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Хураангуй
Тайлангийн товч танилцуулга
Энэхүү жендерийн зураглалын тайланг “Монгол: Алтны бичил уурхайд мөнгөн усны
хэрэглээг зогсооход оруулах хувь нэмэр” төслийн бүс нутгийн нөхцөл байдлын судалгааны
хүрээнд гүйцэтгэсэн болно. Уг төслийг Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн санхүүжилтээр
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Байгаль орчны хөтөлбөр тэргүүлэн Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллагын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага, Канад Улсын Алтны бичил уурхайн
зөвлөл (АБУЗ), Монгол Улсын Байгаль орчин аялал, жуулчлалын яамтай хамтран гүйцэтгэж
байна.
Судалгааны зорилго нь сонгогдсон судалгааны байршилд бичил уурхайн салбарын өнөөгийн
нөхцөл байдал, стандарт, практик, тэр дундаа жендерийн асуудалд суурь үнэлгээ хийхэд
оршино. Энэхүү тайлан нь төсөл хэрэгжиж буй газруудад түшиглэн Монгол улсын бичил
уурхай буюу гар аргаар алт олборлох салбарын жендерийн динамик, түүний уурхайчин
эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөөг тоймлон харуулах зорилготой.

Ажил хөдөлмөр дэх жендерийн хуваарь
Судалгаанаас харахад гар аргаар алт олборлох салбарын ажиллах хүчний 30 орчим хувийг
эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг ч эмэгтэйчүүд арай богино цагаар, улирлын чанартай ажиллах
хандлагатай байдаг байна. Мөн эрэгтэйчүүд ихэнх хүнд хөдөлмөрийг (хүдэр олборлох,
баяжуулах) гүйцэтгэж байхад, эмэгтэйчүүд хүдэр шуудайлах зэрэг биеийн хүчний ажилд
оролцдог боловч менежмент, захиргаа, хүнс худалдан авах зэрэг туслах үйл ажиллагаанд
голчлон оролцох зэргээр бичил уурхайн байгууллагад жендерийн холбогдолтой хөдөлмөр
хуваарилалт их байгааг судалгааны үр дүн илтгэн харуулж байна. Гэвч бүс нутгаас хамаарсан
ялгааг тус судалгаагаар тогтоосон. Уламжлалт соёлын хэм хэмжээг баримталдаг баруун
аймгуудад (Есөнбулаг, Алтай сумд) санхүүгийн эх үүсвэр олох, тоног төхөөрөмж худалдан
авах, алт худалдах зэрэг удирдлагын шийдвэрүүдийг эрэгтэйчүүд түлхүү хариуцдаг.
Эмэгтэй, эрэгтэй уурхайчид аль аль нь ажил хөдөлмөр дэх жендерийн хуваарийн
шалтгааныг тайлбарлахдаа эмэгтэйчүүдийг удирдах чадвар илүү сайтай, биеийн хүчний
хүнд ажил хийхгүй байх нь зүйтэй хэмээн үзэж байв. Ерөнхийдөө уурхайчин эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдийн дунд эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхахаас илүү хамгаалах зорилгоор
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босоо аманд ажиллах, хүнд ачаа өргөх зэрэг аюултай ажил хийлгэх ёсгүй гэсэн итгэл
үнэмшил бат тогтсон байдаг нь харагдсан. Энэ байдал нь эмэгтэйчүүдэд эдийн засгийн хувьд
сул тал (тухайлбал, нөөцөөс хүртэх, ашиглах боломжийг нь хязгаарлах) бий болгох нөлөөтэй.
Судалгаанд оролцогчид олсон орлогоо бүлэг доторх ажил үүргээс хамааралгүйгээр
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн дунд тэгш хуваарилдаг гэсэн дүгнэлт үр дүн нь уг таамаглалыг
баталж байна.

Эрх мэдлийн ялгаатай байдал, шийдвэр гаргалт
Уурхайчин эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд шийдвэр гаргахад бараг адил эрх эдлэх хандлагатай
байдгийг судалгааны үр дүн илтгэж байна. Асуулга судалгаанаас харахад эрэгтэйчүүд уул
уурхайн байгууллага доторх шийдвэр гаргалтад эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад арай илүү
(эрэгтэйчүүд 95%, эмэгтэйчүүд 88%) оролцдог, уурхайн үйл ажиллагааны (олборлолт,
баяжуулалт) талаарх шийдвэр гаргалтад давамгайлах хандлагатай байдаг. Үүний зэрэгцээ,
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль аль нь санхүүгийн шийдвэр гаргахад ижил эрх эдэлдэг ба
эмэгтэйчүүд захиргааны холбогдолтой шийдвэрт давамгайлах хандлагатай байна.
Бичил уурхайн салбарын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн гүйцэтгэж буй үүрэг, хариуцлагад
хийсэн дүн шинжилгээнээс харахад Ховд аймгийн Алтай сумаас бусад зорилтот сумдад
эмэгтэйчүүд нөхөрлөл, бичил уурхайн ТББ-ыг удирдах нь харьцангуй олон байна. Ялангуяа,
алтны бичил уурхайн ТББ-уудыг эмэгтэйчүүд удирдах хандлагатайг гол мэдээлэгчтэй хийсэн
ярилцлагын үр дүн баталж байна. Гэвч судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь (42%) эрэгтэй
удирдагчтай байхыг илүүд үздэг байхад 37% нь жендерийн хувьд аль нь ч хамаагүй, 22% нь
эмэгтэй удирдлагыг илүүд үзэж байна. Мөн эмэгтэй удирдагчид тооны хувьд давамгай байдаг
зорилтот сумдад эмэгтэйчүүдийн манлайллыг илүү эергээр харж байна. Боловсрол дахь
жендерийн урвуу зөрүү нь (өөрөөр хэлбэл, эмэгтэйчүүд илүү өндөр боловсрол эзэмшсэн байх,
эмэгтэйчүүд менежмент хийх, нийцлийг хангах) нь Монголд эмэгтэйчүүдийн манлайлалд
таатай нөхцөл бүрдүүлж байна.

Нөөцийн хүртээмж, ашиглалт
Чанарын болон тоон мэдээллээс эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хооронд нөөцийн хүртээмжийн
(орлого хуваарилалт, санхүүгийн хүртээмж, бичил уурхайн үйлдвэрийн хяналт зэрэг) хувьд
ямар нэгэн томоохон ялгаа, тэгш бус байдал ажиглагдаагүй. Гэвч уурхайчдын дийлэнх нь дан
ганц бичил уурхайгаар амьдрах боломжгүй, орлогын бусад эх үүсвэрээс хамааралтай гэдгийг
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ойлгох нь чухал.
Асуулга судалгааны мэдээлэл болон нарийвчилсан судалгаагаар орлогын тэгш бус байдал
ажиглагдаагүй ч харгалзах төрийн албан хаагчид, хүний эрхийн мэргэжилтнүүд, Алтны
бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо (АБУНДХ)-ны удирдлагуудын зүгээс ажил хөдөлмөр дэх
жендерийн ялгаатай хуваарь, эрэгтэй, эмэгтэй уурхайчдын хоорондох эрх мэдлийн ялгаатай
хуваарилалт нь цалин хөлс, орлогын тэгш бус хуваарилалтын шалтгаан болж буйг дурдаж
байв. Иймд судлагдсан сумдын хувьд гарсан үр дүнгээр Монголын бичил уурхайн салбарыг
ерөнхийлөн дүгнэж болохгүй юм.

Чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмж
Судлагдсан сумд дахь эмэгтэй оролцогчид сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд уул уурхайтай
холбоотой сургалтад эрэгтэйчүүдээс харьцангуй олон хамрагдсан байна. Уул уурхайн үйл
ажиллагааны гол оролцогч талууд эмэгтэйчүүд чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаанд илүү
идэвхтэй оролцдог хэмээн дурдсан. Үнэндээ гол оролцогч талууд эрэгтэй уурхайчдыг
сургалтад түлхүү хамруулах замаар жендерийн тэгш байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг
онцолж байлаа. Судалгаанд оролцогчдын өмнө нь хамрагдсан сургалтад хүйсийн хувьд тус
тусад нь дүн шинжилгээ хийж үзэхэд эмэгтэйчүүд асуулгад дурдагдсан бүх сэдвээр, тэр
дундаа техник, хууль эрх зүй, бизнестэй холбоотой сургалтуудад илүү идэвхтэй оролцож
байгаа нь тогтоогдсон. Эмэгтэйчүүд гол төлөв үйл ажиллагаагаа албажуулах, хариуцлагатай
уул уурхайн практик болон сайн туршлага, технологийн талаар суралцах сонирхолтой байв.
Харин жендер, хүний эрхийн сургалтад хамрагдах сонирхол бага байсан нь тухайн сэдвийн
талаарх мэдлэг дутмаг байсантай холбоотойг гүнзгийрүүлсэн судалгаагаар тогтоосон. Үүний
адил, гол оролцогч талууд сургалтын зарим сэдвийг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст эн тэргүүний
ач холбогдолтой хэмээн тодорхойлсон нь судалгаанд оролцогчдынхоос ялгаатай байв.
Тэргүүлэх ач холбогдолтой сургалтын гурван сэдэв нь мөнгөн ус ашиглах эрсдэл ба хор
хөнөөл, хууль эрх зүйн орчин болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй болно. Мөн
эмэгтэй удирдагч гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар сургалт явуулах шаардлагатайг
илэрхийлж байсан.

Жендерт суурилсан хүчирхийлэл
Тоон болон чанарын судалгааны үр дүнгээс харахад судалгаанд хамрагдсан бичил уурхайн
байгууллагуудад жендерт суурилсан хүчирхийллийн тархалт бага байгаа ч огт гарахгүй
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гэсэн баталгаа байхгүй. Гэр бүлээрээ ажилладаг, мөн бичил уурхайн албан ёсны талбайд
архи, согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглосон байдаг нь хүчирхийллээс хамгаалах
хүчин зүйл байх магадлалтай байна. Гүнзгийрүүлсэн ярилцлагын үеэр судалгаанд
оролцогчид гэр бүлийн хүчирхийлэл, ялангуяа архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн
хэрэглэсэн тохиолдолд асуудал дагуулдгийг дурдаж байв. Гэхдээ хүчирхийлэл нь зөвхөн уг
салбарт л тохиолддог асуудал биш, харин Монголын нийгмийн ерөнхий өөрчлөлттэй
холбоотой билээ.

Ахуйн ажил үүргийн жендерийн хуваарь
Эмэгтэйчүүд бичил уурхайд адилхан олон цаг ажилладаг ч хажуугаар нь ар гэрийн ажлын
ачааг голлон үүрч байгааг чанарын болон тоон судалгааны үр дүнгээс харж болно.
Эрэгтэйчүүд ус зөөх, түлээ бэлтгэх зэрэг ахуйн зарим ажлыг хариуцан туслахад бэлэн байдаг
боловч дээрх байдал нь олон эмэгтэй ажил-ар гэрийн давхар ачаа үүрэхэд хүргэдэг байна.
Үүний зэрэгцээ эмэгтэйчүүд гэрийнхээ өдөр тутам юу худалдан авах шийдвэрийг голчлон
хариуцдаг. Эрэгтэйчүүд гэр орны өдөр тутмын шийдвэр гаргалтад ийнхүү бага оролцож
байгаа нь хөдөлмөрийн хуваарь дахь жендерийн хэвшмэл үзлийг өөгшүүлдэг “эрэгтэйчүүд
өрхийн эдийн засагт ач холбогдолгүй бага дүнтэй худалдан авалтыг сонирхдоггүй”,
“эмэгтэйчүүд гэрийн өдөр тутмын ажлыг хариуцдаг” зэрэг үзэл хандлагад тулгуурласан
байдаг. Эрэгтэйчүүд гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээний талаар шийдвэр гаргахад бага
оролцох нь гэр бүлийн гишүүд, тэр дундаа хүүхдүүдийн хэрэгцээг ойлгох, эмэгтэйчүүдийн
гэр бүлдээ хүлээх хариуцлагыг бүрэн ойлгоход бэрхшээл дагуулдаг. Энэхүү ойлголт дутмаг
байдал нь шударга шийдвэр гаргах үүднээс зөвлөлдөх, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн ажиламьдралын тэнцвэрийг хангах үйл ажиллагаанд саад учруулж байх талтай. Гэвч өрхийн
томоохон зардал гаргах шийдвэрт ихэвчлэн эхнэр, нөхөр хоёулаа оролцдог нь судалгаанаас
харагдсан.1.
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1. Монгол Улс дахь Алтны бичил уурхайн салбар
Монгол Улс эрт дээр үеэс мал аж ахуйд суурилсан эдийн засагтай байсаар ирсэн. 1990-ээд оны
үед зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээр эдийн засаг томоохон хямралд орж, ажилгүйдэл,
бүрэн бус ажил эрхлэлт хурдацтай нэмэгдэж, улс орны хэмжээнд ядуурал газар авсан. Тухайн
үед Монголчууд өөрийгөө болон гэр бүлээ авч явах бүх боломжийг эрэлхийлж, бусад салбарт
ажиллагсад эдийн засгийн хэрэгцээгээ хангах үүднээс бичил уурхайн салбарт олноороо орж
ирсэн. Тухайлбал, 2000 оны эхээр Монголын 400,000 гаруй иргэнийг шууд бусаар тэтгэдэг
100,000 хүн бичил уурхай эрхлэх замаар гэр бүлээ тэжээхийг эрмэлзэж байсан гэсэн судалгаа
байдаг (Дэлхийн банк, 2007). Бүртгэлгүй уурхайчдын талаарх мэдээлэл хомс байдаг, тус
салбар нь улирлын шинж чанартай, ажиллагсдын тоо байнга хэлбэлзэж байдаг зэрэг нь
өнөөдөр Монгол Улсын бичил уурхайчдын нэгдсэн тоог гаргахад хүндрэл учруулж байна.
Гэсэн хэдий ч тус салбарт 40-60 мянган уурхайчин ажиллаж байгаагийн гуравны нэг нь
эмэгтэйчүүд байдаг бөгөөд бичил уурхайчид 120-180 мянган хүнийг авч явдаг гэсэн тооцоо
бий (Тогтвортой бичил уурхай төсөл [ТБУТ], 2010, 2018).
Монгол Улсын Засгийн газар бичил уурхайг нийгмийн түр зуурын үзэгдэл гэж үзэж, улс орны
эдийн засаг өсөж, албан ёсны уул уурхай хурдацтай хөгжсөнөөр энэ салбар алга болно гэж
таамаглаж байсан. Тиймдээ ч Засгийн газар 2000 оны эхний арван жилд бичил уурхайг
хүлээн зөвшөөрч, бичил уурхай эрхлэх, хөгжүүлэхэд дэмжлэг болохуйц эрх зүйн орчныг
бүрдүүлэх талаар дорвитой алхам хийгээгүй. Оронд нь Засгийн бичил уурхайг гэмт хэргийн
шинжтэй гэж үзэн, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх замаар энэ практикийг зогсоох,
хориглоход голчлон анхаарч байв. Гэвч бичил уурхайчдын тоо нэмэгдсэн нь эрүүл мэнд,
аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ хангалтгүй буюу огт авдаггүй, мөн байгаль
орчны хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөөгүйгээс байгаль орчны доройтол нүүрлэх, бусад
шалтгааны улмаас осол аваар гарах, амь насаа алдах тохиолдол ихсэхэд хүргэсэн.
Иймд Засгийн газар энэ салбарыг зохицуулах арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй болсон.
Тодруулбал, 2010 онд Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Засгийн
газрын 308 дугаар тогтоолоор Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмыг батлах
замаар бичил уурхайг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн нь Монголын бичил уурхайчид зохион
байгуулалтад орох, үйл ажиллагаагаа албажуулах замыг засжээ. Монгол Улсад гар аргаар
болон бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлогчдын дээвэр байгууллага болох БУНДХ-ны
тооцоогоор одоогийн байдлаар нийт 1,181 бичил уурхайн нөхөрлөлд 10,671 уурхайчид
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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ажиллаж байгаагийн 2019 оны байдлаар 6,705 нь газрын зөвшөөрөлтэй бөгөөд тэдгээрийн
86% нь алт олборлогчид байна (БУНДХ, 2019).

