бага байх талтай олон салбаруудыг багтаажээ. 
Цаашилбал, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
асуудлыг хууль, эрх зүйгээр бус, харин шууд 
утгаар нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль 
алинд таатай байхаар шийдэх боломжтой юм. 

Монгол улсад жендэрийн хэвшмэл ойлголт 
их чухал хүчин зүйл бөгөөд эмэгтэйчүүд 
“тохирохгүй, аюултай” ажил хийх ёсгүй, 
эмэгтэйчүүдийг  “хүнд ажил” хийхээс хамгаалах 
хэрэгтэй гэсэн хошин яриа ч байдаг. Бидний 
хийсэн ярилцлага, туршлагаас үзэхэд бэлгийн 
дарамт нь уурхайд эмэгтэйчүүд ажиллахад 
саад болж буй нэг хүчин зүйл юм. Тухайлбал, 
ОУХБ-ын судалгаагаар компаниуд ШУТИС-
ийн геологийн сургуулийн оюутнуудыг 
ажилд санал болгохыг хүсэхдээ геологийн 
мэргэжилтэй, эмэгтэй оюутныг гадуурхах ямар 
нэг байдал гаргадаггүй ч эрэгтэй ажилтантай 
байхыг илүүд үздэг нь харагдсан байна (ОУХБ, 
2006). Эмэгтэй оюутнууд нь геологийн ангийн 
оюутны тал хувийг эзэлдэг ч уул уурхайн 
салбарын ажилчдын 10 хувийг л эмэгтэйчүүд 
эзэлж байна. Цаашилбал, ихэнхи эмэгтэй 
ажилчин нь компанийн тогооч, үйлчлэгч, 
өрлөгчин, хүнсий ногоо тариалагч, малчин 
зэрэг туслах ажлыг эрхэлдэг ажээ. 

ОУХБ-ын хэд хэдэн орны албан ёсны 
уул уурхайн салбарт ажиллаж буй эмэгтэй 
ажилчидтай хийсэн ярилцлагаас харахад 
компаниудад бэлгийн дарамтаас сэргийлэх, 
ажиллах, амьдрах нөхцөлийг хангах жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого дутмаг байдаг ажээ. 
Тухайлбал, үйлчилгээний болон мэргэжлийн 
ажлаа хийж буй буй эмэгтэйчүүдийг дарамтлах, 
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хүндэтгэлгүй харилцдаг23, эмэгтэйчүүд үүнийг 
жирийн зүйл гэж үздэг тул гомдол гаргах 
дургүй байдаг гэсэн байна. Монголд ч мөн адил 
бэлгийн дарамтыг зохицуулах хууль тогтоомж 
23 “Өмнөговь аймагт байршилтай,  томоохон уул уурхайн 

компани болох Монгол Газарт ажилладаг эмэгтэйчүүд 
нь уурхайчид, харуул хамгаалалтын албаны хүмүүс 
тэдэнтэй хүндэтгэлгүй харьцдаг, дарамталдаг, ямар ч 
шалтгаангүй ахлагч нар нь илүү цаг ажиллуулдаг, гэр бүл 
хүүхдүүдээсээ хол амьдрахыг тэвчихээс өөр аргагүйд 
хүрдэг тухай  гомдоллон өгүүлж байсан. Тэд эрэгтэй 
ажилчид эмэгтэйчүүдийг “нутгийн индианчууд ” гэж 
гутаадаг, дээрэлхүү харьцдаг –заримдаа доромжлол амсдаг 
гэж батлан хэлж байлаа.” (ОУХБ, 2006)

байхгүй бөгөөд хуулиар үүнийг гэмт хэрэг 
гэж хараахан үзэхгүй байна. Үүний зэрэгцээ, 
зарим уул уурхайн компаниуд гэр бүлтэй 
эмэгтэйчүүдэд барагтай л тусламж үзүүлдэггүй, 
эмэгтэйчүүдийг уурхай дээр амьдрах, хэрэв 
гэр бүлтэйгээ хамт байвал илүү өндөр төлбөр 
төлөхийг шаарддаг ажээ. Ярилцлагад оролцсон 
зарим эмэгтэйчүүд өндөр хэмд химийн бодис 
задгай хадгалсан хүнд нөхцөлтэй, эрэгтэй 
ажилчинтай орон байраа хувааж амьдрах зэрэг 
зүйл байдаг тухай ярьсан юм. 

Дүгнэж хэлэхэд, уул уурхай ба холбогдох 
салбарт хөдөлмөрийн ялгавартай харьцаа нэлээн 
байдаг байна. Тухайлбал, “хүнд хөдөлгүүртэй 
болон зүтгүүрийн машин механизм” жолоодож 
буй ажилчдын 5 хувь нь л эмэгтэйчүүд ажээ 
(Зураг 9). Машинист, уул уурхайн ба химийн 
механикчдын 10 хувь, уурхай, барилга, тээвэр 
зэрэг хүнд үйлдвэрийн салбарын албан 
хаагчдын 11 хувь нь эмэгтэйчүүд болохыг зураг 
дээр харуулсан байна. (2007-2008, Өрхийн 
орлого зарлагын судалгаа).

АХБ-ны (2010) судалгаагаар МУИС-ийг 

уул уурхайн мэргэжлээр төгсөгчдийн24 16 
хувь нь л эмэгтэй оюутнууд эзэлж байгаа нь 
тэдний ажил хийх, мэргэжлээрээ ажиллах 
боломж хязгаарлагдмал байгааг харуулж байна. 
Байгалийн ухаан, технологийн мэргэжлээр 
2009-1010 онд төгссөн 5,800 төгсөгчийн 40 хувь 
нь эмэгтэйчүүд байсан бол нийгмийн ухаан, 
хүмүүнлэг, багшийн мэргэжлээр төгссөн 22,000 
төгсөгчийн 70 хувь нь эмэгтэйчүүд байлаа.25

24 Уул уурхайн сургуулийн оюутны статистик мэдээ, 2009-
2010 оны хичээлийн жил.  Магистрантуудын 22 хувь нь, 
докторантуудын 39 хувь нь эмэгтэй оюутнууд юм. 

25 ҮСХ (2010).

Зураг 9. Уул уурхай, инженер, барилга, бусад салбарын ажил мэргэжлийн ялгаа

_____________________
Эх сурвалж: Өрхийн орлого зарлагын судалгаа, 2007-08 
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БУСАД ОРНЫ УУЛ УУРХАЙН 
САЛБАР ДАХЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
ОРОЛЦОО

 

Компанийн жендэрийн тааламжгүй бодлого, 
бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхал нь зөвхөн 
Монголын олборлох уул уурхайд оршиж буй 
зүйл биш юм. Гэсэн хэдий ч хөгжиж буй болон 
өндөр хөгжилтэй орнуудад эмэгтэйчүүдийн 
ажлын нөхцлийг сайжруулах, тэднийг уул 
уурхайн ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд нэгтгэх 
талаар нэлээн их хүчин чармайлт гаргаж байна. 
Уул уурхайн компаниуд өөрсдийнх нь ашигт 
хохирол учруулж буй мэргэжлийн ур чадварын 
хомсдолыг  шийдэхийн тулд өөрсдөө уг ажлыг 
санаачилж байгаа юм.