2. Судалгааны зорилго
Энэхүү жендерийн зураглалын тайланг1 “Монгол: Алтны бичил уурхайд мөнгөн усны
хэрэглээг зогсооход оруулах хувь нэмэр” (planetGOLD Mongolia) төслийн бүс нутгийн нөхцөл
байдлын судалгааны хүрээнд, сонгогдсон судалгааны байршилд бичил уурхайгаар алт
олборлох салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, стандарт, практик, тэр дундаа жендерийн
асуудалд суурь үнэлгээ хийх зорилготойгоор гүйцэтгэсэн. Энэхүү тайлангийн зорилго нь
төсөл хэрэгжиж буй газруудад түшиглэн Монгол улсын бичил уурхайн салбарын
жендерийн динамик, түүний уурхайчин эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх нийгэм, эдийн засгийн үр
нөлөөг тоймлон харуулахад оршино. Түүнчлэн уг судалгааны үр дүнг тус салбарт
жендерийн эрх тэгш байдлыг сайжруулах зорилгоор төслийн үйл ажиллагаанд зохих
боломж, саад бэрхшээлийг анхаарч үзэх, тусгахад ашиглах юм. Төслийн бүхий л үйл
ажиллагаанд жендерийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг зохих байдлаар тусгаснаар уг
зорилтод хүрнэ.
Гуравдугаар бүлэгт жендерийн зураглал боловсруулсан аргачлалыг танилцуулсан бол
Дөрөвдүгээр бүлэгт судалгаанд хамрагдсан уурхайчдын нийгэм, эдийн засгийн байдлыг
жендерийн өнцгөөс тоймлон судалсан юм. Учир нь боловсрол, гэр бүлийн байдал, орлого
зэрэг үзүүлэлт нь жендерийн динамикт нөлөөлөх хандлагатай байдаг билээ. Тавдугаар
бүлэгт зохион байгуулалтын хэлбэр, ажил хөдөлмөр дэх жендерийн хуваарь, манлайлал,
чадавх

бэхжүүлэх

болон

бусад

хүчин

зүйлсэд

голлон

анхаарч,

бичил

уурхайн

байгууллагуудын жендерийн динамикт дүн шинжилгээ хийсэн. Монгол Улсад бичил
уурхайчид ихэвчлэн гэр бүлээрээ ажилладаг тул ажил, ар гэр нь хоорондоо нягт уялдаатай
байх нь нийтлэг. Тиймээс Зургаадугаар бүлэгт ар гэрийн ажлын жендерийн хуваарь,
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн шийдвэр гаргахад гүйцэтгэх үүрэг зэрэгт анхаарал хандуулж,
өрх гэр доторх жендерийн динамикийг судлан харуулсан. Эдгээр үр дүнд тулгуурлан
Долоодугаар бүлэгт Монгол Улсад жендерийн эрх тэгш байдлыг сайжруулахад чиглэсэн

1

Энэхүү нөхцөл байдлын судалгааг SICA ХХК-ий дэмжлэгтэйгээр Алтны бичил уурхайн зөвлөл, planetGOLD Mongolia төслийн баг хамтран бэлтгэв.
SICA ХХК нь судалгааны загварыг боловсруулах, мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгсэл, газар дээрээс мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэл
боловсруулах ажлуудыг хариуцан ажилласан. Эдгээр ажлуудыг хийхдээ төслийн багтай нягт хамтран ажилласан. Мөн planetGOLD Mongolia төслийн
судалгааны үйл явц хянах баг зорилтот газруудаас мэдээлэл цуглуулах явцад газар дээр нь ажиллаж, өдөр тутмын уулзалт зохион байгуулан
мэдээлэл солилцож байв. Түүнчлэн төслийн баг АБУЗ-ийн жендерийн мэргэжилтэнтэй нягт хамтран ажиллаж бичил уурхайн салбарын жендерийн
асуудлаар гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийсэн бөгөөд энэхүү жендерийн зураглалын тайланг АБУЗ-ийн Жендерийн мэргэжилтэн, доктор, Марэйкэ
Кролл бичив.
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зөвлөмж өгсөн болно.

3. Судалгааны аргачлал
Уг судалгаанд гурван аймгийн дөрвөн сум, нэг тосгонд байрлах төсөл хэрэгжүүлж буй таван
газрыг хамруулсан. Үүнд:
►

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум (цаашид ‘Баянгол’ гэх)

►

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум (Түнхэл тосгон ороогүй) (цаашид ‘Мандал’
гэх)

►

Мандал сумын Түнхэл тосгон (цаашид ‘Түнхэл’ гэх)

►

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сум (цаашид ‘Есөнбулаг’ гэх)

►

Ховд аймгийн Алтай сум (цаашид ‘Алтай’ гэх)

Төсөл хэрэгжүүлэх газруудыг “Монгол: Алтны бичил уурхайд мөнгөн усны хэрэглээг
зогсооход оруулах хувь нэмэр” төслийн баг АБУЗ-ийн ажилтнуудтай хамтран 2019 оны 11
дүгээр сард Монгол Улсын есөн байршлаас төсөл хэрэгжүүлэх газар сонгох бүтэцжүүлсэн
үйл явц ашиглан сонгосон. Уг тайланд өгөгдөл мэдээллийг ихэвчлэн жендерээр ангилан
үзүүлсэн бөгөөд таван газрын хооронд томоохон ялгаа гараагүй л бол судалгааны
байршлаар нь ялгаж харуулаагүй. Дараах арга замаар өгөгдөл мэдээллээ цуглуулсан буюу
холимог судалгааны арга зүйг ашигласан. Үүнд:
►

371 уурхайчнаас (100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй) авсан асуулга (тоон) судалгаа.
Үүгээр бичил уурхайгаар алт олборлох асуудалтай холбоотой жендерээр
ангилсан мэдээлэл, жендерийн тодорхой чиглэлд тусгайлсан жендерийн
холбогдолтой мэдээлэл цуглуулсан;

►

Харгалзах

төрийн

захиргааны

төв

болон

нутгийн

захиргааны

байгууллагуудын албан хаагчид, нөхөрлөлийн тэргүүн, иргэний нийгмийн
байгууллага (ИНБ)-ын төлөөлөлтэй хийсэн гол мэдээлэгчдийн ярилцлага
(чанарын судалгаа). Гол мэдээлэгчдийн ярилцлагын үеэр жендерийн
асуудлыг тодорхой хэмжээнд хөндөж байсан ч Хүний эрхийн үндэсний
комисс, аймгийн түвшний нийгмийн ажилтан, болон орон нутгийн
эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллага (ТББ)-ын төлөөлөлтэй хийсэн
ярилцлагын үеэр бичил уурхайгаар алт олборлоход тулгардаг жендерийн
асуудлыг тусгайлан судалсан;
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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►

Жендерийн асуудлаар уурхайчин 30 эмэгтэйтэй хийсэн гүнзгийрүүлсэн
ярилцлага судалгаа.

Ярилцлагад хамрагдах уурхайчин эмэгтэйчүүдийг

тухайн салбарын жендерийн асуудлын талаарх мэдлэг, ойлголт, сонирхолд
нь тулгуурлан зорилтот таван байршилд хийсэн тоон судалгааны үеэр
сонгож авсан;
►

Монгол Улсын бичил уурхайн салбар дахь жендерийн холбогдолтой
тайлан, судалгааны бүтээлээс холбогдох мэдээллийг авч ашигласан.

Тоон болон чанарын мэдээлэл цуглуулах дээрх арга хэрэгслүүдийг нь оролцогч талуудын янз
бүрийн бүлгээс, дурдсан аргуудыг хослуулан хэрэглэх боломжийг олгохуйц байдлаар
судалгааны загварыг боловсруулсан.

4. Эмэгтэй, эрэгтэй уурхайчдын нийгэм-эдийн засгийн
байдал
Энэхүү хэсэгт эмэгтэй, эрэгтэй уурхайчдын нас, гэр бүлийн байдал, боловсрол, ажил эрхлэлт,
нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж, хүүхэд харах үйлчилгээний талаарх мэдээллийг
тоймлон судалсан. Энэ хэсэгт бичил уурхайн байгууллагуудын жендерийн динамикт
нөлөөлж болох нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүдийг тоймлон дүгнэсэн болно.

4.1 Нас болон гэрлэлтийн байдал
Бичил уурхай дахь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл ерөнхийдөө насны
зөрүү бага байсан ч 18-29 насны бүлэгт эрэгтэйчүүдийн дийлэнх хувийг эзэлж байгааг уг
насны бүлэг дэх гэрлээгүй эрэгтэйчүүдийн тоо их байгаатай холбон тайлбарлаж болно
(эмэгтэйчүүд 7%, эрэгтэйчүүд 16%) (Зураг 2-1).
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Зураг 1. Судалгаанд оролцогчдын гэрлэлтийн байдал (хүйсээр (n=100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй))

Судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь (76%) нөхөн үржихүйн насныхан (50-аас
доош насныхан) байсан бөгөөд бичил уурхайд гүйцэтгэж буй ажил үүрэг нь ургийн хөгжилд
сөргөөр нөлөөлөх магадлалтайг анхаарах нь чухал. Жишээлбэл, хүнд зүйл өргөх эсвэл
химийн бодисын нөлөөнд өртөх нь мэдрэлийн асуудал үүсгэж болзошгүй юм. Ерөнхийдөө
судалгааны бүс нутаг бүрд гэрлээгүй эрэгтэй хүмүүсийн тоо эмэгтэйчүүдээс бага зэрэг илүү
байсан бөгөөд хамгийн олон ганц бие эрэгтэйчүүд Баянгол (22%), Мандалд (21%) байна.
Харин Мандалд ганц бие эмэгтэй (18%) хамгийн олон байна. Судалгаанд хамрагдагсдын
дийлэнх нь (эмэгтэйчүүдийн 87%, эрэгтэйчүүдийн 80%) гэр бүлтэй байна (Зураг 6-1). Гэр
бүлтэй эмэгтэйчүүдийн тоо олон байгаа нь эмэгтэйчүүд энэ салбарт ихэвчлэн нөхрөө эсвэл
гэр бүлийн бусад гишүүдтэйгээ хамт ажилладагтай холбон тайлбарлаж болно (Азийн сан,
2013 он). Бичил уурхайчдын дийлэнх нь гэр бүлийн зохион байгуулалтад орж ажилладаг тул
гэр бүл цуцлуулсан эсвэл салсан эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчдын тоо бага байсан.
Мандал, Алтай сумдад бэлэвсэн бичил уурхайчин эмэгтэйчүүд (7%) цөөн байсан.
Судалгаанд хамрагдагсдын дийлэнх нь (52%) нь 4-5 ам бүлтэй өрхөд амьдардаг бол 24% нь
гэртээ өөрөөс нь гадна 1-2 хүнтэй амьдардаг, 20% нь 5-6 ам бүлтэй байна. Судалгаанд
хамрагдсан эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн хүүхдийн тоог судлаагүй.

4.2

Боловсрол

Судалгаанд оролцогчдыг боловсролын түвшнээр авч үзэхэд эмэгтэйчүүдийн боловсролын
түвшин өндөр байгаа нь жендерийн урвуу зөрүү бий болсныг харуулж байна. Энэхүү
дүгнэлт нь Монгол Улсын дундаж үзүүлэлттэй (IRIM, 2014) нийцэж байна. Хамгийн багадаа
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн эмэгтэйчүүдийн (88%) эзлэх хувь эрэгтэйчүүдээс (73%) илүү
байна (Зураг 6-2). Алтай суманд бага ангийн боловсролтой (7%) болон дээд боловсролтой
(бакалавр) эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь тус тус өндөр (29%) байв.
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Зураг 3. Судалгаанд оролцогчдын боловсролын түвшин – (хүйсээр, n=100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй)

4.3

Хөдөлмөр эрхлэлт

Эмэгтэйчүүдийн хувьд алтны бичил уурхайгаас гадна орлогын гол эх үүсвэр нь хувиараа
хөдөлмөр эрхлэлт (16%), нийгмийн халамж (18% (тэтгэвэр, ажилгүйдлийн тэтгэмж)), газар
тариалан ба мал аж ахуй (13%) байна. Эрэгтэйчүүдийн хувьд нэмэлт орлогын гол гурван эх
үүсвэр нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэлт (24%), газар тариалан ба мал аж ахуй (20%), нийгмийн
халамж (10%) байна. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авч буй хүмүүсийн тоог харьцуулбал Алтай
(15%), Баянгол (13%) сумдын уурхайчдын дунд өндөр байна. Ерөнхийдөө эдгээр үр дүнгээс
харахад ажил эрхлэх боломж хомс, улирлын чанартай үйл ажиллагаатай, бусад сул зогсолт
зэргээс шалтгаалан бичил уурхайгаас олсон орлогоор өрх гэрээ тэжээн тэтгэхэд тийм ч
тогтвортой байдаггүй байна.
Судалгаанд оролцогчдын тал хувь нь (эмэгтэйчүүдийн 49%, эрэгтэйчүүдийн 51%) бичил
уурхайгаар алт олборлох нь тэдний үндсэн ажил гэж хариулсан (Хүснэгт 2.3-3). Харин үлдсэн
хувийн дийлэнх нь хувиараа хөдөлмөр (эмэгтэйчүүдийн 13%, эрэгтэйчүүдийн 15%) эрхэлж
орлого олдог бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хувьд тэтгэвэр (7%), эрэгтэйчүүдийн хувьд мал аж ахуй
(9%) орлогын эх үүсвэр болж байна. Харин эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн 7% нь ажил хөдөлмөр
эрхэлдэггүй байна. Судалгаанд хамрагдагсдаас Алтай суманд ажилгүй хүмүүсийн эзлэх хувь
хамгийн өндөр байна (эмэгтэйчүүдийн 21%, эрэгтэйчүүдийн 13%). Бичил уурхайгаас үндсэн
орлогоо олдог эрэгтэйчүүд (37%) эмэгтэйчүүдээс (27%) илүүтэй давхар ажил хөдөлмөр
эрхэлж байна. Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн 15% нь газар тариалан, мал аж ахуй эрхэлж,
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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хөдөө аж ахуйгаас орлогын эх үүсвэрээ бүрдүүлдэг бол эрэгтэй бичил уурхайчдын 17% нь
хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг гэжээ.
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Зураг 4. Уурхайчин эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн бичил уурхайгаас гадна орлогын эх үүсвэр (анхдагч эсвэл
хоёрдогч орлого) (хүясээр n= 100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй)

4.4

Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэнд, хүүхэд харах үйлчилгээ зэрэг
нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж нь эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдэд нэн чухал үүрэг
гүйцэтгэдэг. Гэсэн хэдий ч төрөхийн өмнөх ба дараах эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах,
хүүхдээ өсгөх, асрах зэрэг асуудал нь эмэгтэйчүүдийн бие бялдар, оюун санааны эрүүл
мэндийг тодорхойлох чухал хүчин зүйл ба эдгээрт анхаарал хандуулах шаардлагатай (Хэсэг
6-г үзнэ үү).
1994 онд батлагдсан Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу бичил уурхай
эрхлэгчид сайн дурын нийгмийн даатгалд хамрагдах боломжтой. Сайн дурын даатгалд
тэтгэврийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчний даатгал багтдаг. Тэтгэмжийн даатгалд жирэмсний ба амаржсаны амралт, өвчний
чөлөө, оршуулгын зардал зэрэг ордог. Сайн дурын нийгмийн даатгалд хамрагдах шимтгэл
нь сарын орлогын 13.5 хувь, эсвэл Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээнд үндэслэн тооцвол сард 56,700 төгрөгөөс дээш байна. Мөн Монгол Улсын иргэд
анхан шатны эрүүл мэндийн “зайлшгүй” багц үйлчилгээг үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
Нэмэлт эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь заавал шимтгэл төлөхийг шаарддаг нийгмийн эрүүл
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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мэндийн даатгалын тогтолцоонд тулгуурладаг. Гэвч эрүүл мэндийн даатгал нь бүх
үйлчилгээг хамардаггүй бөгөөд Монгол Улсад өөрөөсөө төлөх эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний зардал өндөр байдаг (Жигжидсүрэн ба бусад, 2019).
Судалгаанаас харахад эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчдын гуравны нэг нь (36%) нийгмийн
даатгалын шимтгэл тогтмол төлж байхад (Зураг 6-3), илүү олон эмэгтэй бичил уурхайчид
эрүүл мэндийн даатгалыг тогтмол төлж (эмэгтэйчүүдийн 77% нь, эрэгтэйчүүдийн 58%)
байна. Эрүүл мэндийн даатгал нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг
боловч эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломж, хүртээмж нь чухал юм (2-р бүлгийг үзнэ үү).
Судалгааны бүс нутгаар авч үзэхэд судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 37% нь эрүүл мэндийн
анхан шатны үйлчилгээ авах боломжгүй байгаа нь тогтоогджээ. Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний хүртээмж нь эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн хооронд ялгаа багатай боловч
судалгааны бүс нутаг тус бүрээр авч үзвэл ялгаатай байдал харагдаж байна (Алтай суманд
50%, Түнхэл тосгонд 80% орчим). Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад тулгарч буй
бэрхшээлийнх нь талаар асуухад, судалгаанд хамрагдагсдын дийлэнх нь эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээ авах шаардлагагүй (эмэгтэйчүүдийн 17%, эрэгтэйчүүдийн 24%) гэж
хариулсан. Мөн уурхайчид хууль зүйн бэрхшээл (нийт судалгаанд оролцогчдын 4%),
үйлчилгээний төлбөр өндөр гэх мэт байгууллагатай холбоотой бэрхшээл (нийт судалгаанд
оролцогчдын 5%), хувийн бэрхшээлийг (нийт судалгаанд оролцогчдын 5%, тухайлбал
эмэгтэй оролцогчдын 6% нь эмнэлэгт үзүүлэх цаг зав байхгүй хэмээн хариулжээ) тус тус
дурдаж байв.
Судалгааны явцад эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрөл, чанарыг үнэлээгүй боловч эмэгтэй,
эрэгтэй бичил уурхайчдын хувьд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж нь
бэрхшээлтэй хэвээр байгааг судалгааны үр дүн харуулж байна. Ховд аймгийн нөхөрлөлийн
тэргүүн нөхөрлөлийнх нь уурхайчид эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамрагддаггүй, харин
эмч нар заримдаа ажлын байран дээр нь ирж, эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй
хамруулдаг тухай тайлбарласан.

Манай сумын хувьд осол гэмтэл гараагүй тул манай нөхөрлөлийнхөн нэг ч удаа эмнэлгийн
тусламж авч байгаагүй. Бид сар, жил бүр тогтол эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагддаггүй.
Улаанбаатараас эмч нар ирж үнэ төлбөргүй үзлэг оношилгоо хийсэн цагт л бид эрүүл
мэндийн үзлэгт хамрагддаг. Бид ямар нэгэн өвчин зовуурь илрээгүй цагт эмнэлэгт
үзүүлдэггүй.
Ганцаарчилсан ярилцлага, Ховд аймгийн нөхөрлөлийн ахлагч, эрэгтэй
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Судалгааны хүрээнд эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрөл, чанарыг судлан үзээгүй ч эрүүл
мэндийн үйлчилгээний хүртээмж нь бичил уурхай эрхэлдэг эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн
аль алинд нь тулгамдсан асуудал хэвээр байгааг тоо баримтаас харж болно.
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Зураг 5. Судалгаанд оролцогчдын нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж (хүйсээр, n=100 эмэгтэй, 271
эрэгтэй)

Бичил уурхай эрхлэгч эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн нийгмийн даатгалд хамрагдалт бага
(36%) байна. Албан салбарын уурхайчдыг нийгмийн даатгал заавал төлөхийг шаарддаг ч
албан уурхайчдын хамрагдалт албан бус салбарынхнаас дөнгөж 12 хувиар илүү байна. Ховд
аймгийн орон нутгийн байцаагчийн тайлбарласнаар бичил уурхайчид нөхөрлөлд
бүртгүүлснээсээ хойш нэг жилийн хугацаанд л нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг бөгөөд
дараа нь уурхайн орлого тогтмол бус байдгаа шалтгаалан төлөхөө больдог байна.:
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хүргүүлэхийг шаарддаг тул эдгээр нөхөрлөлийн бүх уурхайчин 2018 онд нийгмийн болон
эрүүл мэндийн даатгал төлсөн. Тэд жилийн хугацаанд даатгалын төлбөрөө төлсөн ч уурхайн
үйл ажиллагаа тогтворгүй эсвэл түр зогссоны улмаас одоо цөөн хэд нь л даатгалаа
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үргэлжлүүлэн төлж байна. Тэгээд уурхайчид олборлолтын талбайд нөхөрлөл хэлбэрээр
ажилладаггүй тул даатгалаа хувиараа төлдөг. … Бичил уурхайчдыг албажуулж, тэдэнтэй
гэрээ байгуулахдаа эрүүл мэндийн ба нийгмийн даатгалд хамрагдах үүрэг хүлээлгэж, татвар
болон даатгал төлөхийн үр өгөөжийн талаар мэдээлэл өгөх нь чухал байна.
Гүнзгийрүүлсэн судалгаа, эрэгтэй албан хаагч, Ховд аймаг

Асуулга судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн төлөөлөгчдийн зүгээс бичил уурхайчдыг
нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулахад чиглэсэн сурталчилгааны кампанит
ажил өрнүүлэх нь тодорхой эерэг үр нөлөөтэйг цохон тэмдэглэсэн. Алтны бичил уурхайн
нөхөрлөлийн нэг гишүүн уурхайн үйл ажиллагааны улирлын чанартай байдлыг шимтгэл
төлөлтийн хуваарь, бүтцэд харгалзах нь зүйтэй гэх санааг хэлж байв.

4.5 Хүүхэд асран хамгаалал
Судалгааны үеэр хүүхдээ асран хамгаалах боломжийн талаарх асуудлыг хөндөөгүй боловч
эмэгтэй бичил уурхайчидтай хийсэн гүнзгийрүүлсэн ярилцлагын үеэр энэ асуудлыг хөндөж
ярьсан байна. Судалгаанд оролцсон нийт эмэгтэйчүүдийн 80% нь, эрэгтэйчүүдийн 50% нь
үр хүүхдээ асран хамгаалахад оролцдог гэж хариулсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Мөн түүнчлэн
эмэгтэй бичил уурхайчид долоо хоногт эрэгтэйчүүдээс илүү олон цагийг өрх гэрийн ажилд
зарцуулдаг (Хэсэг 6.3-аас үзнэ үү) бөгөөд хүүхэд асрах албан ёсны үйлчилгээ, гэр бүлийн
дэмжлэг дутмаг байгаа нь эмэгтэйчүүдийн үйлдвэрлэлийн болон нөхөн үржихүйн асран
халамжлах

ажлын

ачааллыг

хоёр

дахин

нэмэгдэхэд

хүргэдэг

байна.

Уурхайчид

олборлолтын талбай дээр ажиллахын тулд түр зуурын суурьшлын бүс рүү нүүх
шаардлагатай болдог. Энэ тохиолдолд албан ёсны хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдах
боломжгүй байдаг нь нэмэлт бэрхшээлүүд дагуулж болзошгүй юм. Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл
тосгоны судалгаанд оролцогч хоёр хүн хүүхдүүддээ боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ авахын тулд төрсөн нутагтаа өвөө, эмээ, хамаатан садныхаа хамт байлгадаг гэж
тайлбарлаж байсан. Энэ нь эцэг эхчүүдэд олборлолтын талбай дээр илүү удаан ажиллах
боломжийг олгодог байна (1-2 сар). Гэсэн хэдий ч судалгаанд хамрагдсан хоёр хүн тусдаа
байгаа хүүхдүүдийнхээ бие бялдар, оюун санааны хөгжилд санаа зовж байгаагаа илэрхийлж
байв. Монгол Улсад бичил уурхайгаар алт олборлох үйл ажиллагаа нь улирлын шинж
чанартай, эмэгтэй бичил уурхайчид олборлолтын талбай руу түр хугацаагаар шилжин
суурьших шаардлага гардаг нь хүүхдийн оюун санааны эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй
юм. Олборлолтын талбайд хүүхдүүдэд зориулсан хүүхэд харах үйлчилгээ шаардлагатай
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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эсэхийг ойлгохын тулд энэ асуудлыг цаашид тодруулах хэрэгцээ байна.

5. Алтны бичил уурхай дахь жендерийн динамик
5.1 Салбар дахь жендерийн харьцаа ба ажиллах хугацаа
Төслийн хүрээнд хийсэн бичил уурхайн талбайн үнэлгээний үр дүнгээс харахад (planetGOLD
Mонгол, 2019 он) алтны бичил уурхайчдын баг нь голдуу 9 гишүүнээс бүрдэх бөгөөд 7 нь
эрэгтэй, 2 нь эмэгтэй байна. Тиймээс Монгол Улсад бичил уурхайд ажиллагсдын 28% орчим
нь эмэгтэй бичил уурхайчдаас бүрддэг гэсэн тооцоо гарчээ. Азийн сангаас гаргасан
судалгааны тайланд дурдсанаар (2013 он) алтны үндсэн ордод ажилладаг бичил уурхайчдын
22% нь, шороон ордын 33% нь эмэгтэйчүүд байжээ. Эрэгтэйчүүд ихэвчлэн бие бялдрын хувьд
хүнд хэцүү ажил (жендерийн хөдөлмөрийн хуваарь) хийхээр уурхайд ажилд ордог бол
эмэгтэйчүүдэд зориулсан ажлын байрны тоо хязгаарлагдмал байдаг. Цөөн тооны
эмэгтэйчүүд хүдэр олборлох, боловсруулах чиглэлээр ажилладаг гэж хариулсан бол дийлэнх
нь туслах ажилтан, захиргааны чиглэлээр ажилладаг гэж хариулсан байна. Бичил уурхайд
5-аас дээш жил ажилласан туршлагатай эмэгтэйчүүдийн тоог эрэгтэй бичил уурхайчидтай
харьцуулж үзэхэд бараг ижил байна (58% ба 59%). Өнгөрсөн жил энэ салбарт ажиллаж
эхэлсэн эрэгтэйчүүдийн тоо эмэгтэйчүүдтэй харьцуулбал илүү олон (эрэгтэй 14%, эмэгтэй
9%) байна. Эмэгтэйчүүд ажлын туршлагын хувьд энэ салбарт эрэгтэйчүүдтэй ижил байр
суурь эзэлж байна. Гэсэн хэдий ч илүү олон эрэгтэйчүүд бүтэн жилийн турш ажилладаг
(эрэгтэй 55%, эмэгтэй 40%) бол харин эмэгтэйчүүдийн 55 орчим хувь нь 4-р сараас 10-р сар
хүртэл улирлын чанартай ажилладаг байна. (Зураг 6).

Эмэгтэй
77%

58%

59%

58%

38%

39%

48%

1-р сар

2-р сар

3-р сар

77%

71%

66%

57%
4-р сар

83%

5-р сар

79%

6-р сар

77%

7-р сар

66%

71%

8-р сар

64%

67%

Эрэгтэй

65%

59%

56%

57%

43%

41%

9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар

Зураг 6. Алтны бичил уурхайд идэвхтэй ажилладаг сарууд (хүйсээр, n=100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй)
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Хүснэгт 1. Бичил уурхайд ажилладаг хугацаа (сар, долоо хоног, өдөр тутамд) (хүйсээр)
Эмэгтэй (n=100)

Эрэгтэй (n=271)

Нийт (n=371)

Дундаж ажлын хоног- сараар
Сард 9 хүртэл өдөр

17%

14%

15%

Сард 10 өдөр

13%

13%

13%

Сард 11 - 20 өдөр

47%

47%

47%

Сард 21 - 31 өдөр

23%

26%

25%

Дундаж ажлын хоног- 7 хоногоор
1 өдөр

13%

15%

15%

2 - 3 өдөр

26%

26%

26%

4 - 5 өдөр

37%

34%

35%

6 - 7 өдөр

24%

25%

25%

Өдрийн дундаж ажлын цаг
Өдөрт 2 ба түүнээс доош цаг

7%

1%

2%

Өдөрт 3 – 5 цаг

13%

12%

12%

Өдөрт 6 – 8 цаг

38%

44%

43%

Өдөрт 9 болон түүнээс дээш

42%

43%

43%

100%

100%

100%

цаг
Нийт

Эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчдын ажлын цаг хугацааг сар, долоо хоног, өдөр тус бүрээр
авч үзвэл мэдэгдэхүйц ялгаа ажиглагдаагүй (Хүснэгт 6.2-1). Энэ нь хэдийгээр улирлын
чанартай бичил уурхай эрхэлдэг эмэгтэйчүүдийн тоо эрэгтэйчүүдээс арай илүү байгаа ч уул
уурхайн үйл ажиллагаа идэвхтэй явагддаг саруудад хоёулаа ойролцоо цаг хугацааг энэ
салбарт зарцуулдаг гэсэн үг юм.
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5.2 Зохион байгуулалт
Бичил уурхайн байгууллагад бүртгэлтэй уурхайчин байх нь албажуулах эхний бөгөөд чухал
алхам юм. Эрэгтэй, эмэгтэй уурхайчид нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, хоршоо гэх мэт бүх
хэлбэрийн бичил уурхайн байгууллагад орох боломж нь нээлттэй байна. Судалгаанд
хамрагдагсдын