Австрали,  Канад улсын хийсэн анхны  
(маш чухал) алхам нь уул уурхайн салбар 
засгийн газар, их сургуулиудтай хамтран 
эмэгтэйчүүдийн уул уурхайн салбарын 
оролцоонд ямар хүчин зүйл нөлөөлж буй, 
хэрхэн эмэгтэйчүүдийг уурхайд татах, тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах талаар хяналт 
шалгалт, судалгаа хийжээ26. 

Хөгжилтэй орнуудын хийсэн энэхүү 
судалгаанаас жендэрийн тэгш байдлын тухай 
хуультай ч уул уурхайн салбарт эрэгтэйчүүд 
давамгайлж буйг, ажлын байран дахь 
соёл, жендэрийн тааламжгүй бодлого нь 
эмэгтэйчүүдийг татах, тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулахад нөлөөлдөг гэдгийг олж 
илрүүлжээ.

Тухайлбал Канад улсад Торонтогийн 
хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй 840 уурхай, 
1400 компани байдаг ба уул уурхай, хайгуулын 
салбарт 150,000 хүн ажиллаж байна27.  Гэсэн 

26  Жишээ болгож Австралийн Ашигт малтмалын зөвлөл ба 
Эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан газрын тайлан(2007), 
WIM (2010) Канадын уул уурхайн салбарын эмэгтэйчүүдийн 
судалгаатай танилцана уу.

27 Хэрэв эрдэс баялаг, үйлдвэрлэлийн салбарын ажилчдыг 
оруулбал энэхүү тоо нийт ажиллах хүчний 2 хувь буюу 
350,000 болно. 

хэдий ч уул уурхай, хайгуулын салбарт 
ажилладаг эмэгтэйчүүдийн тоо 1996 онд 
11 хувь байснаа 2006 онд 14 хувьд л хүрсэн 
бөгөөд (Зураг 10) энэ тоо нь эмэгтэйчүүд нийт 
ажиллах хүчний 47 хувийг эзэлдэг гэдэгтэй 
харьцуулахад дэндүү доогуур үзүүлэлт юм.28 
Австралийн ажиллах хүчний статистик тоо 
мөн л адил, уул уурхайн салбарт 120,000 хүн 
ажиллаж байгаагийн 13 хувь нь эмэгтэйчүүд 
юм. Цаашилбал, эмэгтэйчүүд бичиг хэрэг, 
захиргаа зэрэг туслах ажлыг гүйцэтгэж байгаа 
ба мэргэжлийн ажилтнуудын цалин хөлсний 
ялгааг эрэгтэй, эмэгтэй ажилчдын ажлын цаг 
ялгаатай байдгаар тайлбарлах боломжгүй юм. 
Түүнчлэн, эмэгтэйчүүд илүү олноор ажилладаг 
ажил мэргэжлийн хувьд ч удирдлагын 
түвшний ажил эрхэлж буй эмэгтэйчүүдийн тоо 
харьцангуй цөөн байна (Зураг 11). 29  

 Австрали,  Канад улсын судалгаа нь уурхайн 
соёл, ажлын нөхцөл эмэгтэйчүүдэд таагүй 
байх  тал руугаа хэлбийж, нэлээн гажуудсан 
болохыг харуулж байна. Үүссэн нөхцөл байдал 
нь эмэгтэй хүн ажлын туршлагатай эсэх, хүнд 
машины оператор зэрэг бүхий л ажлыг хийх 
хүсэл зориг, бүрэн бэлтгэлтэй, алслагдсан 
уурхайд амьдрахад бэлэн буй зэрэг нөхцөл 
байдлаас огт хамаарахгүй байгаа ажээ30. 

Дээрхи хоёр орны аль алинд эмэгтэйчүүд  
“эрэгтэйчүүд давамгайлсан ажлын соёл” нь 
алхам тутамд мэргэжлээрээ ахиж дэвшихэд 
нь саад болдог31, эмэгтэйчүүдийг алагчлах нь 

28 Уул уурхай дах эмэгтэйчүүд-WIM (2010) Канадын уул 
уурхайн салбарын эмэгтэйчүүдийн судалгаа.

29 Австралийн Ашигт малтмалын зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн 
асуудал хариуцсан газрын тайлан, (2007)

30 Уул уурхай дах эмэгтэйчүүд-WIM (2010) Канадын уул 
уурхайн салбарын эмэгтэйчүүдийн судалгаа.

31  Уул уурхай дах эмэгтэйчүүд-WIM (2010) Канадын уул 
уурхайн салбарын эмэгтэйчүүдийн судалгаа.
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“энэ систем дэх хамгийн ноцтой асуудал”32 гэж 
үзжээ. Хэдийгээр бэлгийн дарамтын талаар 
айхтар ноцтой гомдол шүүмжлэл гараагүй 
ч “бэлгийн дарамтын шинжтэй материал 
байрлуулах, хэл амаар доромжлох, эвгүйгээр 
32  Австралийн Ашигт малтмалтын зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн 

асуудал хариуцсан газрын тайлан, (2007)

шүүмжлэх зэрэг дунд түвшний дарамт” 
уурхайд гардаг, эмэгтэйчүүд өөрсдөө албан 
ёсоор дарамт, алагчлалын  эсрэг гомдол гаргах 
дургүй байдгийг хүлээн зөвшөөрчээ.33

33  Австралийн Ашигт малтмалтын зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн 
асуудал хариуцсан газрын тайлан, (2007)

Зураг 10. Канадын уул уурхай, хайгуулын 
салбарын мэргэжлийн ялгаа, 2006

Зураг 11. Канадын уул уурхайн салбарт 
удирдах албан тушаал хашиж буй  
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл , 2006

Салбарын нийт хөдөлмөр эрхлэлт дэх эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь, хүйсээр       
      

Эх сурвалж: Канад улс, Уул уурхай дахь 
эмэгтэйчүүд-WIM (2010)

Эх сурвалж: Канад улс, Уул уурхай дахь 
  эмэгтэйчүүд-WIM (2010)

Түүнчлэн, уурхайд цөөхөн эмэгтэйчүүд 
ажилладаг тул мэргэжлийн болон нийгмийн 
тусгаарлалд орох магадлалтайг өгүүлж байна. 
Эрэгтэйчүүд “эрэгтэй гэдэг имижээрээ” 
ажилд ордог тул ихэнхи дарга, удирдах албан 
тушаалд эрэгтэйчүүд байдаг, үүний улмаас 
эмэгтэйчүүдэд зөвлөх, даган дуурайх удирдагч 
байдаггүй ажээ. Уурхайд хүүхэд асрах тохилог 
газар байхгүй, урт цагаар ажилладаг, ажлын ээлж 
тохиромжгүй, уурхай явах зам урт, их цаг ордог 
гээд олон төрлийн нөхцөл шалтгааны улмаас 
эмэгтэйчүүдийг тогтвортой ажиллуулахад 
хүндрэл учирдаг 34.  Ажлын цагийг уян хатан 
байлгах хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн ч ийм цагаар 
ажиллаж буй хүмүүсийг дэмждэггүй ажлын 
34  Австралийн Ашигт малтмалын зөвлөл (2006), Австралийн 

Ашигт малтмалтын зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн асуудал 
хариуцсан газрын тайлан, (2007), Сардар (2008)

соёлтой ажээ. Эдгээр хүчин зүйлийн улмаас 
эмэгтэй оюутнууд уул уурхайн салбарыг 
ажиллахад хүнд салбар хэлбэр хэмээн үзэж, энэ 
үзэл мэргэжил сонголтод нөлөөлсөөр байна. 
Хүүхдээ өсгөхөд нь дэмжлэг үзүүлдэггүйн 
улмаас ажлаа орхих, жирэмсэний амралтаа 
авсаны улмаас албан тушаал дэвших боломжоо 
алддаг зэрэг нь эмэгтэйчүүдэд ямар их тусламж 
дэмжлэг, хүүхэд асрах газар чухал байгааг 
харуулж байна.  

Гэсэн хэдий ч уул уурхайн салбар нь 
энэхүү бодит байдлыг өөрчлөх цаг болсон 
гэдгийг ойлгож  эхлээд байна. Үүний 
цаад учир шалтгаан нь ажиллах хүчний 
хомсдолтой үед эмэгтэйчүүдийн уул уурхайн 
салбар дахь оролцоо нь салбарын ирээдүйн 
амжилтын салшгүй хэсэг мөн гэдэгт оршиж 
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буй юм35. Австралийн судалгаа нь тус улсын 
засгийн газар ба Уул уурхайн зөвлөлийн 
эрдэм шинжилгээний түншлэлийн үр дүн 
бөгөөд судалгаа нь уул уурхайн салбар дахь 
эмэгтэйчүүдийн оролцоонд нөлөөлж буй суурь 
хүчин зүйлийг тогтоох, эмэгтэй ажилчдыг 
татах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 
нөхцлийг сайжруулах зорилготой байв.

Ашигт малтмалын үнийн өсөлтттэй зэрэгцэн 
ажиллах хүчний хомсдол, цалин хөлсний өсөлт  

35 Жишээ нь Канадын уул уурхайн салбарт ирэх 10 жилд 
60,000 ажилчин дутагдах ба цагаачлалын шугамаар 1000 
хүрэхгүй ажилчин орж ирэх тооцоо байна. Австралийн уул 
уурхайн салбар дахь ажиллах хүчний хомсдолыг нөхөхөд 
70,000  ажилчин авах хэрэгтэй гэсэн тооцоо байна. Уул 
уурхайн салбарын түүхэнд хэзээд цөөхөн хувийг эзэлж 
байсан, одоо ч цөөхөн байгаа эмэгтэйчүүдийг ойшоохгүй 
байх нь компанийн ашигт ажиллагааг л хохироох юм. 

компанийн ашиг орлогыг бууруулж, уурхайн 
төслүүд хойшлоход хүрч байна. Үүний улмаас 
компаниудад “үндсэн” асуудлаа авч үзэх яах 
аргагүй хэрэгцээ тулгарч байна: энэ нь  тэдэнд 
ажилчин хэрэгтэй болохоос тэдний эрэгтэй, 
эмэгтэй байх нь чухал биш юм. Үүний цаана 
эмэгтэй ажилчдыг татаж, тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулахын тулд илүү сайн цалин хөлс, 
албан тушаал дэвших боломж, ажлын сайн 
нөхцөл санал болгох шаардлагатай байгаа юм. 
Шөнөдөө гэр, үр хүүхдүүд рүүгээ очиж болох 
уян хатан ажлын ээлжтэй болсноор Рио Тинтод 
ажилладаг эмэгтэй ажилчдын тоо 2007 онд 15 
хувь болж өссөн юм. Австралийн алслагдсан 
уурхайнууд ажилчдаа онгоцоор авах, ээлж 
дуусахад буцаан онгоцоор хүргэх  боломжийг 
эрэгтэй, эмэгтэй бүх ажилчиддаа олгожээ.
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ДҮГНЭЛТ БА БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ 

Энэ хэсэгт бодлогын зөвлөмжид өгүүлсэн 
гол дүгнэлтүүдийг хураангуйлж, уул уурхай 
ба түүнд хамаарах салбарын боломжийг 
эмэгтэйчүүдэд илүү хүртээмжтэй болгоход 
хэрэг болохуйц зөвлөмж болон шинэчлэлийн 
хамрах хүрээг санал болгож тусгалаа. Үүнд: 

a)	2008 он хүртэл хүчинтэй байсан 
Монгол улсын хөдөлмөрийн хууль 
тогтоомж нь хурдацтай өсөлт, өндөр 
цалинтай уул уурхайн салбар дахь 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог хязгаарлаж 
байна. Эмэгтэйчүүдийн оролцоо 
зөвхөн үйлчилгээний туслах ажлаар 
хязгаарлагдаж байна.

b) Эдгээр хууль тогтоомж нь жендэрийн 
хэвшмэл ойлголт, эмэгтэйчүүд “хөнгөн 
ажил” хийхийг дэмждэг соёлын хэм 
хэмжээ, эмэгтэйчүүдийг алагчлах, 
хохироох асуудал өргөн дэлгэрсэн, 
эрэгтэйчүүд давамгайлсан уул уурхайн 
соёлтой нийлэн улам хүчтэй үйлчилж 
байна. 

c) Уул уурхайн салбарт нүүрлээд байгаа 
мэргэжилтэй ажилчин хомсдох асуудал 
ойрын ирээдүйд салбар тэлэх хэрээр улам 
хүндрэх шинжтэй байна.

Уул уурхайн салбар өргөжихийн хэрээр 
Монголын уул уурхай болон түүнд хамаарах 
салбаруудад ажлын байр нэмэгдэнэ. 
Эмэгтэйчүүд нь компаниудын анзаарахгүй 
үлдээж буй бэлэн ажиллах хүчин36 мөн билээ. 
Гадаадаас ажилчин оруулж ирэх юмуу эсвэл 
эрэгтэйчүүдийн сургуулиа төгсөхийг хүлээх нь 
нэгэн хувилбар мөн ч илүү их өртөгтэй, гаднаас 
ажиллах хүч авах нь улс төрийн хувьд биелшгүй 
байх талтай. Дэлхий даяар уул уурхайн 

36  Уул уурхайн болон уул уурхайн холбогдох чиглэлээр 
төгсгөчдийн тоо нь техникийн болон мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийг төгсөгчдөөр өргөжиж, ажилд авч 
болох хүний тоо ихэснэ.

салбарын ажилчдын хомсдол нүүрлэж, ирэх 
10 жилд улмаар гүнзгийрэх төлөвтэй байгаа 
нөхцөлд гадаадаас ажиллах хүчин оруулж ирэх 
нь цаашдаа улам төвөгтэй болно.

d) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг  хангах 
тухай хууль нь жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг баталгаажуулах, хангахад маш 
чухал анхны алхам болсон боловч дан 
ганц хууль хангалттай бус юм. Компаний 
түвшинд хуулийг дэмжсэн, байгууллагын 
бүтэц, зан төлөв, соёлын шинэчлэлийг 
хийснээр хууль, бодит байдал хоёр 
нийцэх үндэслэл бүрдэнэ. Австрали, 
Канадын уул уурхайн салбарын эмэгтэй 
ажилчдын туулсан туршлага, хүндрэлээс 
харахад хууль байх нь эрх тэгш байдал 
байгаа мэт хий хоосон төөрөгдөл үүсгэдэг, 
гэтэл бодит байдал дээр байхгүй байх 
тохиолдол байна. Гэхдээ эдгээр орнуудад 
эмэгтэйчүүдийн ажиллах нөхцлийг 
сайжруулах чиглэлд нухацтай арга хэмжээ 
авч, тэдгээр хүчин чармайлтаа компаниуд 
дэмжиж, мөрдөн ажиллаж байгаа юм.