ихэнх

нь

бүртгэлтэй

нөхөрлөлийн

гишүүд

(эрэгтэйчүүдийн

55%,

эмэгтэйчүүдийн 49%) байна. Эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүд алтны бичил уурхай
эрхэлдэг ТББ-ын гишүүн байх нь илүү (эмэгтэйчүүд 24%, эрэгтэйчүүд 10%) байхад, харин
эрэгтэйчүүд зохион байгуулалтад ороогүй (23%) эсвэл албан бус бүлэгт (5%) багтах нь
олонтоо. Хэдийгээр уурхайчин эмэгтэйчүүд нэгдэж зохион байгуулалтад орох нь их байгаа ч
судалгаа хийгдсэн байршилд дан эмэгтэй уурхайчдын тусгайлсан байгууллага байхгүй байна
(Монгол: Алтны бичил уурхайд мөнгөн усны хэрэглээг зогсооход оруулах хувь нэмэр төсөл,
2019).
Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд нь ижил төстэй хэлбэрээр зохион байгуулалтад орсон боловч
хоорондоо ялимгүй ялгаатай байв. Эмэгтэйчүүд бичил уурхайн ТББ эсвэл бүртгэлгүй
нөхөрлөлийн гишүүн байх хандлагатай байгаа бол эрэгтэйчүүд бүртгэлтэй нөхөрлөл эсвэл
албан бус бүлэгт харьяалагдах буюу албан ёсны байгууллагад харьяалагддаггүй байна.
55%

60%
50%

49%

40%
30%
20%

10%

24%
13%

23%
11%

10%

8%

3%

5%

0%
Бүртгэлтэй нөхөрлөл Бүртгэлгүй нөхөрлөл

БУ ТББ

Эмэгтэй

Албан бус уурхайчид Хууль бус уурхайчид

Эрэгтэй

Зураг 7. Судалгаанд оролцогчдын байгууллагын зохион байгуулалтад орсон байдал (хүйсээр, n=100 эмэгтэй,
271 эрэгтэй)

5.3 Алтны бичил уурхайн ажил хөдөлмөр дэх жендерийн хуваарь
Эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчид нь нийгэм, соёлын хэм хэмжээ, итгэл үнэмшил, боловсрол
(жендерийн хэм хэмжээ нөлөөлдөг), ур чадвар, сонирхол, эрх мэдлийн динамик,
албажуулалтын түвшин зэргээс хамааран алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд ялгаатай үүрэг
гүйцэтгэдэг. Ихэнх эмэгтэйчүүд туслах үйл ажиллагаа эрхэлдэг (91%) хэдий ч менежмент,
хүдэр олборлох, боловсруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бол бараг бүх эрэгтэйчүүд (97%)
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хүдэр олборлох, боловсруулах ажлыг гүйцэтгэдэг байна (Зураг 8).
96%

98%

91%
80%

66%

Олборлолт

71%

72%

Баяжуулалт
Удирдлага/менежмент
Эмэгтэй (n=100)
Эрэгтэй (n=271)

79%

Туслах үйл ажиллагаа

Зураг 8. Судалгаанд оролцогчдын бичил уурхайн үе шатуудад оролцдог оролцоо

Гэсэн хэдий ч дээрх дөрвөн ангиллын хүрээнд ажил үүргийн хуваарийг авч үзэхэд ажил
хөдөлмөр дахь жендерийн хуваарь илүү тодорхой харагдаж байна (Зураг 6-7). Эрэгтэй бичил
уурхайчид хүдэр бутлах, алт угаах (тус бүр 59%), хүдэр олборлох, газар доорх ажлууд (тус бүр
54%), хүдэр нунтаглах (52%) гэсэн таван ажлыг давамгайлж хийдэг байна. Харин
эмэгтэйчүүд туслах үйл үйлчилгээний хоол хийх (79%), хоол хүнс, бусад зүйл худалдан авах
(63%), аяга таваг угаах (61%), цэвэрлэгээ хийх (55%) гэх зэрэг дөрвөн ажлыг голчлон
гүйцэтгэдэг байна. Эмэгтэй бичил уурхайчдын хамгийн их оролцдог тав дахь ажил нь
санхүүжилтээр хангахтай холбоотой ажил байна (49%).
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Туслах үйлчилгээ

ОРОЛЦДОГГҮЙ

21%

9%

32%

Цэвэрлэгээ

61%
31%

Аюулгүй ажиллагаа & аюулгүй байдал
Хоол хийх
8%

Хүүхэд харах үйлчилгээ

37%
20%
13%

Эрх зүйн асуудал (зөвшөөрөл, бүртгэл, гэх мэт)

63%

28%

24%

16%

Баяжуулах цехтэй харилцах

23%
22%

Уурхай/үйл ажиллагааны зохицуулагч
Аюулгүй ажиллагаа
Алтны худалдаа
13%

Нягтлан бодох бүртгэл

32%
38%
35%
41%
43%

23%
22%
28%
25%
29%

Мөнгө, санхүү зохицуулах
Тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл худалдан авалт

38%

Санхүүжилтээр хангах
8%

ОРОЛЦДОГГҮЙ

49%

29%

20%
17%
13%
12%
22%
18%
9%
5%
13%
1%

Баяжуулах цехийн тээрэм цэвэрлэх
Алтны бүртгэл/ тоо баримт хөтлөх
Алт жигнэх
Химийн баяжуулалт
Хайлуулах
Алтны хүдэр нунтаглах

52%

17%

Алт угаах/Хүдэр угаах

44%

Хүдэр бутлах
4%

Хайгуул хийх

2%

Ам/цооног гаргах

1%

34%
14%

9%

Ус соруулах/ шавхах

7%

Тэсэлгээ хийх

2%

13%
14%

Хүдэр тээвэрлэх

39%

20%

Хүдэр шуудайлах

40%

26%

Хүдэр ангилах

31%

Хүдэр олборлох

42%
54%

20%

Уурхайн гүн лүү орох
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Дамарт өргүүр ажиллуулах

42%
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Зураг 9. Судалгааны 5 бүс нутгийн алтны бичил уурхайн ажил хөдөлмөрийн жендерийн хуваарь (n=100
эмэгтэй, 271 эрэгтэй; олон хариулттай, нийт=3,732)

Судалгаанд хамрагдсан нийт эмэгтэй бичил уурхайчдын 28% нь
менежментийн

үйл

менежментийн

үйл

ажиллагаанд

оролцдоггүй

ажиллагаанд

оролцдог

байгаа

бөгөөд

эмэгтэйчүүд

нь

эрэгтэйчүүдтэй адил тодорхой ажил үүрэг гүйцэтгэдэг байна.
Тухайлбал,

судалгаанд

оролцогч

эмэгтэйчүүдийн

24%

(эрэгтэйчүүдийн 13%) нь үйл ажиллагааны зөвшөөрөл авах, 23% нь
санхүүгийн тооцоо бүртгэл хөтлөх ажилд оролцдог байна. Өөрөөр
хэлбэл хоёр эмэгтэй тутмын нэг нь (49%) санхүүжилт олоход оролцож
байна. Судалгааны таван бус нутагт ажил хөдөлмөрийн жендерийн

Зураг1. Түнхэл тосгоны
уурхайн талбай дээрх
хянагч ээлжийн хуваарь
бөглөж байгаа нь
(planetGOLD Mонгол)

хуваариас харахад эмэгтэйчүүд хүдэр олборлох (ялангуяа хүдэр
ялгахад 31%) болон хүдэр баяжуулахад (алт угаах, 44%) чухал үүрэг
гүйцэтгэдэг байна.

Хүснэгт 2. Удирдах ажилд эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн оролцоо, (судалгааны бүс нутгаар) (ногоон ≥
50%, шар ≥ 25%)
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зохицуулах
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Орон нутгийн төлөөллүүдийн хэлснээр хууль бусаар ашигт малтмал олборлох үйл
ажиллагааг ТББ, нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад шилжүүлснээр бичил уурхайд шинэ
технологийг нэвтрүүлэх боломж бүрдсэн байна. Энэ нь эмэгтэйчүүдийн ажлын ачааллыг
хөнгөвчилж байгаа боловч эдгээр технологийн онцлогийг энд нарийвчилж тусгаагүй болно.
Aлтны бичил уурхайн ТББ -ын тэргүүн болон нөхөрлөлийн ахлагч нар, иргэний нийгмийн
байгууллагуудын тэргүүнтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын мэдээллээр эмэгтэй бичил
уурхайчид хөрс хуулах, савлах, ангилах, шигших, алт угаах, хоол хийх, төсөв хийх, худалдан
авах ажиллагаа зэрэг “хөнгөн” ажилд голчлон оролцдог. Бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр
холбооны ажилтан нь бичил уурхай дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоог захиргааны болон
санхүүгийн ажил үүрэгт илүү онцлон тэмдэглэж байлаа. Харин эрэгтэй бичил уурхайчид
голдуу олборлох, тээвэрлэх, чулуу бутлах, газар ухах, хүнд юм өргөх зэрэг бүх хүнд хүчир
ажлыг хийж гүйцэтгэдэг байна. Үүнийг нөхөрлөлийн ахлагч дараах байдлаар тайлбарласан:

“Манай нөхөрлөлд 2 эмэгтэй, 7 эрэгтэй гишүүн байдаг. Эмэгтэйчүүд алт угаах, хоол хийх
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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үүрэгтэй. Эмэгтэйчүүд хүнд жинтэй зүйл өргөх нь тохиромжтой бус бөгөөд бэртэл гэмтэлд
илүү өртөмтгий байдаг. Хөдөлмөрийн хуваарь нь тэгш бус: амар хялбар хөдөлмөр нь эмэгтэй
хүнд, хүнд ажил нь эрэгтэй хүнд ногддог. Бид олборлолтын талбай дээр 8-9 цаг ажилладаг”
гэжээ.
Ганцаарчилсан ярилцлага, Ховд аймгийн нөхөрлөлийн ахлагч, эрэгтэй
Судалгааны тоон мэдээллийг нэгтгэж үзэхэд хүдэр
олборлох,
байгаа

баяжуулахад

хэдий

ч

эмэгтэйчүүд

жендерийн

оролцож

гүнзгийрүүлсэн

судалгаанд оролцсон 30 эмэгтэй уурхайчнаас 17 нь
алт олборлох үйл ажиллагааны хүч хөдөлмөр
шаардсан хүнд ажлууд нь эмэгтэйчүүдийн хувьд
энэ салбарт тулгарч буй томоохон бэрхшээл болж
байгааг тэмдэглэв. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь
хүнд чулуу үүрэх, багажтай ажиллах, босоо амнаас
хүдэр гаргах гэх мэт хүнд хөдөлмөр эрхэлдэг байна.
Баянгол,

Мандал

сумд

болон

Түнхэл

тосгонд

Зураг 2. Эмэгтэй бичил уурхайчид уурхайн
талбай дээр. (planetGOLD)

ажиллаж байгаа эмэгтэй уурхайчид нь уурхайн аманд ажиллаж байсан туршлагатай
байсан. Баруун аймгуудын эмэгтэйчүүд (Алтай, Есөнбулаг сумд) энгийн технологи
ашигладаг, механикжуулалтын түвшин доогуур, мөн Алтай суманд албан ёсны баяжуулах
үйлдвэр байхгүйгээс хүнд чулуу зөөх зэрэг ажилд эмэгтэйчүүд түлхүү оролцох хандлагатай
байдаг байна. Ярилцлагын үр дүнг газар зүйн байршлаар авч үзвэл тухайн орон нутгийн
баяжуулалтын систем нь эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоонд нөлөөлдөг болохыг мөн
харуулсан байна. Иймээс хүдрийн ордын төрөл (шороон орд болон үндсэн орд),
механикжуулалтын түвшин, түүнчлэн олборлолтын талбайн ажиллах хүчний нийгмийн
бүтэц (өөрөөр хэлбэл байгууллага нь ихэвчлэн гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, эсвэл
хоорондоо холбоогүй хувь хүмүүсээс бүрдэж байгаа эсэх).зэрэг олон хүчин зүйлс ажил
хөдөлмөр дэх жендерийн хуваарьт нөлөөлж болно.
Нийгэмд болон ялангуяа эрэгтэйчүүд давамгайлсан уул уурхайн салбарт байгаа жендерийн
хэвшмэл ойлголт, соёлын итгэл үнэмшил нь эрэгтэй уурхайчдын дунд эмэгтэйчүүдийг
тодорхой ажил үүрэг гүйцэтгэхийг зөвшөөрөх ёсгүй, тэд хийх ёсгүй гэсэн ойлголтыг бий
болгодог. Гүнзгийрүүлсэн ярилцлагын үеэр эмэгтэйчүүдээс уламжлалт ёс, итгэл үнэмшил,
нийгмийн хэм хэмжээ нь алтны бичил уурхайн салбарын жендерийн үүрэг эсвэл нийгмийн
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харилцаанд нөлөөлж байгаа эсэхийг асуухад хэн ч үүнийг нотолсонгүй. 30 эмэгтэйн зургаа
нь алтны бичил уурхайд эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэж буй ажил үүрэгт нийгэм соёлын хэм
хэмжээ, үнэт зүйл нөлөөлөхгүй гэж хэлсэн. 30 эмэгтэйгээс найм нь бичил уурхайд ажиллаж
байхдаа сөрөг хандлагатай тулгарч байсан гэж хариулав. Эдгээр эмэгтэйчүүд хариултаа
тодруулж тайлбарлаагүй хэдий ч бусад судалгаанаас үзэхэд уул уурхайг Монгол Улсад
зохистой орлогын эх үүсвэр гэж үргэлж үздэггүй байна (Азийн сан, 2013 он). Гэсэн хэдий ч
эмэгтэйчүүд сургалтын хэрэгцээ шаардлагын талаарх хэлэлцүүлгийн үеэр жендерийн
талаар ойлголтгүй гэдгээ илэрхийлсэн. Тиймээс эмэгтэйчүүд алтны бичил уурхайн дахь
жендерт суурилсан ялгаварлан гадуурхалтыг мэддэггүй эсвэл ил гаргаж хэлэхийг хүсдэггүй
байж магадгүй юм.
Судалгааны үеэр эрэгтэйчүүдийн 90%, эмэгтэйчүүдийн 81% нь уул уурхайд эмэгтэйчүүдийн
хийх ёсгүй тодорхой ажлууд байдаг гэж хариулжээ (Зураг 6-8). Эдгээр ажлуудад гол төлөв
босоо амны ажил, хүнд зүйл өргөх зэрэг ажлууд хамаардаг (өөрөөр хэлбэл хүдэр олборлохтой
холбоотой ажлууд). Зураг 6-7-д эмэгтэйчүүдийн 66% нь олборлох үйл явцад оролцдог гэдгийг
харуулж байгаа ч уурхайн босоо аманд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн тоо бага (12%) байна.
Түүнчлэн олон эмэгтэйчүүд хүдэр ангилах (31%), шуудайлах (26%), тээвэрлэх (20%) ажлыг
гүйцэтгэж байна.
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Зураг 10. Тухайн салбарт эмэгтэй хүн хийх ёстой эсвэл хийхийг зөвшөөрдөггүй ажил байдаг эсэх талаарх
судалгаанд өгсөн хариулт (олон хариулттай, нийт=407)

Ерөнхийдөө эмэгтэй, эрэгтэй уурхайчдын дунд эмэгтэйчүүдийг хамгаалах зорилгоор биеийн
хүчний хөдөлмөр их шаардсан, аюулд өртөж болзошгүй ажилд эмэгтэйчүүдийг оролцох
ёсгүй гэсэн итгэл үнэмшил байдаг нь харагдаж байна. Энэхүү итгэл үнэмшил нь
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн зураглал
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эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах зорилгоор бус, өөрсдийг нь хамгаалах үүднээс
олборлолтын талбай дахь болзошгүй аюул, эрсдэлээс хамгаалагдсан байх ёстой гэсэн
санаанаас үүдэлтэй боловч энэ нь эмэгтэйчүүдийн эрдэс баялгийн нөөцөөс хүртэх
боломжийг хязгаарлаж болох юм. Судалгааны үр дүнгээс харахад баг дотроо гүйцэтгэж буй
ажил үүргээс үл хамааран эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд орлогоо ихэвчлэн тэгш хуваарилдаг
болох нь энэхүү таамаглалыг бататгаж байгаа бөгөөд энэ талаар нөхөрлөлийн ахлагч дараах
байдлаар тайлбарласан болно.