e) Бас нэгэн учир дутагдалтай зүйл бол 
хүмүүсийн дунд жендэрийн тэгш байдлын 
тухай ойлголт, эрх тэгш байдлынхаа 
төлөө гомдол шүүмжлэл гаргах хөшүүрэг, 
мөнхүү хөшүүргийг (үйлдвэрчний эвлэл, 
шүүх, хяналт шалгалтын байгууллага) 
хэрхэн хэрэглэх тухай ойлголт дутмаг 
байна. Эмэгтэйчүүд эдгээр хөшүүргийг 
ажлаас халагдах, эсвэл хуулиар олгогдох 
ёстой тэтгэмж, хөнгөлөлт үйлчилгээгээ 
хүртэж чадахгүй болсон үедээ ашигладаг 
боловч ажлын байран дах жендэрийн 
алагчлалын эсрэг ашигладаггүй ажээ. Энэ 
талаарх ажил олгогч болон ажилчдын 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх ямар нэг хөтөлбөр 
байхгүй байна. 
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Уул уурхайн салбар дахь эмэгтэйчүүдэд 
зориулсан үндэсний бодлогыг хэрэгжүүлэх 
дараах зөвлөмжүүдийг санал болгож байна. 
Үүнд: 

a)  2011 оны 2-р сард баталсан Жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх. Хуулийг 
Жендэрийн үндэсний хороо АХБ-
ны дэмжлэгтэйгээр, Засгийн газар, 
төрийн бус байгууллагуудтай зөвлөлдөн 
боловсруулсан юм. Хууль нь эрэгтэй 
эмэгтэй хүмүүсийн улс төр, эдийн засаг, 
гэр бүл, боловсролын салбар дахь тэгш 
байдлыг дэмжих зорилготой юм.37 Хуульд 
төр, олон нийтийн байгууллагуудын 
үүрэг хариуцлага, үүнд жендэрийн 
тэгш байдлыг тусгайлан дэмжих арга 
хэмжээ, Хүний эрхийн үндэсний комисс, 
хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс 
зэргээр дамжуулан гомдол шүүмжлэлийг 
шийдвэрлэх арга замыг бий болгох чиг 
үүргийг тусгасан ажээ.

b) Уул уурхайн салбарт эмэгтэй, эрэгтэй 
аль ч хүний эрүүл, аюулгүй ажиллагааг 
хангасан ажлын байрыг дэмжих

o 1999 онд батлагдан 2008 он хүртэл 
хүчинтэй үйлчилсэн Сайдын 
тушаалд уул уурхай болон бусад 
өндөр өсөлттэй байгаа салбаруудад 
аюулгүй ажиллагааны болон эрүүл 
ахуйн шалтгааны улмаас эмэгтэйчүүд 
ажиллахыг хориглосон олон заалтууд 
байсан. Энэхүү хууль, эрх зүйн акт 
2008 онд цуцлагдсан хэдий ч ослын 
улмаас Чилийн уурхайчид газрын 
гүнд хэдэн сараар хоригдсон саяхны 
жишээ уул уурхай аз туршсан, 
аюултай ажил хэвээр байгааг 

37  АХБ (2010) Улс орны жендэрийн үнэлгээ

гэрчилж байна. Гэхдээ энэ осол, 
аюулын түгшүүр эрэгтэй, эмэгтэй 
бүх хүмүүст хамаарна. Иймд ажил 
олгогч, үйлдвэрчний эвлэл болон 
ажилчид хамтран эрүүл мэндийн 
болон материаллаг эрсдэлийн 
үнэлгээг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
аль алины онцлогт нийцүүлэн хийх 
нь зүйтэй. Энэхүү үнэлгээг хийхдээ 
эмэгтэйчүүдийгдараах гурван бүлэг 
болгон авч үзэх ёстой. Үүнд нөхөн 
үржихүйн насны боловч хүүхэд 
хөхүүлдэггүй жирэмсэн бус эмэгтэй, 
жирэмсэн эмэгтэй, хүүхэд хөхүүлдэг 
эмэгтэй (уул уурхайн бусад 
компаниудад ийм төрлийн үнэлгээг 
хэрхэн хийдгийг ОУСК 2010б-с харна 
уу). Энэхүү үнэлгээ нь хоёр зорилготой 
байна: нэгдүгээрт, өнөөгийн хууль 
тогтоомж дахь дэндүү өргөн хүрээтэй 
юмуу эсвэл хоцрогдсон заалтуудыг 
олж илрүүлэх, хоёрдугаарт, эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн аль алины эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааг илүү сайн 
хангахуйц дүрэм, журам гаргах чиг 
үүрэг өгөх.

Хөдөлмөрийн хууль, тогтоомж нь 
эмэгтэйчүүдэд ээлтэй бус хэмээх нэрийг 
хэдийнээ зүүсэн уул уурхайн салбарын соёлын 
хэвшмэл ойлголттой хавсраад эмэгтэйчүүд 
тус салбарт дэндүү бага төлөөлөлтэй байх үе 
дамжсан залгамж халааг үүсгээд байна. Өмнөд 
Африкийн засгийн газрын шийдвэрээр 2010 
он гэхэд уул уурхайн салбарын нийт ажил 
эрхлэлтийн 10 хувийг эмэгтэйчүүд байхаар 
заасантай нэгэн адил уул уурхайн салбар 
дахь жендэрийн тэнцвэргүй байдлыг хөндсөн 
тушаал шийдвэр гаргаж болох билээ (Хайрцаг).
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Хайрцаг.  Эмэгтэйчүүдийг уул уурхайн ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд нэгтгэх нь: Өмнөд 
Африкийн Лонмин компанийн туршлага

Лонмин компани нь Өмнөд Африк дахь цагаан алт үйлдвэрлэгч дэлхийн 3 дахь том компани бөгөөд 
сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагааныхаа бүх түвшинд эмэгтэйчүүдийг оролцуулахад ихээхэн амжилт 
олсон юм. Олон улсын санхүүгийн корпорацитай хийсэн 3 жилийн түншлэлийн дэмжлэгтэйгээр хуульд 
өөрчлөлт оруулж (Өмнөд Африкийн Уул уурхайн яам нь 2010 он гэхэд нийт уурхайн ажилчдын 10 
хувь эмэгтэйчүүд байх удирдамж гаргажээ), компанийн дотор эмэгтэйчүүдэд тэгш боломж олгох хүсэл 
эрмэлзлэл, үзэл санааг бий болгож чадсанаар энэ үр дүнд хүрсэн юм. 

Уул уурхай дахь эмэгтэйчүүд (Women in Mining-WIM) хөтөлбөр нь эмэгтэйчүүдийн ажлын өмнөх 
бэлтгэл, ажилд авах, хөгжүүлэх ба тогтвор суурьшилтай ажиллуулах гэсэн 4 асуудалд чиглэсэн байлаа. 
Компани нь эмэгтэйчүүдийг ажиллах хүчнээр оролцуулахад бэлдэж, эмэгтэйчүүдийн оролцоонд саад 
болж буй хүндрэлтэй асуудлуудыг үнэлэх замаар ажил эрхлэлтийн эрх тэгш байдалд хяналт шалгалт 
хийсэн байна. Үнэлгээ нь ажил хийхэд учирч буй саад бэрхшээл, эмэгтэйчүүдэд тохирох ажлын төрөл, 
эмэгтэйчүүдийг ажилд авах ба тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлого, ариун цэврийн ба хувцас 
солих өрөө зэрэг эмэгтэйчүүдэд зориулсан дэд бүтэц, соёлын бэлэн байдал, харилцаа, хяналт үнэлгээний 
стратеги зэргийг хамарсан байна.  

Хяналт шалгалтын үр дүнд эмэгтэйчүүдийг ажилд авах, тогтвортой ажиллуулах бэлтгэлийг хангах 
дараах алхмыг авч хэрэгжүүлжээ. Нэгдүгээрт Лонминий удирдлага, засаглалын бүтцэд өөрчлөлт 
оруулсан байна. Тухайлбал, дээд удирдлагыг оролцуулсан Уул уурхай дахь эмэгтэйчүүд  хөтөлбөрт 
дэмжлэг үзүүлэх, чиглүүлэх, хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хянах үүрэг бүхий үнэлгээний хороо, 
сар бүр уулздаг ажил эрхлэлтийн эрх тэгш байдлыг хангах форумыг байгуулж, нэг эмэгтэй Дэд захирлыг 
хөтөлбөрийн зохицуулагчаар томилжээ. Түүнчлэн, газар, хэлтсүүдийн эмэгтэйчүүдийг ажилд авах 
зорилт, удирдлагын ажлын гүйцэтгэлийг хэмжих онооны карт, урамшууллын тогтолцоог бий болгожээ. 

Уул уурхай дахь эмэгтэйчүүд хөтөлбөрийг хууль ёсны болгохын тулд холбогдох бодлогуудыг 
тодорхойлсон юм. Үүнд хөтөлбөрийн удирдамж, удирдлагын зүгээс эмэгтэйчүүдийг ажилд авах 
боломжоор хангах, жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдийг ажлын хувилбарт байраар хангах стратеги 
зэрэг тулгарч болох асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар тусгайлан заасан бодлого, боломжит ажлын 
байрны стратегийг тусгасан ажил эрхлэлтийн эрх тэгш байдлын бодлого, бэлгийн дарамт гэж юу 
болохыг тодорхойлсон бэлгийн дарамтын эсрэг бодлого, гомдол хүлээн авах механизм зэргийгтусгажээ. 
Материаллаг орчин ч эмэгтэйчүүдийн хувьд илүү тохилог болж, тусгай ариун цэврийн ба хувцас солих 
өрөөг газар доорхи уурхайд байгуулж, эмэгтэйчүүдэд зориулсан 2 хэсгээс бүрдсэн ажлын хувцас хийжээ. 
Уул уурхай дахь эмэгтэйчүүд хөтөлбөрийн онцлог, эмэгтэйчүүдийн амжилтын түүхийг танилцуулах 
харилцааны цогц стратеги, компанит ажил, бэлгийн дарамтын талаар танилцуулах сургалт семинар 
зохион байгуулжээ.

Үүний үр дүн ямар байсан бэ? 2007 онд эмэгтэйчүүдийн нийт ажил эрхлэлт 4.6 хувь байсныг 2009 
он гэхэд 6.9 хувьд хүргэж, 42 хувиар (480 эмэгтэй) өсгөжээ. Хөтөлбөрийн бусад амжилтын тухайд 
хөдөлмөр эрхлэлтийн эрх тэгш байдал, бэлгийн дарамт, жирэмсний амралт гэх мэт 4 бодлогын баримт 
бичгийг баталжээ. Уурхайд эмэгтэйчүүдийн хувцас солих өрөө 12, 200 орчим ариун цэврийн өрөөг 
байгуулсан байна.

Төслийн бас нэг тэмдэглүүштэй зүйл бол уул уурхайн ажиллах хүчинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх бодит туршлага болж чадсан юм. Энэ утгаараа бусад орнуудад тохируулан хэрэглэж 
болохуйц гарын авлага болж чадсан. Тухайлбал, ажлын байрын эрүүл мэндийн болон жендэрийн 
тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх, яагаад жендэрээс хамаарсан цалин хөлсний ялгаа байгаа,болон энэ 
ялгаа нь ямар түвшинд байгааг тодорхойлох, ялгаатай байдлыг авч үзэх талаар тодорхой зөвлөмжүүдийг 
гаргахад энэхүү загварыг ашиглаж болох юм.  Эх сурвалж: Олон улсын санхүүгийн корпораци (2010a), 
(2010b)
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c) Уул уурхайн салбарын ажилд зохих ёсоор 
мэргэжсэн байх хэмжээнд эмэгтэйчүүдийг 
техникийн болон мэргэжлийн сургалтаар 
хангах. Өнөөгийн байдлаар уул уурхайн 
ажиллах хүчин ажил мэргэжлийн 
хувьд хүйсээр хэт хуваагдсан бөгөөд 
эмэгтэйчүүд ихэвчлэн үйлчилгээний 
туслах ажил (нийтийн хоол, угаалга, 
цэвэрлэгээ) хийж байна. Засгийн газраас 
эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээнд нийцсэн 
техникийн, мэргэжлийн болон аж ахуй 
эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг 
бий болгож, уул уурхайтай холбоо бүхий 
ажлын талбарт эмэгтэйчүүд ажилчнаар 
төдийгүй, ханган нийлүүлэлтийн 
менежер, эзний хэмжээнд нэвтрэн ороход 
шаардлагатай ур чадвар эзэмшүүлж 
болох юм. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд 
төрийн эрх мэдлийн хүрээнд Нийгмийн 
хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, Эрдэс 
баялаг, эрчим хүчний яам, Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны яамд хоорондоо болон 
уул уурхайн компаниуд, орон нутгийн 
(магадгүй олон улсын) дээд боловсролын 
байгууллагуудтай хамтран шаардагдах 
ур чадварыг тодорхойлох, тэрхүү ур 
чадварын сургалтыг хэрхэн хүргэх талаар 
зохицуулалт хийж ажиллах шаардлагатай.

d) Бэлгийн дарамттай холбогдох хууль, 
журмыг сахиулах, хохирогчдын хууль ёсны 
эрхийн талаар олон нийтийн дунд мэдлэг, 
мэдээллийг бий болгох. Монголд бэлгийн 
дарамт боловсролын байгууллага, ажлын 
байран дээр нэлээн байдгийг баримт 
нотолдог (АХБ, 2010) ба энэ асуудал 
уурхайд илүү ноцтой байж магадгүй юм. 
Компаниуд (мөн их сургуулиуд) бэлгийн 
дарамтын эсрэг системтэй бодлого 
хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийг түгшээж 
буй асуудлын талаар гомдол гаргах 
механизмыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. 
Үндэсний хэмжээнд, засгийн газрын 
зүгээс бэлгийн дарамтын талаархи олон 
нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх 
сурталчилгаа, мэдээлэл, кампанит ажил 
явуулах төдийгүй, бэлгийн дарамтад өртөж 
буй эмэгтэйчүүдэд туслах үйлчилгээг бий 
болгох хэрэгтэй байна.

e) Эмэгтэйчүүдийн уул уурхайн салбар дахь 
оролцоо зөвхөн ажилчин байх биш, эзэн 
байх асуудал юм. Өмнө хэлэлцсэнээр, уул 
уурхайн салбарын гол хүндрэлтэй асуудал 
бол удирдлага, манлайллын түвшинд 
эмэгтэйчүүд хангалттай байхгүй байгаад 
оршиж буй бөгөөд уг асуудлыг засгийн 
газар дэмжин шийдвэрлэх боломжтой.