“Нөхөрлөлийн гишүүд эмэгтэйчүүдээр хүнд ажил хийлгэдэггүй ч гэсэн талбай дээр бүгд хамт
ажиллаж байгаа тул орлогоо тэгш хуваарилдаг. …Эрэгтэйчүүд илүү их ажил хийдэг. Ер нь
уул уурхайн бүх ажлыг эрэгтэйчүүд хийдэг. Эмэгтэйчүүд голдуу хоол хийх гэх мэт гэрийн
ажил хийдэг.
Ганцаарчилсан ярилцлага, Говь-Алтай аймгийн нөхөрлөлийн ахлагч, эмэгтэй

Гэхдээ олсон ашгаа тэгш хуваарилах механизм нь уул уурхайн бүх бүлэгт нийтлэг
хэрэгждэггүй нь ажиглагдсан (орлогk хэсгийг харна уу). Ийм тохиолдолд эрэгтэйчүүд
биеийн хүч шаардсан ажил хийдэг тул илүү өндөр цалинтай байдаг гэсэн итгэл үнэмшил нь
санаатай биш ч эмэгтэй бичил уурхайчдад эдийн засгийн хувьд сөрөг үр дагаврыг авчирдаг
байж болох юм. Иймээс эрэгтэй бичил уурхайчдын биеийн хүчний хөдөлмөр их шаарддаг
ажлын байрнаас олж буй орлогыг гишүүдэд эрх тэгш хуваарилахгүй бол эмэгтэй бичил
уурхайчдад эдийн засгийн бэрхшээл тулгарч болзошгүй юм. МБУНДХ-ны ажилтан бичил
уурхайн ажил хөдөлмөр дэх жендерийн хуваарь нь эрдэс баялгийн нөөц болон орлогын
хүртээмжид тэгш бус байдлыг бий болгож болохыг онцолсон нь салбарын хэмжээнд орлого
тэгш хуваарилалт нь уурхайчдын бүлэг тус бүрд харилцан адилгүй байдаг гэдгийг харуулж
байна. Иймээс орлогын эрх тэгш хуваарилалтад нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг цаашид
нэмж судлах шаардлагатай байна.

5.4 Уурхайн талбай дахь эрэгтэй, эмэгтэй бичил уурхайчдын
шийдвэр гаргалт, манлайлал, эрх мэдлийн ялгаатай байдал
Шийдвэр гаргалт
Ажил хөдөлмөр дэх жендерийн хуваарь нь бичил уурхайд эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн
гүйцэтгэж буй ялгаатай ажил үүргийг тоймлон харуулсан. Зураг 11-д эмэгтэй, эрэгтэй бичил
уурхайчин өөрсдийгөө тодорхой үйл ажиллагааны талаар шийдвэр гаргах үйл явцад хэрхэн
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идэвхтэй оролцдог болохыг харуулсан болно. Хайгуулын ажилд эмэгтэйчүүдийн 2% нь
оролцдог (Зураг 6-7) байхад хайгуулын ажлын талаар шийдвэр гаргахад 22% нь оролцдог гэж
хариулжээ. Баяжуулалтын үе шатанд шийдвэр гаргах түвшинд эрэгтэйчүүд түлхүү оролцдог
бол эмэгтэйчүүд хог хаягдлыг зайлуулах талаар шийдвэр гаргахад илүү оролцдог байна.
Энэхүү дүгнэлт нь байгаль орчин хамгаалах, нөхөн сэргээх, магадлан шинжилгээтэй
холбоотой ажил үүргийг эмэгтэйчүүд хариуцдаг байх магадлал өндөр байгааг харуулж
байгаа төдийгүй бусад дүгнэлттэй нийцэж байна. Үүнээс гадна эмэгтэйчүүд захиргааны
асуудлаар шийдвэр гаргах үйл явцад түлхүү оролцдог төдийгүй ашиг хуваарилах, санхүү
зохицуулахтай холбоотой асуудалд оролцдог байна.
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Зураг 11. Тодорхой үйл ажиллагааны талаар шийдвэр гаргах үйл явцад эмэгтэй болон эрэгтэй
уурхайчдын бичил уурхайчдын оролцоо (хүйсээр, n=100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй, нийт=1,139, олон
сонголттой хариулт)

Гүнзгийрүүлсэн судалгааны дүгнэлт нь эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчид ажлын байранд
шийдвэр гаргах, орлого хуваахад харилцан тэгш эрхтэй оролцдог байх хандлагатай байгааг
нотолж байна. Өрхийн түвшинд шийдвэр гаргах, гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд
эмэгтэйчүүд тэргүүлэх үүрэгтэй оролцдог байна (Бүлэг 6.3). Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд
ихэнх эмэгтэйчүүд (30-аас 19) уурхайн талбайд шийдвэр гаргах үйл явцад оролцдог болох нь
харагдаж байна. Мөн түүнчлэн шийдвэр гаргахдаа нөхөрлөлийн гишүүдтэй харилцан
ярилцсаны үндсэн дээр гаргадаг болохыг тэд онцоллоо. Цаашилбал, есөн эмэгтэй уурхайчин
шийдвэр гаргах үйл явц дахь жендерийн ялгааг онцолж, зарим нь эмэгтэйчүүд, зарим нь
эрэгтэйчүүд давамгайлж байгаа тохиолдлыг олж харжээ.

Манлайлал
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Бичил уурхай дахь ажил хөдөлмөрийн жендерийн хуваарийн талаар өгүүлсэн өмнөх хэсэгт
хууль ёсны зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх, санхүүжилт олох, алтны худалдаа зэрэг
менежментийн чухал ажилд эмэгтэйчүүдийн оролцох оролцоог тайлбарласан. Үүний
зэрэгцээ,

эмэгтэйчүүдийн

88%

нь

нийлүүлэлтийн

сүлжээний

төрөл

бүрийн

үйл

ажиллагааны талаар шийдвэр гаргах үйл явцад оролцдог байна (Зураг 6-11). Эдгээр
дүгнэлтүүд нь эмэгтэйчүүд олборлолтын талбайн удирдлага, зохион байгуулалттай
холбоотой шийдвэр гаргахад чухал нөлөө үзүүлдэг бөгөөд үүний үр дүнд манлайллын чиг
үүргийг мөн гүйцэтгэдэг болохыг харуулж байна.
Судалгаанд оролцсон 47 нөхөрлөл, ТББ-ын удирдагчдын 19 нь эмэгтэй, 28 нь эрэгтэй байв.
Бүртгэгдсэн нөхөрлөлийн 26 ахлагчаас зургаа нь эмэгтэй, ТББ-ын 15 тэргүүнээс арав нь
эмэгтэйчүүд байгаа нь эмэгтэйчүүд нөхөрлөлийн ахлагч байхаас илүү ТББ-ын удирдагч байх
хандлагатай байгааг харуулж байна (Зураг 6-12). Судалгаанд хамрагдсан хүн амын дунд
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь харьцангуй бага байгаа нь Монгол Улсын алтны бичил уурхайд
ажилладаг эмэгтэйчүүдийн тоо цөөн байгааг илтгэж байгаа бөгөөд зохион байгуулалтад
орсон нийт эмэгтэй бичил уурхайчдын 22% нь манлайлагч нар байсан бол зохион
байгуулалтад орсон эрэгтэй бичил уурхайчдын 14% нь манлайлагч нар байна. МБУНДХ-ны
ажилтнууд эмэгтэйчүүд бичил уурхайн байгууллагын удирдах албан тушаалд түлхүү
ажиллах хандлагатай байгааг онцолсон бөгөөд Монгол Улсын бичил уурхайн ТББ-уудын 60
орчим хувь нь эмэгтэй тэргүүнтэй байдгийг дурдсан.
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Зураг 12. Алтны бичил уурхайн байгууллагын гишүүд, ахлагч нарын тоо, (хүйсээр, n=282)

Гэсэн хэдий ч судалгааны таван бүс нутгийн тоон мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээгээр
эмэгтэйчүүдийн манлайлал нь газарзүйн байршил тус бүрд харилцан адилгүй байсан.
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Эмэгтэй манлайлагчтай байх нь Мандал (8 эмэгтэй удирдагч, эдгээрийн 5 нь бүртгэлтэй
нөхөрлөлийн ахлагч), Есөнбулаг (6 эмэгтэй удирдагч, эдгээрийн 5 нь ТББ-ын тэргүүн) сумдад
нийтлэг байсан бол Алтай суманд эмэгтэй удирдагч байгаагүй (Зураг 13).
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Зураг 13. Эмэгтэй болон эрэгтэй ахлагч нарын тоо (судалгааны бүс нутгаар, n=100 эмэгтэй, 271
эрэгтэй)

Манлайлагчийн сонголт
Эмэгтэйчүүдийн манлайллын эсрэг нэг талыг барьсан хандлага байгаа эсэхийг үнэлэх
зорилгоор судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс бичил уурхайн байгууллагынхаа удирдагчаар
эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүний алийг нь илүүд үздэг эсэхийг асуусан. Ерөнхийдөө судалгаанд
оролцогчдын 42% нь эрэгтэй удирдагчийг, харин 22% нь эмэгтэй удирдагчийг илүүд үздэг
байна (Зураг 6-14). Эрэгтэйчүүдээс (18%) илүү эмэгтэйчүүд нь эмэгтэй удирдагч (31%) байхыг
илүүд үзэж байв. Нийт судалгаанд хамрагдагсдын гуравны нэгээс илүү хувь нь (37%) аль нэг
талыг илүүд үзэхгүй (өөрөөр хэлбэл манлайллын ур чадвараас илүү жендерийн хувьд
төвийг сахисан байр суурьтай байсан) байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.
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Зураг 14. Манлайллын жендерийн сонголт (хүйсээр, n=100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй)

Судалгааны таван бүс нутгийн хувьд манлайлагчийн жендерийн сонголт нь харилцан
адилгүй байсан (Зураг 15). Эмэгтэй удирдагчийг илүүд үздэг эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн
хувь Есөнбулаг суманд хамгийн өндөр байсан (39% ба 46%), Баянгол суманд эмэгтэйчүүдийн
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хувь өндөр (40%), харин эрэгтэйчүүдийн хувь бага (5%) байсан бол Алтай суманд
эмэгтэйчүүд (21%), эрэгтэйчүүд (5%) хоёулаа харьцангуй бага хувьтай байна. Эдгээр
дүгнэлтүүд нь судалгааны бүс нутгуудын эмэгтэйчүүдийн манлайллын туршлагын
түвшинтэй уялдаж байна. Алтай суманд судалгаанд оролцогчид эрэгтэй манлайлагчийг
илүүд үздэг бөгөөд одоогоор эмэгтэй манлайлагчтай байсан туршлага байхгүй байна.
Баянгол,
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удирдагчийг

илүүд

үздэг

нь
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эмэгтэйчүүдийн манлайллын түвшинтэй нийцэж байна. Нөгөө талаар эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдийн аль аль нь эмэгтэй удирдагчийг илүүд үздэг Есөнбулаг суманд эмэгтэй
удирдагчид илүү олон байдаг байна. Мөн түүнчлэн бичил уурхайн ТББ-ын эрэгтэй гишүүд
нь эмэгтэй удирдагчийг илүүд үзэх нь хамгийн өндөр хувьтай байсан (52%) бол бүртгэлтэй
нөхөрлөлийн эмэгтэй гишүүд гол төлөв эрэгтэй ахлагчийг (41%) илүүд үздэг байна.
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Зураг 15. Манлайллын жендерийн сонголт (судалгааны бүс нутгаар, хүйсээр, n=100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй
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Жендерийн сонголтын асуулгад оролцогчдоос яагаад эрэгтэй, эмэгтэй удирдагчийг сонгосон
тухайгаа тайлбарлахыг хүссэн юм (Зураг 6-16). Судалгаанд оролцогчдын олонх нь тодорхой
хариулт өгч чадаагүй бол зарим нь эрэгтэй, эмэгтэй бичил уурхайчдын манлайллын шилдэг
туршлагын талаарх жишээг дурдав. Жишээлбэл, эрэгтэйчүүд илүү их ажиллах хүч тэнхээ,
бие бялдрын хүч чадалтай байдаг бөгөөд ажлын хүнд нөхцөлд илүү сайн дасан зохицож
чаддаг, илүү мэдлэгтэй, ур чадвартай, бусад эрэгтэй бичил уурхайчидтай хамтран
ажиллахад илүү сайн байдаг. Гэсэн хэдий ч эрэгтэй, эмэгтэй бичил уурхайчид эмэгтэй
удирдагчдын менежментийн ур чадвар илүү сайн, тухайлбал, санхүүг зохицуулах эсвэл
хууль эрх зүйн орчны хэрэгжилтийг хангах тал дээр илүү чадварлаг гэдгийг дурдаж байсан.
Мөн түүнчлэн эмэгтэйчүүдийг илүү найдвартай, хариуцлагатай гэж үздэг бөгөөд энд илүү
тууштай, цаг баримталдаг, бусдад анхаарал халамж тавьдаг, архи уудаггүй гэх мэт бусад
тодорхойлолтууд багтаж байв. Сонирхолтой нь, эрэгтэй бичил уурхайчид эмэгтэй
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удирдагчдыг эрэгтэй удирдагчаас илүү шударга гэж үзэж байв. "Бусад" гэсэн ангилалд
манлайллын мэргэшилтэй шууд холбоогүй "эрэгтэйчүүд илүү сайн" эсвэл "эмэгтэйчүүд илүү
эелдэг" гэх мэт ерөнхий тодорхойлолтуудыг багтаасан болно.
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Зураг 16. Эрэгтэй эсвэл эмэгтэй манлайлагчийг сонгодог шалтгаан (хүйсээр)

Хүдэр олборлох, боловсруулах техникийн болон биеийн хүчний ажилд эрэгтэй бичил
уурхайчид илүү түлхүү оролцож байгаа нь ялангуяа эрэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэй
манлайлагчийг сонгох шалтгаан нь болдог байж болно. Гэсэн хэдий ч эмэгтэйчүүдийн
зохион байгуулалт, менежмент, харилцааны ур чадварыг үнэлж байсан. Энэ нь илүү
албажсан, хууль эрх зүйн орчны талаарх мэдлэг нь давуу тал болдог, удирдлагад нь эмэгтэй
бичил уурхайчин байсан газруудад илүү их ажиглагдсан.
Эмэгтэйчүүдийн манлайлалд нөлөөлж байгаа өөр нэг чухал хүчин зүйл бол алтны бичил
уурхайн байгууллагын эмэгтэй удирдагчид орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах
чадвар юм. Эмэгтэй бичил уурхайчидтай хийсэн гүнзгийрүүлсэн судалгаагаар бичил
уурхайн байгууллагыг орон нутгийн засаг захиргааны албан хаагчид дэмжиж байгаа нь
жендерээс илүүтэй тухайн бичил уурхайн албажуулалтын түвшингээс хамаардаг гэдгийг
харуулж байна. Судалгаанд хамрагдсан 30 уурхайчны 10 нь нөхөрлөл албан ёсны болсны
дараа дэмжлэг авах боломжтой болно гэдгийг онцолжээ. Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон,
Мандал, Баянгол сумдад орон нутгийн удирдлагын дэмжлэг эерэг байх хандлагатай байна.
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5.5 Нөөцийн хүртээмж, ашиглалт
Энэ хэсэгт бичил уурхай дахь орлого, санхүүжилтийн хүртээмж, үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлд
тавих хяналтыг жендерийн үүднээс авч үзнэ.