Үүнд тохирсон бодлогын арга хэмжээний 
нэг жишээ бол Монголын засгийн 
газрын нэлээн ахиц дэвшил олж буй 
уурхайн лиценз олгох арга хэмжээ юм. 
Өнөөг хүртэл уурхайн лиценз олголт 
замбараагүй, бүрхэг явагдаж ирсэн ба 
уг ажил нь танил тал, авилга руу хөтөлж 
байсан билээ. Эрэгтэйчүүдийг бодвол 
улс төр, бизнесийн сүлжээ муутай, 
үүнээсээ болж давуу бус байдалд ордог 
эмэгтэйчүүдэд хамгийн чухал зүйл бол 
лиценз олгох тендерт тэгш өрсөлдөх явдал 
юм. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам уул 
уурхайн кадастрын үйл ажиллагааны үр 
ашиг, ил тод байдлыг сайжруулах эрх зүйн 
акт гаргаж, лицензийн тогтолцооны ил тод, 
нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
компьютерт суурилсан кадастрын 
удирдлагын системийг бий болгосон. 

Зохистой бодлогын арга хэмжээнд эмэгтэй 
бизнес эрхлэгчдэд уул уурхайн салбарын 
мэргэжилтнүүд, хөрөнгө оруулагчидтай 
(эрэгтэй, эмэгтэй, гадаад дотоодын) уулзах, 
уул уурхайн салбар дахь бизнесийн боломжийн 
талаар санал солилцох, харилцан танилцах 
боломж олгох эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн 
бизнесийн форумыг дэмжих үйл ажиллагааг 
оруулж болно. Уурхайд ханган нийлүүлэлт 
хийдэг аж ахуйн нэгжийн эзэн эмэгтэйчүүд 
мөн орхигдох ёсгүй бөгөөд энэ чиглэлийн 
бодлогын арга хэмжээнд бизнесийн сургалт, 
жижиг зээлийн санхүүжилтийн асуудлууд 
багтаж болох юм. 

f) Эрх тэгш боломж олгох бодлогын 
хэрэгжилтээ компаниуд тайлагнах ажлыг 
албан ёсны болгох. Ийм бодлого байхгүйн 
дээр хөдөлмөрийн хуулин дахь цөөн хэдэн 
ерөнхий заалтууд хэрэгжихгүй байна. 
Энэ асуудал мөн хөдөлмөрийн хууль, 
стандартыг хянах үүрэгтэй Мэргэжлийн 
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хяналтын газрын анхаарлын гадна байгаа 
юм. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн 
компаниуд нийгмийн хариуцлагын 
асуудал буюу  орон нутгийн иргэдэд 
үзүүлэх байгаль орчин, жендэр, нийгмийн 
үр нөлөөнд нэлээд анхаарал хандуулж 
байгаа ч ажлын байран дахь жендэрийн 
асуудалд бага санаа тавьж иржээ. Засгийн 
газар (эсвэл Жендэрийн үндэсний хороо) 
уул уурхайн компаниудад сайн туршлагыг 
хэрэгжүүлэх зөвлөмжийн жагсаалт 
боловсруулж өгөх, эсвэл энэ асуудлыг 
дагаж мөрдөхийг шаардаж, хэрэв 
биелүүлэхгүй бол яагаад болохгүй байгаа 
талаар тайлбар авч болно. Энэ нь Англи 
улсын жишгээр “аядуу хэрэгжүүлэх” 
хуулийг дагаж мөрдөнө гэсэн үг бөгөөд 
жижиг компаниудын хувьд компанийн 
засаглалыг хэрэгжүүлж тайлагнахад илүү 
хүндрэлтэй байдгийг ойлгож, хүлээн 
зөвшөөрдөг юм. 

Компанийн түвшинд салбарын хэмжээнд 
эмэгтэй ажилчин ажилд авах, хөгжүүлэх, 
тогтвортой ажиллуулах “соёл”, практикийг 
хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал чухал юм. 
Энэ асуудалд олон талт байдал, эрүүл мэнд, 
ажил мэргэжлийн аюулгүй байдал, бэлгийн 
дарамт, ажлын уян хатан бус байдал, ажил, 
мэргэжлийн ялгавар зэрэг багтана. Энэ талаар 
дараах зөвлөмжүүдийг санал болгож байна. 
Үүнд:

a) Компанийн бодлогыг нягтлах, бүх 
оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагын 
талаар хэлэлцэх, тодорхой жишиг 
тогтоох, торгууль бий болгох. Компаниуд 
орон нутгаас амархан олж болох, бэлэн 
ажиллах хүчнийг үл ойшоосноор 
өөрсдийн ашиг орлогоо алдаж байна 
гэдгээ ойлгох хэрэгтэй юм. Юуны 
түрүүнд удирдлагын зүгээс хатуу үүрэг 
амлалт авах, амлалтдаа хүрэх тодорхой 
үзүүлэлт, урамшууллын хөшүүргээ 
тогтоохын зэрэгцээ, энэ чиглэлд 
ахиц, дэвшил гараагүй тохиолдолд 
үүсэх үр дагаврыг тодорхойлох нь 
чухал. Удирдлагын амлалт, үүрэг 
хариуцлагыг бусад оролцогч талуудтай 

хэлэлцэж, зөвшилцөх хэрэгтэй. Үүнд 
хүний нөөцийн газар, үйлдвэрчний 
эвлэл, зохион байгуулалтад ороогүй 
ажилчид, уул уурхайн компанийн 
үйл ажиллагаа (уурхай ба ашиглалт ) 
зэрэг орно. Оролцогч талууд асуудлыг 
ухаж ойлгох семинар, зөвлөгөөн 
зохион байгуулж, эмэгтэйчүүд яагаад 
ажиллах хүчний үнэтэй хэсэг мөн 
болохыг удирдах зөвлөлд тайлбарлаж 
ойлгуулах хэрэгтэй. Удирдлагын ажлын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээнд жендэрийн 
асуудлууд(баг дахь эмэгтэй ажилтны 
тоо, эмэгтэйчүүд мэргэжлээрээ өсөж 
дэвшихийн тулд сургалтад оролцох 
боломж гэх мэт)-ыгоруулах. (Хавсралт 
В-ээс дэлхийн 3 дахь том цагаан алт 
үйлдвэрлэгч Лонмин компани Өмнөд 
Африкт эмэгтэйчүүдийг ажиллах 
хүчиндээ хэрхэн нэгтгэсэн тухай 
танилцана уу).

b) Эмэгтэйчүүдийг эгнээндээ нэгтгэж буй 
байдал, цаашид хийх шаардлагатай 
өөрчлөлтүүдийг нягталж үзэх38. 
Байгууллагад эмэгтэйчүүд хаана 
ажиллаж байна, уул уурхайн үндсэн 
үйл ажиллагааны чухам аль хэсэгт 
эмэгтэйчүүд ажиллах, өсөж дэвшихэд 
(хөндлөн эсвэл босоо) саад тотгор буйг 
нягтлах ёстой. Түүнчлэн, эмэгтэйчүүдэд 
ямар ажил илүү тохиромжтой, өнөөгийн 
дэд бүтэц эмэгтэйчүүдэд тохирч байгаа 
эсэхийг үнэлэх хэрэгтэй. Тухайлбал, 
хувцас солих өрөө, гэр бүлтэй 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусдаа орон 
сууц, газар доорхи ажлын байрны ариун 
цэврийн өрөө зэрэг нь ажлын нөхцөл, 
эмэгтэйчүүдийг ажиллуулах практикийг 
сайжруулахад чухал хүчин зүйлс болох 
юм.

c) Ажлын байрны соёл, мэргэжлээрээ 
өсөж дэвших боломжийг сайжруулах, 
эмэгтэйчүүдэд тохирох ажлын 
сонголтыг бий болгох. Уул уурхайн 

38 ОУСК (2010б)-г үзэх. Уул уурхай дахь эмэгтэйчүүд: 
Ажиллах хүчинд эмэгтэйчүүдийг нэгтгэх зааварчилгаа, 
төсөл. Т10, ОУСК. Энэхүү товхимол нь уул уурхайн үйл 
ажиллагаа, барилга байгууламж, үйлчилгээг хэрхэн үнэлэх, 
тэдгээр нь эмэгтэйчүүдэд хэр ээлтэй талаар түвшин тогтоох 
нарийвчилсан заавар, зөвлөгөө өгнө. 
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салбарт хүмүүсийн мэдлэг ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх замаар салбарын “эрэгтэй 
царайд” анхаарлаа хандуулах, бэлгийн 
дарамтыг огт тэвчихгүй байх бодлого, 
эмэгтэйчүүдэд гомдол шүүмжлэл тавих 
аргуудыг хангалттай ашиглах боломжоор 
хангах зэрэг асуудлууд багтана. Мөн 
түүнчлэн, гэр бүл, үр хүүхэддээ 
анхаарал халамж тавих боломж, хүүхэд 
асрах газар зэрэг асуудлууд чухал байна. 
Мэргэжлээрээ өсөх боломжийн тухайд 
уул уурхайн салбар дахь эмэгтэйчүүдийн 
оролцоо бага байгаа тул эхний ээлжинд 
тодорхой зорилт бүхий тусгайлан 
дэмжих арга хэмжээний бодлогыг, үүний 
дараа сургалтын боломж олгох бодлогыг 
хэрэгжүүлж болох юм. 

d) Мэргэжлийн бүх ангилалд 
эмэгтэйчүүдийн ажиллах боломжийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд ажилд авах 
стратегид шинжилгээ хийх. Уул уурхайн 
салбарт ажиллах, өсөж дэвших бүхий 
л боломж буйг ойлгуулах үүднээс 
бакалавр, магистрийн сургалтанд 
сурч буй эмэгтэйчүүдээс мэргэжлийн 
бүх чиглэлээр (инженер, металлург, 
удирдлага, санхүү гэх мэт) ажилд 
авах арга хэмжээг авч үзэж болох юм. 
Эмэгтэйчүүдэд хандсан мэргэжлийн 
сургалт, дадлага зохион байгуулбал 
салбарын тухай сөрөг ойлголтыг 
бууруулж, эмэгтэйчүүдийн боловсрол, 
мэргэжлээ сонгоход нөлөөлөх 
магадлалтай билээ.
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ХАВСРАЛТ A: 
МОНГОЛ УЛСЫН MAMS ЕРӨНХИЙ 
ТЭНЦЛИЙН ЗАГВАР

MAMS нь эрүүл мэнд, боловсрол, цэвэр 
ус, бохир ус зайлуулах болон дэд бүтцийн 
салбарыг эдийн засгийн бусад салбарын 
үзүүлэлттэй холбон загварчлах замаар 
Мянганы хөгжлийн зорилт, эдийн засгийн 
өсөлт ба ядуурлыг бууруулах зорилтод хүрэх 
бодлогын арга хэмжээг нэгтгэсэн эдийн засгийн 
ерөнхий тэнцлийн загвар юм. Лофгрен ба Диаз 
Бонилла (2006) нар тэмдэглэсэнчлэн ерөнхий 
тэнцлийн үндсэн шаардлага бол улс орны 
эдийн засгийн бүтэц, шинж чанарыг харуулах 
нийгмийн тооцооллын матриц (SAM)-д 
үндэсний тоон мэдээллийг оруулах явдал юм. 
Макро түвшний бусад загваруудаас энэхүү 
загварын ялгарах давуу тал гэвэл илүү олон 
өрх, эдийн засгийн салбар, хүчин зүйлсийн 
орцын төрлийг оруулдаг бөгөөд хэр цогц, төгс 
загвар байхаас хамааруулан хэмжээ, далайцыг 
өсгөж болон бууруулж болдогт оршино. Мөн 
түүнчлэн, MAMS нь микро түвшний суурьтай 
юм, өөрөөр хэлбэл үнэ зах зээлийг (хүчин 
зүйл, бүтээгдэхүүний аль алиныг) чөлөөлж, 
үйлдвэрлэгчид ашгаа нэмэгдүүлж, хэрэглэгчид 
хангамж, үйлчилгээгээ нэмэгдүүлдэг. 

Монголын нийгмийн тооцооллын матрицын 
суурь үзүүлэлт нь олон нийтэд нээлттэй байгаа 
үндэсний статистикийн тоон мэдээ буюу 2005 
оны орц–гарц, болон нийлүүлэлт-хэрэглээний 
хүснэгтүүд юм. Нийгмийн тооцооллын матриц 
нь эдийн засаг дахь орлогын нэгдсэн урсгал 
данс бөгөөд үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс, 
институци (өрхүүд, засгийн газар, дэлхийн 
бусад хэсэг), эрэлт хэрэгцээ (завсрын ба 
эцсийн, эцсийнх нь хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт, 
экспортыг оролцуулна) болон  нийлүүлэлтээс 
(дотоодод үлйдвэрлэсэн бараа ба импорт) 
бүрдэнэ. Ерөнхий тэнцэлд хүрэхийн тулд 
засгийн газрын зардлыг төсвийг бүрэн 
зарцуулах хэмжээнд, ханшийг урсгал тооцоог 

баланслуулах хэмжээнд, өрхийн хөрөнгө 
оруулалтыг (эсвэл хувийн хөрөнгө оруулалт) 
хадгаламж ба хөрөнгө оруулалтын тэнцвэргүй 
байдлыг арилгах хэмжээнд тохируулах юм. 

Монгол улсын MAMs загварыг дараах 
байдлаар задалсан: уул уурхай, хувийн 
хөрөнгө, цалин хөлсөөс орлого олж буй 
өрхийн төлөөлөл болно. Өрхүүд нь засгийн 
газарт татвар төлөхийн зэрэгцээ засгийн газар, 
дэлхийн бусад орнуудаас мөнгөн шилжүүлэг 
хүлээн авна. Эдийн засаг нь 6 өөр төрлийн 
бараа үйлдвэрлэдэг 6 салбартай ба үүнд хөдөө 
аж ахуй, уул уурхай, арилжаалах (голчлон 
үйлдвэрлэлийн салбар), барилга, үл арилжаалах 
салбар39 ба төрийн салбар багтана40. Үүний 
зэрэгцээ, үйлдвэрлэлийн үндсэн гурван хүчин 
зүйлс байна: жендэрээр ангилсан ажиллах 
хүчин, хувийн хөрөнгө ба уул уурхайн хөрөнгө. 
Салбар бүр бусад салбарын бүтээгдэхүүнийг 
орц болгон хэрэглэх төдийгүй үүнээс гадна 
импортоор орж ирэх 2 төрлийн завсрын 
бүтээгдэхүүн, тухайлбал шатахуун болон уул 
уурхайн салбар дангаараа хэрэглэх завсрын 
хөрөнгийг хэрэглэнэ. Нийт ажиллах хүчний 
нийлүүлэлт нь дотогш чиглэсэн хүн амын 
өсөлтөөр тодорхойлогдоно. Хувийн хөрөнгө нь 
хувийн хадгаламж, эдийн засаг дахь хөрөнгө 
оруулалтын хувь хэмжээнээс хамаарна. Орцын 
нийт төлбөрт хүчин зүйлсийн төлбөрийн суурь 
үзүүлэлтийн эзлэх хувийг доорх хүснэгтэд 
харуулж байна. 