Орлого
2-р бүлэгт дурдсанчлан судалгаанд оролцогчдын 77% нь бичил уурхайгаас үндсэн орлого
олдог

гэж

хариулсан

(эрэгтэйчүүдийн
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эмэгтэйчүүдийн

76%).

Гэсэн
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эрэгтэйчүүдийн 38%, эмэгтэйчүүдийн ердөө 33% нь бичил уурхайгаас хангалттай орлого
олдог гэж хариулжээ. Энэ нь нийт судалгаанд хамрагдагсдын гуравны хоёр нь заримдаа эсвэл
үргэлж орлогын нэмэлт эх үүсвэр хайх хэрэгтэй болдог гэсэн үг юм.
Судалгааны таван байршилд уурхайчдын 63 хувь нь сард дунджаар 1 сая төгрөгөөс бага
орлоготой (судалгаанд оролцогчдын 67% нь хариулснаар хоёрдогч орлогыг оруулаад) байна.
Харьцуулж өгүүлэхэд улсын хэмжээний сарын дундаж орлого 2020 оны 4 дүгээр улиралд
1,328,100 төгрөг байсан бөгөөд алслагдсан бүсэд дундаж орлого арай бага байна (жишээ нь,
баруун бүсэд 971,200 төгрөг) (Үндэсний статистикийн хороо [ҮСХ], 2020). Зөвхөн бичил
уурхайгаас олдог орлогыг нь авч үзвэл нийт судалгаанд оролцогчдын сарын дундаж орлого
980,163 төгрөг байсан бол эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн цалингийн зөрүү маш бага буюу
3,657 төгрөг байна (Зураг 17). Энэ нь улсын дундаж цалин дахь жендерийн зөрүүнээс
хамаагүй бага байна.
Түүнчлэн бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлогчдын сарын дундаж орлого 980,163
төгрөг байсан нь 2020 оны 3-р улирлын улсын сарын дундаж орлогын хэмжээ болох 1,269,100
төгрөгөөс 288,937 төгрөгөөр доогуур байна. Сарын дундаж орлого нь бүс нутгаараа ялгаатай
бөгөөд Баруун бүс (916,000) ба Төвийн бүсэд (1,142,500) дунджаас доогуур байна (ҮСХ, 2020).
Монгол Улсад орлогын хувьд жендерийн ялгаа ажиглагдаж байгаа бөгөөд 2020 оны 3-р
улиралд эмэгтэйчүүд сард 1,135,800 төгрөг, эрэгтэйчүүд 1,395,900 төгрөгийн орлого тус тус
олжээ.
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Зураг 17. Судалгаанд хамрагдсан бичил уурхайчдын сарын дундаж орлогыг улсын дундажтай харьцуулсан
нь, БОАЖЯ (Үндэсний орлогын мэдээлэл: ҮСХ, 2020)

Бичил уурхайгаас олсон орлогыг нарийвчлан үзвэл илүү олон эмэгтэй сард 200,000 төгрөгөөс
бага орлого олдог байна (эмэгтэйчүүдийн 15%, эрэгтэйчүүдийн 4%) (Зураг 18). Монгол Улсын
албан ёсны ядуурлын босго 2018 онд 166,580 төгрөг байсан (ҮСХ ба Дэлхийн банк, 2020). Гэвч
хоёр нөхөрлөлийн тэргүүний онцолсноор улирлын чанартай үйл ажиллагаа, сайн чанарын
хүдрийн олдоц, ажил олдох байдал зэргээс хамааран уул уурхайн орлого нь ихээхэн
хэлбэлздэг тул эдгээр мэдээллийг болгоомжтой тайлбарлах нь зүйтэй. Эмэгтэйчүүд бичил
уурхайд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад жилийн турш биш харин улирлын чанартай
ажиллах хандлагатай байдаг (5.2 дахь хэсэг) тул уул уурхайгаас олох жилийн орлогод
жендерийн томоохон зөрүү байгаа эсэх, мөн орлогоо жил тойроод нөхөрлөл, ТББ-ын
гишүүддээ тэнцүү хуваадаг эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байна.
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Зураг 18. Бичил уурхайчдын сарын дундаж орлого, хүйсээр

Судалгааны үр дүнгээс харахад судалгааны таван бус нутагт орлогын жендерийн тэгш бус
хуваарилалт бага байгааг харуулж байна. Ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр эрэгтэйчүүд
ихэвчлэн илүү хүнд, аюул эрсдэлтэй ажил үүрэг гүйцэтгэх хандлагатай байдаг бол
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эмэгтэйчүүд туслах ажил үйлчилгээ, захиргааны ажилд түлхүү оролцдог хэдий ч олсон
орлогоо жендерээс үл хамааран адил тэгш хуваадаг болохыг онцолсон байна.
“Бид зарлагаа хасаад үлдсэн орлогоо гишүүддээ тэнцүү хэмжээгээр хуваадаг.”
Ганцаарчилсан ярилцлага, Сэлэнгэ аймгийн хоршооны дарга, эрэгтэй
“Нөхөрлөлийн гишүүд эмэгтэйчүүдийг хүнд ажил хийхээс чөлөөлдөг. Гэсэн хэдий ч хүн бүр
олборлолтын талбай дээр ажилладаг тул орлогоо тэгш хуваарилдаг.”
Ганцаарчилсан ярилцлага, Говь-Алтай аймгийн нөхөрлөлийн ахлагч, эмэгтэй
Гүнзгийрүүлсэн ярилцлагад оролцсон эмэгтэйчүүд байгууллага дотроо орлогоо тэнцүү
хуваадаг гэдгийг баталгаажуулсан. Орлого хуваарилах болон үнийн талаар шударгаар
зөвшилцөхөд эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн ялгаатай байдлыг судалж үзэхэд, судалгаанд
оролцогчдын дийлэнх (30 эмэгтэйгээс 27) нь орлого хуваарилалтын талаар маргаантай
асуудал байхгүй гэж хариулжээ. Түүнчлэн ажил бүр өөрийн тогтсон үнэлгээтэй байдаг тул
орлогын хуваарилалт нь жендертэй холбоогүй гэж хариулсан байна. Хамгийн гол нь тэд
ихэвчлэн гэр бүлийн харилцаа холбоонд суурилсан нөхөрлөлийн хэлбэрээр ажилладаг
эсвэл гэр бүлийн зохион байгуулалтаар ажилладаг тул орлого хуваахад асуудал бага гардаг
гэдгийг тэд онцолсон болно.

“Бид ихэвчлэн гэр бүлтэйгээ эсвэл хань ижилтэйгээ хамт талбай дээр очиж ажилладаг. Энэ
хэв маяг нь алтны бичил уурхайн бусад уурхайчдын хувьд ч түгээмэл байдаг гэж би боддог.
Нэгэнт бид ойрын гэр бүл, хамаатан садантайгаа хамтарч ажиллаж байгаа учраас ажлаа
эхлэхээс өмнө сайн тохиролцдог тул шударга бус цалин хөлс хуваарилах магадлал багатай
байдаг.”
Гүнзгийрүүлсэн судалгаа, Говь-Алтай аймгийн бичил уурхайчин, эмэгтэй

Гэсэн хэдий ч ганцаарчилсан ярилцлагын дүнгээс Монгол улсад бичил уурхайн байгууллага
бүрд цалин хөлсний тэгш хуваарилалт нийтлэг хэрэгждэггүй болох нь харагдаж байна.

“Миний бодлоор цалингийн тэгш хуваарилалт байхгүй. Цөөхөн хэдэн бичил уурхайн
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нөхөрлөл цалин хөлсөө тэгш хуваарилдаг. Энэ нь ихэвчлэн нөхөрлөлийн ахлагчаас
хамаарна. Гишүүд нөхөрлөлийн ахлагчийг байхад гомдол гаргадаггүй боловч тэднийг
байхгүй үед цалингийн тэгш бус хуваарилалтын талаар ярьдаг. Тэд ажилгүй болохоос айдаг
тул ахлагчтайгаа энэ талаар ярилцаж чаддаггүй. Өөрөөр хэлбэл, нөхөрлөл нь эзэн төвтэй
байгууллага юм.”
Ганцаарчилсан ярилцлага, Улаанбаатар хот, төрийн байгууллагын ажилтан

Төрийн байгууллагын албан хаагчид, хүний эрхийн шинжээчид, МБУНДХ-ны удирдлагын
үзэж байгаагаар ажил хөдөлмөр дахь жендерийн хуваарь, эмэгтэй, эрэгтэй бичил
уурхайчдын эрх мэдлийн хуваарилалтын ялгаа нь цалин болон ашгийн тэгш бус
хуваарилалтын шалтгаан болж байна. Энэхүү ажиглалтыг судалгааны бүс нутагт явуулсан
судалгааны үр дүнгээр баталгаажуулж чадаагүй ч цаашид нэмэлт судалгаа хийх
шаардлагатай байна. Түүнчлэн бичил уурхайн байгууллага дахь эмэгтэйчүүдийн манлайлал
ба орлогын эрх тэгш хуваарилалтын хамаарлыг цаашид судлах нь сонирхол татаж байна.

Санхүүгийн хүртээмж
Судалгаагаар эмэгтэй бичил уурхайчдад санхүүгийн хүртээмжийн талаар жендертэй
холбоотойгоор томоохон бэрхшээлүүд илрээгүй. Судалгаанд оролцсон нийт эмэгтэйчүүдийн
29 орчим хувь, харин эрэгтэйчүүдийн 34 хувь нь бичил уурхайн байгууллагын санхүүгийн
шийдвэр гаргах үйл явцад оролцдог байна. Нэмж дурдахад, одоогийн байдлаар эмэгтэйчүүд
нь эрэгтэйчүүдээс илүү зээлтэй байна гэж хариулжээ (эмэгтэйчүүд 61%, эрэгтэйчүүд 51%).
Гүнзгийрүүлсэн ярилцлагын үеэр 30 эмэгтэй тутмын 22 нь санхүүжилт авахад жендерийн
ялгаатай байдал бараг нөлөөлдөггүй гэж хариулжээ. Бүх банк болон бусад санхүүгийн
байгууллагуудаас зээл хүсэхэд эхнэр, нөхөр хоёроос гарын үсэг, зөвшөөрөл шаарддаг гэж тэд
тайлбарлав. Тиймээс эхнэр, нөхрүүд аливаа зээлд хамрагдахаасаа өмнө санхүүгийн
асуудлаар ярилцдаг байна. Гэсэн хэдий ч зээл авахад эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчид
баталгаатай орлогын эх үүсвэр болон бусад шаардлагыг хангаагүйгээс бэрхшээлтэй
тулгардаг гэж мэдэгдсэн. Цөөн ярилцлагад зээл авахад эрэгтэйчүүд шийдвэр гаргадаг гэж
эмэгтэйчүүд хариулсан байна.
Санхүүгийн хүртээмжтэй холбоотой эмэгтэйчүүдэд тулгардаг тодорхой бэрхшээлүүд байгаа
эсэхийг санал асуулгын үеэр асуухад (Зураг 19) судалгаанд оролцогчдын 44%-д бэрхшээл
гараагүй. Бэрхшээл тулгардаг гэж мэдэгдсэн эмэгтэйчүүдийн ихэнх буюу 30% нь зээл авахад
жендертэй холбоогүй боловч барьцаа хөрөнгийн шаардлага, байнгын тогтмол орлоготой
холбоотой асуудлуудыг дурджээ.
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Бичил уурхайн үйлдвэрийн хяналт
Алтны бичил уурхай дахь жендерийн тэгш байдлыг харуулах шалгуур үзүүлэлтэд
баяжуулах үйлдвэр болон амны эзэн эмэгтэйчүүдийн тоог оруулж болно. Учир нь эдгээр 2
үзүүлэлт нь хоёулаа үйлдвэрлэлийн хяналт дахь эмэгтэйчүүдийн үүргийг илтгэн харуулдаг.
Судалгаанд хамрагдсан 28 баяжуулах цехийн эздийн 9 нь (32%) эмэгтэйчүүд байгаа бөгөөд
тэд Баянгол, Мандал, Түнхэл сумдад байна. Харин нийт 36 амны эзний 9 (25%) нь
эмэгтэйчүүд байв. Бичил уурхайн салбарт эмэгтэйчүүдийн тоо бага байдгийг харгалзаж
үзвэл дээрх мэдээлэл нь зарим эмэгтэйчүүд бичил уурхайн үйлдвэрлэлд хяналт тавьдаг
болохыг харуулж байна. Нөгөөтээгүүр, эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад (50%) эмэгтэйчүүд
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зүйтэй.

5.6 Мэдээлэл ба чадавх бэхжүүлэх
Сургалтад хамрагдах нь бичил уурхайн салбар дахь эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлтэй болгоход
чухал идэвхжүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг тул 6-р бүлгийн энэ хэсэгт зөвхөн жендертэй
холбоотой хамгийн чухал үр дүнг нэгтгэн дүгнэх болно. Сургалт нь эмэгтэйчүүдэд ажиллах
илүү таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг бөгөөд эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчдын жендерийн
зөрүүг арилгахад тусалдаг. Энэ бүлэгт судалгаанд оролцогчдын сүүлийн хоёр жилийн
хугацаанд хамрагдсан сургалтыг тодорхойлж, судалгаанд оролцогчдын санал болгосон
сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг нэгтгэн харуулсан болно.