39 Бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, зочид буудал зоогийн 
газар, санхүүгийн зуучлах үйлчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгө, 
түрээс ба бусад үйл ажиллагаа, хангамж үйлчилгээ.

40 Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах, эрүүл мэнд, 
нийгмийн үйлчилгээ, боловсрол, бусад олон нийт, нийгэм, 
иргэний үйлчилгээ 
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Хүснэгт 3. Орцын нийт төлбөрт хүчин зүйлсийн төлбөрийн суурь үзүүлэлтийн эзлэх 
хувь, салбараар
 Нийтэд эзлэх хувь

ХАА Барилга Хувийн 
арилжаалагдах

Хувийн үл 
арилжаалагдах

Уул 
уурхай

ЗГ

Завсрын, хувийн 
үл арилжаалагдах 
салбарыг 
оролцуулаагүй 

19 63 50 27 33 65

Хувийн үл 
арилжаалагдах

5 14 18 23 6 7

Ажил эрхлэлт 19 13 16 23 7 23

Хувийн хөрөнгө 57 9 17 28 5 5

Уул уурхайн 
хөрөнгө

0 0 0 0 48 0
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ХАВСРАЛТ Б: УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ХЯЗГААРЛАСАН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ (1999-200841)

 
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 

ТУШААЛ 

1999 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр  Дугаар A/204  Улаанбаатар хот 

Монгол улсын Хөдөлмөрийн хуулийн 109-р зүйлийн 5 дахь хэсэг, 101-р зүйлд заасныг  
үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.  “Эмэгтэй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажлын жагсаалтыг” 1 дүгээр хавсралтаар, 
“Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг” 2 
дугаар хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү жагсаалтыг дагаж мөрдөхийг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад 
үүрэг болгосугай. 41

  САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ   

       С.СОНИН 

41 2008 онд цуцлагдсан.
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Уул 
уурхайн 
олборлох 
үйлдвэр 

•	Газар доорхи бүх төрлийн ажил, 
газрын тос олборлол, нэрэх 
шатдаг хий ашиглах

Агаарын 
тээвэр 

•	Нисэх онгоцны механик
•	Нисэх онгоцны холбоочин
•	Онгоц болон түүний 

техникийн ба хөдөлгүүрийн 
үйлчилгээ 

Арьс 
ширний 
үйлдвэрлэл

•	Арьс ширний идээлэх, натри 
хромийн шим бэлдэх зэрэг 
шохойн дамжлагын бүх ажил, 
идээлсэн ширийг зөөж хураах 

Мод 
бэлтгэх, 
боловс-
руулах 
үйлдвэр-
лэл 

•	Мод бэлтгэх, усаар урсгах бүх 
дамжлага 

•	Гуалин мод гараар буулгах, 
ачих

•	Доод агуулахад мод тайрах, 
ялгаж хураах, 

•	Цаасны үйлдвэрлэлийн хлор 
найруулах

•	Мод бутлах 

Шил 
шаазан 
үйлдвэрлэл

•	Шилний амаар үлээх, 
•	Карбид гараар бутлах

Барилга 
угсралт 

•	Яндан хоолой угсрах 
•	Худаг малтах
•	Хавтан гараар цутгах
•	Эвдэж буулгах 
•	Чулуу буулгах
•	Автоклавчин 

Нэхмэлийн 
үйлдвэрлэл 

•	Аналины давс, флюкс гараар 
бэлдэх

•	Гидрохлорит гараар бэлдэх

Нийгмийн 
үйлчилгээ 

•	 Бохир усны шүүр цэвэрлэх
•	 Бохир усны шугамын 

сантехник 

Хэвлэлийн 
үйлдвэрлэл

Хэвлэлийн хэвлэгч
•	Офсет хэвлэл
•	Цайр зургийг буулгах, 

хордуулах, 
•	Стреотип цутгах
•	Тугалга хайлуулах
•	Үсэг цутгах 
•	Нэг тал огтолгооны машины 

машинч

Түгээмэл 
ажил, 
мэргэжил

Антен мачтын ажил
•	 Битум, асфальт чанах
•	Уулын аврах ажил
•	Шүхэрчин гал сөнөөгч
•	Мөнгөн устай будаг найруулах 

ажил
•	 Бүр төрлийн уурын зуухны 

галч
•	Шатах тослох материал 

хадгалдаг цестерн танкинд 
орж цэвэрлэх, будах, 
засварлах, гагнах

•	 Бензинд этил холих
•	 Зуух, яндан, хоолой цэвэрлэх
•	Түлш, үнс зөөх
•	Ширэн метал хайлуулах, 

цувих, юүлэх, савлах
•	Хар тугалга хайлуулах, 

цутгах, сунгах, цувих, хэвэнд 
цохих, гүйлгэх

Оёдлын 
үйлдвэрлэл

Эсгэх дамжлагын нарийвчилсан 
ба хэсэгчилсэн огтолгооны 
машины машинист

•	Тусгай зориулалтын пресс 
индүү ажиллуулах

Махны 
үйлдвэрлэл

•	Мал, гахай, шувууг мэдээ 
алдуулах, 

•	Мал нядлах
•	Аммиакан хөргүүртэй зооринд 

ажиллах
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Төмөр 
замын 
тээвэр

•	Вагон холбогч, найруулагч
•	Хос дугуйн жийрэг, мөөр 

суулгах
•	Гүүрийн слесарь
•	Дэр мод идээлэх, ачиж буулгах
•	Яндан цэвэрлэх, хөөлгөх, үлээх 
•	Ивүүрчин, 
•	 вагон доогуур орж үйлчилгээ 

хяналт хийх
•	 илчит тэрэгний дизель, туслах 

тоноглол, түлш цахилгаан мотор 
засварлах

•	Хүнд машин механизмын 
жолооч 

•	Аккумлятор гагнах
•	Кабелийг тугалгадах
•	Гар ажиллагаагаар хар 

тугалган эдлэл боловсруулах
•	Хүдрээс хар тугалга, зэс мөнгө 

зэрэг металл хайлуулах
•	Шугам хоолой гаграх, 

лантуучих, 25 тонноос дээш 
хүчээр металлыг хүйтнээр 
хэвлэх автоматчин, прессчин, 
хүрд зорох суурь машин, 
бутлагч, автомашины дугуй 
жигнэх, зуухны засварчин, 
өндөр даралтын шугам хоолой 
гагнах, засварлах, холхивч 
цутгах, суурийн дизелийн 
цахилгаан станцын машинч, 
засварчин, компрессорчин, 
химийн аргаар металл 
өнгөлөх, хучих 

Усан тээвэр •	Усан онгоцны дизельчин
•	 Залуурч, усан цэрэг
•	Усанд шумбах
•	Усан онгоцны механик
•	Усан замын тэмдэг тавих  

Авто замын 
тээвэр

•	 2.5	тонноос	дээш	даацын	
автомашин, 25-аас дээш 
суудалтай автомашины жолооч

•	Агуулах, резервуар, цистернийн 
дотор талын засвар хийх, гагнах 

Эх сурвалж: Монгол улсын засгийн газар, Дэлхийн банк
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