Хамрагдсан сургалтууд
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Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд судалгаанд оролцогчдын 38% (n=141) нь бичил уурхайгаар
ашигт малтмал олборлохтой холбоотой сургалтад хамрагдсанаас эмэгтэйчүүдийн оролцоо
(47%, n=47) эрэгтэйчүүдээс өндөр (35%, n=97) байв. Үндэсний болон орон нутгийн төрийн
байгууллагууд, хүний эрхийн, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл ганцаарчилсан
ярилцлагын үеэр эмэгтэйчүүд чадавх бэхжүүлэх сургалтад илүү идэвхтэй оролцдог болохыг
тэмдэглэв. Гүнзгийрүүлсэн ярилцлагад оролцсон эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь (30-аас 22 нь)
сургалтад хамрагдах хангалттай боломж байгаа гэж хариулсан бол 6 эмэгтэй сургалтад
хамрагдах, мэдээлэл авах боломж хязгаарлагдмал байдаг гэж хэлжээ.
Уурхайчид гол төлөв үйл ажиллагаагаа албажуулах (19%), болон хариуцлагатай уул уурхайн
стандарт ба сайн туршлагын талаарх (19%) сургалтад хамрагдсан байна. Судалгаанд
оролцогчдын дүүргэсэн сургалтад хүйсээр ангилан дүн шинжилгээ хийж үзэхэд (Зураг 20)
эмэгтэйчүүд асуулгад дурдагдсан сургалтын бүх сэдвийн хувьд илүү идэвхтэй хамрагдсан
байна. Ялангуяа, бизнесийн менежмент (эмэгтэйчүүдийн 16%, эрэгтэйчүүдийн 3%), байгаль
орчинд ээлтэй туршлага (эмэгтэйчүүд 14%, эрэгтэйчүүд 6%), нөхөн сэргээлт (эмэгтэйчүүд
14%, эрэгтэйчүүд 7%), эрүүл мэнд (эмэгтэйчүүд 11%, эрэгтэйчүүд 6%) сэдвээр давуу
суралцжээ. Судалгаанд оролцогчдын хамгийн бага хамрагдсан сэдэв нь жендер ба хүний
эрхийн талаарх сургалт (эмэгтэйчүүдийн 3%, эрэгтэйчүүдийн 2%) байв.
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Зураг 20. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бичил уурхайчдын сургалтад хамрагдалт (жендерээр, нэгээс олон
хариултыг нэмж тооцсон, нийт =369)

Сургалтад хамрагдалтыг хүйсээр ангилан харвал судалгааны байршил бүрд харилцан
адилгүй байв (Зураг 21). Түнхэл, Есөнбулаг дахь уурхайчид хамгийн их (51%, 44% тус тус)
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сургалтад хамрагдсан байсан бол ялангуяа Мандал сум дахь эмэгтэй уурхайчид бусдаасаа
илүү их (57%) сургалтад хамрагдсан байна. Алтай (20%), Баянгол (22%) сумдын уурхайчдын
сургалтад хамрагдалт хамгийн бага байна.
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Зураг 21. Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд сургалтад хамрагдсан оролцогчдын тоо, сургалтын байршил,
жендер ба нийт дүнгээр

Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь (141 уурхайчны 40%) нь гишүүд болон бусад
уурхайчдад зориулж бичил уурхайн сургалт, бусад үйл ажиллагаа явуулдаг БУНДХ-ноос
зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байна (Хүснэгт 3). Хэдийгээр уурхайчид сургалтын
байгууллагыг тэр бүр тодорхой нэрлэж чадахгүй байсан ч Хүснэгт 3-аас харахад ТББ-ууд
ихэнх сургалтыг, харин төрийн албан хаагчид цөөн хэдэн сургалт явуулсан байна.
Хүснэгт 3: Асуулгад хамрагдсан уурхайчдын дурдсан сургалтын байгууллага (n=141)
№

Байгууллага

Хувь хэмжээ

1

АБУНДХ

40%

2

УБ хотоос

11%

3

Орон нутгийн байгууллага

9%

4

ТББ-ууд

6%

5

Төрийн байгууллагууд

5%

6

Швейцарын хөгжлийн

4%

агентлаг
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7

Дэлхийн зөн

4%

8

Санахгүй байна

9%

9

Бусад

12%

Нийт

100%

Ерөнхийдөө, судалгаанаас харахад эмэгтэй, эрэгтэй уурхайчид одоог хүртэл цөөн тооны
сургалтад хамрагдсан байна. Ховд аймгийн нөхөрлөлийн нэг гишүүн аюулгүй ажиллагааны
талаарх сургалт түүнд уг сэдвийн ач холбогдлыг хэрхэн ойлгуулсан талаар дараах байдлаар
тайлбарласан.:
Саяхан бид тэр бүр мэддэггүй аюулгүй ажиллагааны талаарх сургалтад хамрагдсан. Тус
сургалтад хамрагдсанаар бид өөрсдийн үйл ажиллагааны хариуцлагыг хүлээж, өөрсдийн
аюулгүй байдлыг хангаж, хувийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглах (тухайлбал, хамгаалалтын
каск байнга өмсөж уурхайн талбайд ажиллах) ёстойг ойлгосон төдийгүй уурхайн талбайгаа
дахин зохион байгуулсан. Цаашлаад, бид тоног төхөөрөмж, технологийг хэрхэн зөв
ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх гэх мэт чадавх бэхжүүлэх эсвэл мэргэжлийн зохих
сургалтад хамрагдах хэрэгцээ байна.
Нөхөрлөлийн эмэгтэй гишүүн, Говь-Алтай аймаг

Сургалтын хэрэгцээ
Уурхайчдын тодорхойлсноор нэн тэргүүнд шаардлагатай сургалтын сэдэв нь үйл
ажиллагаагаа албажуулах (35%) бол хариуцлагатай уул уурхайн стандарт болон сайн
туршлага (26%), нөхөн сэргээлт (27%) болон технологийн сургалт (26%) тус тус удаалж байна.
Асуулга судалгааны явцад оролцогчдын тодорхойлсон сургалтын хэрэгцээ нь эрэгтэй,
эмэгтэй уурхайчдын хувьд ижил төстэй байна (Зураг 22). Гэхдээ эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс
илүү үйл ажиллагаагаа албажуулах, бизнес, санхүүгийн менежмент, хувь хүний хөгжил,
манлайллын чиглэлээр сургалтад хамрагдахыг илүүд үздэг бол эрэгтэйчүүд хариуцлагатай
уул уурхайн стандарт, сайн туршлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, нөхөн сэргээлт,
технологийн чиглэлийн сургалтад түлхүү хамрагдахыг хүсэж байна.
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Зураг 22. Судалгаанд хамрагдсан сургалтын хэрэгцээ, жендерээр, нийт дүнгээр (нэгээс олон хариулт
сонгосныг нэмж тооцсон, нийт=850)
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Зураг 23. Судалгаанд хамрагдсан сургалтын хэрэгцээ, жендерээр, нийт дүнгээр (нэгээс олон хариулт
сонгосныг нэмж тооцсон, нийт=850) (Хоёрдугаар хэсэг)

Орон нутгийн харгалзах албан хаагчдын үзэж байгаагаар бичил уурхайгаар алт
олборлогчдод зориулсан сургалтын хувьд тэргүүлэх ач холбогдолтой сэдэвт холбогдох
хууль, дүрэм журам (уурхайчид зохих хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийн тулд), байгаль
орчны сургалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалт, мөнгөн усны эрүүл мэндэд үзүүлэх
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сөрөг нөлөөний талаарх сургалт зэргийг дурджээ. Мөн судалгааны байршил дахь нөхөрлөл,
ТББ-ын тэргүүн мөнгөн усны хоруу чанар зэрэг эрүүл мэндтэй холбоотой сургалт явуулах
шаардлагатайг онцолсон. Энэ нь уурхайчид мөнгөн ус ашиглах нь хууль бус учраас мөнгөн
усны талаар сайн мэдэхгүй байгаагаа хэлэхээс ичих, эсвэл мэдлэг тааруу байгаагаа мэдэхгүй
байгааг илтгэж байна. Энэ байдал нь жендер, хүний эрхийн сэдэвт ч хамаатай байж болох
талтай.
Жендер ба хүний эрхийн сэдвийг эмэгтэйчүүдийн 9%, эрэгтэйчүүдийн 8% нь чухал сэдэв гэж
тодорхойлжээ.

Гүнзгийрүүлсэн

судалгаагаар

эмэгтэйчүүд

(магадгүй

эрэгтэйчүүд

ч)

жендерийн болон хүний эрхийн чиглэлээр яг ямар сургалт явагдах талаар хангалттай
ойлголтгүй байсан нь тогтоогдсон бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хувьд эдгээр сэдэв нь шинэ зүйл
болохыг тайлбарлаад тодруулж асууж байсан. Энэ нь тухайн сэдвийг бага сонирхож байгааг
илтгэж байж болох юм.
Сургалтын үеэр уул уурхайтай холбоотой сургалтын хэрэгцээнээс гадна 11 эмэгтэй оёдол,
ногоо тарих, үс засах зэрэг нэмэлт орлогын эх үүсвэр бий болгох чиглэлээр сурах
сонирхолтой байгаагаа илэрхийлэв. Орлогын өөр эх үүсвэртэй болох сонирхол нь бичил
уурхайгаас зөвхөн улирлын чанартай орлого олдог, түүнчлэн жилийн орлогоо хангалттай
олж чаддаггүйтэй голчлон холбоотой байв. Зарим эмэгтэй бичил уурхайчин уурхайн талбай
руу түр хугацаагаар шилжин суурьших шаардлагатай болдог тул хүүхдүүдээ үлдээхийг
хүсдэггүй байна. Энэ нь бичил уурхайчдын ажил амьдралын тэнцвэрт байдлыг
уялдуулахын ач холбогдлыг харуулж байна.
Иргэний нийгмийн ТББ-ын тэргүүн эмэгтэй хэлэхдээ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой
хэргүүд нэмэгдэж байгаа тул Гэр бүлийн тухай хуулийн тухай сургалтад хамруулах нь
зүйтэй гэсэн саналыг дэвшүүлж байсан (5.82-р бүлгийг хараарай). ИНБ, ТББ-ын тэргүүн
эмэгтэй гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдэж байгаа талаар хөндөж, Гэр бүлийн тухай хуулийг
сургалтад оруулах хэрэгтэй хэмээж байсан.
Сургалт шаардлагатай байна. Залуучуудын оролцоог сайжруулах, чадавх бэхжүүлэх
чиглэлээр сургалт явуулах хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг өсөх
хандлагатай байна. Тиймээс Гэр бүлийн тухай хуулиар сургалт явуулах шаардлагатай. Aлтны
бичил уурхай эсвэл нийгмийн талаар ярих эсэхээс үл хамааран эцэст нь энэ бүхний үндэс нь
гэр бүл байдаг. Бид гэр бүлийн орчин, гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг бий болгох
гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэдгийг ярих хэрэгтэй. Сургалт нь 2 цагаас хэтрэхгүй байх нь зүйтэй
бөгөөд танхимын биш сургалт байх нь тохиромжтой. Та 8 цагийн турш лекцэд суухыг
зөвшөөрөх нэг ч хүнийг олохгүй.
Ганцаарчилсан ярилцлага, Иргэний нийгмийн байгууллагын эмэгтэй тэргүүн
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Энэхүү ганцаарчилсан ярилцлагаар ЖСХ түгээмэл байгаа бөгөөд энэ асуудал нь чухал сэдэв
тул жендерийн сургалтад тусгах шаардлагатай болохыг харуулж байна. Хүний эрхийн
үндэсний комиссын төлөөлөл тэмдэглэхдээ төв болон аймгийн түвшний орон нутгийн
төрийн албан хаагчдын дийлэнх нь жендерийн сургалтад хамрагдсан бол сумын түвшинд,
ялангуяа алслагдсан сумдын төрийн албан хаагчдыг сургах шаардлагатай байгааг онцлов.
Эдгээр сумдын төрийн албан хаагчид нь бичил уурхайчидтай хамгийн ойр харьцдаг ба
тэдний үйл ажиллагаанд жендерийн мэдрэмжтэй төлөвлөлтийг сайжруулахын тулд энэ
түвшинд жендерийн чадавхыг бэхжүүлэх нь чухал юм.
Сургалтын хэлбэрийн хувьд алтны бичил уурхай дахь үндсэн агуулгыг оруулахын зэрэгцээ
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, залуучуудын онцлог хэрэгцээнд тулгуурлан сургалтыг тусгайлан
боловсруулахыг экспертүүд зөвлөсөн байна.

Мэдээллийн эх сурвалж
Энэ нь уурхайчид холбогдох хууль, дүрэм, журам, уул уурхайн сайн практик, алтны
одоогийн спот ханшийн талаарх мэдлэгийг олж авах чухал эх сурвалж юм. Ухаалаг утас
өргөнөөр хэрэглэх болсон, интернэт хүртээмжтэй болсон нь уурхайчдын үзэж танилцаж
болох

мэдээллийн

цар

хүрээг

өргөжүүлсэн

боловч

энэ

нь

мэдээллийн

чанарыг

тодорхойлдоггүй билээ. Гэвч асуулга судалгааны зорилго нь төслийн холбогдолтой үйл
ажиллагаанд орон нутгийн аль мэдээллийн сувгийг ашиглах нь тохиромжтойг тодорхойлох
үүднээс эмэгтэй, эрэгтэй уурхайчид мэдээлэл хэрхэн авахыг илүүд үзэж буйг ойлгоход
оршсон.
Асуулга судалгаанаас харахад эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд ижил төстэй мэдээллийн эх
сурвалжийг ашигладаг байна (Зураг 23). Нийт судалгаанд оролцогчдын тал орчим хувь нь
(51%) гар аргаар алт олборлох талаарх мэдээллийг тус салбарын хүмүүсээс, 32% нь гэр бүл,
найз нөхөд, хамаатан саднаасаа авдаг хэмээн хариулжээ. Эрэмбийн хувьд олон нийтийн
болон төрийн байгууллагууд хамгийн чухал бус мэдээллийн эх сурвалжаар (10%) нэрлэгдсэн
байна.
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Зураг 23. Судалгаанд оролцогчдын бичил уурхайн талаар мэдээлэл авдаг мэдээллийн эх сурвалж, хүйсээр
нийт (нэгээс олон сонголт хариулт сонгосныг нэмж тооцсон, нийт=503)

ТБУТ-өөс уурхайчид болон бусад оролцогч талуудад бичил уурхайтай холбоотой мэдээлэл
солилцох, хуваалцах боломжийг олгох үүднээс гаргасан цахим платформ (холбоос:
https://www.asmhub.mn/en/home ) болох “Бичил уурхайн мэдлэгийн төв”-ийн талаарх
уурхайчдын мэдлэгийг асуухад бараг 90% нь (n=331) мэдэхгүй байв. Мэдлэгийн төвийн
талаар мэддэг оролцогчдын дунд (n=40) эмэгтэйчүүд тус төвийн талаар эрэгтэйчүүдээс арай
илүү мэдэж (эмэгтэйчүүд 13% , эрэгтэйчүүд 10%) байсан бөгөөд зөвхөн 22 оролцогч мэдээлэл
авч ашиглаж байсан бол 6 уурхайчин энэ талаар мэддэг ч ашиглаж байгаагүй хэмээн
хариулжээ. Бичил уурхайн мэдлэгийн цахим төв нь холбогдох мэдээллийг нэг платформд
төвлөрсөн байдлаар хүргэх сайн арга хэлбэр хэдий ч уурхайчид уг хэрэгслийн талаар сайн
мэддэггүй бөгөөд цахим сайт нь уурхайчдын мэдээлэл авахыг хүсдэг хэрэгсэл биш болохыг
судалгаанаас

бэлхнээ

харж

болно.

Судалгаанд

оролцогчдоос

ажил

мэргэжлийн

холбогдолтой мэдээлэл ямар мэдээллийн хэрэгслээс авахыг илүүд үздэгээ жагсаахыг хүссэн.
Ойролцоогоор 55% нь телевизээр, 46% нь гар утсаараа, 44% нь Фэйсбүүкээс мэдээлэл авахыг
илүүд үздэг гэж хариулжээ (Зураг 24). Эмэгтэй уурхайчид олон нийтийн сүлжээ (Фэйсбүүк)
болон телевизээр мэдээлэл авахыг илүүд үздэг бол эрэгтэй уурхайчид телевиз, гар утсыг
илүүд үздэг байна.
Алтны бичил уурхайн талаарх мэдээлэл олж авдаг хамгийн чухал мэдээллийн эх сурвалж
нь эмэгтэйчүүдийн хувьд ТВ (65%), Фэйсбүүк (55%), утас (37%), ам дамжсан яриа (20%) гэж
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хариулжээ. Түүнчлэн уул уурхайн үйл ажиллагааны оролцогч талууд нь мэдээлэл авах чухал
эх үүсвэр (49%) байгаа бөгөөд дараа нь мэдээллийн хэрэгсэл (28%), гэр бүл, найз нөхөд (26%)
орж буй нь эрэгтэйчүүдтэй адил байна.
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Зураг 24. Мэдээ мэдээлэл авахыг эрхэмлэдэг хэрэгсэл, хүйсээр, нийт дүнгээр ( нэгээс олон хариулт
сонгосныг нэмж тооцсон; нийт=757)

5.7 Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэл
Олборлолтын талбай дахь ажил хөдөлмөрийн жендерийн хуваариас харахад эрэгтэйчүүд
хүнд даацын юм өргөх, эсвэл аюулгүй ажиллагааны нөхцөл хангагдаагүй уурхайд
ажилладгаас болж гэмтэл бэртэл, осолд өртөж болзошгүй ажил үүргийг илүү их гүйцэтгэдэг
гэж дүгнэж болно. Жишээлбэл, нийт бүртгэлтэй уурхайчдын 63% нь уурхайн талбайд
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн (ХАБЭА) ажилтан ажиллуулдаг гэж хариулсан бол
бүртгэлгүй нийт уурхайчдын 20% нь ийнхүү хариулсан байна. Хүдэр олборлох үеийн
аюулгүй байдлын хамгийн том эрсдэл нь уулын чулуулгийн гулсалт, уурхайн ам, хөндлөн
нүх нурах байдаг байна. Уурхайн талбай дахь хөдөлмөрийн жендерийн хуваариас (5.3-р
хэсэг) харахад эрэгтэйчүүд хүнд ачаа өргөх, хамгаалалт муутай уурхайн аманд ажиллах
зэргээс шалтгаалж осол, гэмтэлд хүргэж болзошгүй ажилд түлхүү оролцдог гэж дүгнэж болно.
Зохион байгуулалт, механикжуулалтын түвшингээс хамааран бүс болгонд ялгаатай байдаг ч
эмэгтэйчүүд хүдэр олборлолт, баяжуулахад оролцдог бөгөөд тиймдээ ч мөн бие махбодын
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уурхайчин

эмэгтэйчүүд

гүнзгийрүүлсэн ярилцлагын үеэр ажил хөдөлмөрийн улмаас дараах эрсдэл эрүүл мэндэд нь
учирч болохыг дурджээ. Үүнд: өвлийн хүйтэн цаг агаарт олон цаг ажилласнаас бөөр, шээсний
замын өвчлөл, үе мөч, нурууны асуудал, амьсгалын замын өвчлөл, харшил зэрэг болно.
Цаашилбал, эмэгтэй бичил уурхайчид жирэмсэн байх хугацаандаа хөдөлмөрийн эрүүл
мэндийн эрсдэл, аюулд өртөмтгий байдаг. Судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүдийн дөрөвний
гурав (76%) нь нөхөн үржихүйн насныхан (50-аас доош насны) байна. Эдгээр эрсдэлүүд нь
хүнд юм өргөх, химийн бодист хордох, төрөхийн өмнөх болон дараах үзлэгт хамрагдах эрүүл
мэндийн үйлчилгээ авах, жирэмсний үеийн яаралтай тусламж авах боломж зэрэгтэй
холбоотой байдаг байна. Жирэмсэн байхдаа олборлолтын талбайд ажиллаж байсан эсэх
талаар асуухад судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүдийн 17% нь эерэг хариулт өгсөн бөгөөд
үүнээс 11 эмэгтэй аюулгүй байдлаа хангах арга хэмжээ аваагүй байна. Аюулгүй байдлаа
хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан гэж хариулсан бусад оролцогчид цөөн
цагаар ажиллах, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн талаарх зөвлөмжийг чанд мөрдөх, эм
уух, цусны даралтаа хянах зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Гүнзгийрүүлсэн судалгаанд
оролцсон дөрвөн эмэгтэй бичил уурхайчин жирэмсний хугацаанд олборлолтын талбайд
ажиллаж байхдаа эрүүл мэндийн асуудалтай тулгарч байсан гэж хариулсан боловч тухайн
асуудлын талаар нарийвчлан тодорхой тайлбарлаагүй байна.
Тийм, гэхдээ урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
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Зураг 25. Судалгаанд оролцогч эмэгтэйчүүдийн жирэмсэн үедээ авч хэрэгжүүлсэн хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ (n=100)

Эмэгтэй бичил уурхайчид жирэмсэн болох үедээ нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд
хамрагдах хүсэлт гаргаад олборлолтын талбайд үргэлжлүүлэн ажиллах шаардлагагүй гэж
Алтай сумын орон нутгийн төрийн албан хаагч тайлбарласан. Гэсэн хэдий ч судалгаанд
хамрагдсан нийт эмэгтэйчүүдийн зөвхөн 65% нь нийгмийн халамжид хамрагдахын тулд
нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тогтмол төлнө гэж хариулжээ. Жирэмсэн үеийн аюулгүй
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байдлаа хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах болон нийгмийн даатгалд
хамрагдалтын хооронд ямар нэг хамаарал байхгүй байна. Бодит байдал дээр нийгмийн
даатгалаа тогтмол төлдөг эмэгтэйчүүд жирэмсэн байх хугацаандаа аюулгүй байдлаа хангах,
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авалгүй ажиллаж байсан болохыг өмнө нь тайлбарласан
билээ.

Мөнгөн усанд өртөлт
Алтны бичил уурхайд алт ялган авахад мөнгөн усыг ашиглаж байгаа нь эх, эхийн хэвлий
дэх ургийг мөнгөн усны ууршилтад өртөхөд хүргэж улмаар ургийн эрүүл мэндэд хор нөлөө
үзүүлж болно. Монгол Улсад мөнгөн усны хэрэглээ нь хууль бус тул энэхүү тайланд янз
бүрийн хүчин зүйл дээр үндэслэн зөвхөн түүний тархалтыг тооцоолох боломжтой (5-р
бүлэг). Гүнзгийрүүлсэн судалгаанд оролцогчид нутаг дэвсгэрт нь баяжуулах цехүүд
ашиглалтад орсноор Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл, Баянгол, Мандал сумдад мөнгөн усны хэрэглээ
байхгүй болсон гэж мэдэгдсэн. Ховд аймгийн Алтай сумын эмэгтэйчүүд Алтай сум болон
түүнтэй залгаа сумдад, ялангуяа алтны үндсэн ордоос олборлосон хүдэр баяжуулахад хууль
бусаар мөнгөн ус хэрэглэсээр байгааг мөн мэдэгдэж байсан.
Судалгаанд хамрагдагсад мөнгөн усны хэрэглээний талаар мэдээлэл өгөхөөс зайлсхийж
эсвэл татгалзаж байсан тул эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд мөнгөн усаар алт ялгаж авах (мөнгөн
усаар алт бариулах, ууршуулах) баяжуулалтын аль үе шатанд түлхүү оролцож байгааг
үнэлэх боломжгүй байв. Бусад судалгаанаас харахад Төв аймгийн албан бус олборлолтын
талбайд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүү мөнгөн усаар алт бариулахад оролцдог байжээ
(Навч нар, 2006). Энэ дүр зураг нь бүс нутаг тус бүрээр өөрчлөгдөж болох бөгөөд бие бялдрын
хүч шаарддаггүй тул эмэгтэйчүүд мөнгөн усаар алт бариулах, ууршуулах ажлыг гүйцэтгэдэг
хандлага ажиглагдаж байна. Азийн сангаас (2013 он) явуулсан судалгаанд алтны бичил
уурхайн нөхөрлөлийн хэд хэдэн ахлагч нар албан болон албан бус олборлолтын талбайд
жирэмсэн эмэгтэйчүүд мөнгөн устай харьцаж байхыг харсан гэж мэдэгджээ.
Мөнгөн усны элементийн ууршилтад өртөх нь бүх хүнд хортой бөгөөд мөнгөн ус нь хөгжиж
буй ургийн цусан ихсийн хоригийг дамжин нэвтэрч мэдрэлийн эсүүдийг хордуулдаг тул
нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд илүү аюултай байдаг. Мөнгөн усны хордлого умайн
эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө нь байнгын шинж чанартай байх магадлалтай бөгөөд улмаар
хүүхдийн хэл яриа, хөдөлгөөний хомсдол зэрэг хөгжлийн бэрхшээлийг үүсгэж болзошгүй
(АБУЗ, 2020 он). Нярай болон бага насны хүүхдүүдийн гол эрхтнүүд хөгжиж байдаг тул
мөнгөн усны нөлөөнд илүү өртөмтгий байдаг. Гэсэн хэдий ч судалгаагаар баяжуулалтын үе
шатанд мөнгөн ус ашиглах, ялангуяа ууршуулах үед нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд,
нялх хүүхэд, хүүхдүүд хажууд нь байсан эсэх талаар мэдээлэл цуглуулж чадаагүй байна.
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Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ
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хэмжээний тухайд (4.2-р бүлэг) судалгаанд оролцогч эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчдын нэг
бүрийн хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээний түвшин ижил төстэй байна (56% ба 58%).
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтанд хамрагдсан эмэгтэй бичил
уурхайчдын тоо нь эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр байна (64% ба 57%). Мөн
олборлолтын талбайд ХАБЭА-н стандартыг эмэгтэйчүүд илүү дагаж мөрддөг (61% ба 58%)
болохыг харуулсан. Түүнчлэн орон нутгийн удирдлагууд ч эмэгтэй бичил уурхайчид ХАБЭАн стандартыг илүү дагаж мөрддөг гэдгийг баталгаажуулсан. Тиймээс эмэгтэй бичил
уурхайчдыг ХАБЭА-н стандарт, аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах сургалтад
хамруулах нь эмэгтэйчүүдийг илүү эрүүл, аюулгүй уул уурхайн үйл ажиллагааг
төлөвшүүлэх өөрчлөлт хийх агент/идэвхжүүлэгч болгон эрх мэдэлтэй болгох боломжийг
бий болгож байна.

5.8 Эмэгтэй бичил уурхайчдад тохиолддог хүндрэл бэрхшээл,
боломжууд
Бичил уурхайн салбарт ажиллаж буй эмэгтэй бичил уурхайчдад жендерийн онцлог
бэрхшээл тулгардагч ч олон боломж бий болдог байна. Жендер нь эмзэг нарийн сэдэв тул
эмэгтэйчүүдэд

тохиолддог

жендерийн

онцлог

бэрхшээл,

боломжуудыг

голчлон

гүнзгийрүүлсэн судалгаагаар авч үзсэн. КОВИД-19-тэй холбоотой гарсан аюулгүй байдлын
дүрэм, журмын улмаас төлөвлөсний дагуу эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчидтай фокус
бүлгийн ярилцлага хийх боломжгүй байлаа.

Хүндрэл бэрхшээл
Судалгааны үеэр эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчдаас олборлолтын талбай дээр эсвэл
байгууллагын хүрээнд (Хүснэгт 6.2-3-т дурдсан) нийгэм, эдийн засаг, ажлын байртай
холбоотой хүндрэл бэрхшээл гардаг эсэх талаар асуусан. Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх
нь (эмэгтэйчүүдийн 66%, эрэгтэйчүүдийн 59%) ямар нэг асуудал гарсан талаар мэдээлэл
өгөөгүй байна. Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн хариулт ижил төстэй байсан. Гэсэн хэдий ч,
хүчирхийлэл, жендерт суурилсан дарамт шахалт, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн
хэрэглэх зэрэг нийгмийн эмзэг асуудлуудын талаар дутуу мэдээлсэн байх магадлалтай тул
гүнзгийрүүлсэн судалгааны үед энэ асуудлыг авч үзсэн болно.
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Эрэгтэй
(n=271)

Эмэгтэй
(n=100)

Aлтай
(n=74)

Есөнбулаг
(n=62)

Tүнхэл
(n=72)

Mандал
(n=112)

Баянгол
(n=52)

Хүснэгт 4. Олборлолтын талбайд гардаг хүндрэл, бэрхшээл (судалгааны бүс нутгаар, хүйсээр, олон
сонголттой, нийт= 490)
Бүс
Нийт

Байхгүй

Байхгүй

56%

67%

65%

63%

50%

66%

59%

Нийгмийн

Хүчирхийлэл

8%

2%

0%

2%

8%

2%

4%

Дарамт (ерөнхий) 6%

3%

1%

3%

5%

2%

4%

Бэлгийн дарамт

2%

2%

1%

2%

1%

1%

2%

8%

4%

1%

10%

12%

4%

8%

4%

4%

0%

2%

1%

2%

2%

8%

3%

3%

6%

7%

4%

5%

12%

15%

18%

13%

22%

16%

16%

Шударга биш хөлс 12%

4%

13%

3%

11%

8%

8%

Ажлын үнэ цэнэ

12%

4%

4%

2%

4%

4%

5%

Ажлын нөхцөл

10%

10%

7%

13%

7%

9%

9%

6%

4%

0%

0%

1%

2%

2%

4%

6%

3%

10%

9%

7%

6%

4%

2%

3%

2%

0%

0%

3%

хүндрэл
бэрхшээл

Архины

хэт

их

хэрэглээ
Гэмт хэрэг
Ялгаварлан
гадуурхалт
Эдийн

Орлого

засгийн

баталгаагүй

хүндрэл
бэрхшээл

Ажлын
байртай

холбоотой Химийн
бэрхшээл өртөх
Ажлын

бодист

байрны

аюулгүй байдал
Бусад

Эмэгтэйчүүдээс илүү эрэгтэйчүүд хүчирхийлэл, дарамт шахалт, жендерт суурилсан
хүчирхийлэл, архидан согтуурах, ялгаварлан гадуурхах үзэгдэл түгээмэл байдаг гэж
мэдээлсэн нь анхаарал татаж байна. Судалгаанд оролцогчдоос дээр тодорхойлсон
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асуудлуудын аль нэгэнд өртөж байсан уу эсвэл эдгээр асуудлууд уурхайн талбайд нийтлэг
байдаг уу гэсэн нээлттэй хариулт бүхий асуулт асуусан тул эдгээр тоон мэдээллүүд дээр
үндэслэн

эмэгтэй

бичил

уурхайчдад

тохиолддог

жендерийн

онцлог

шинжтэй

бэрхшээлүүдийг тодорхойлох боломжгүй байсан болно.
Судалгааны бүс нутгууд дахь хүндрэл бэрхшээлийн тархалтаар тухайн асуудлын цар хүрээг
орон нутгийн түвшинд тодорхойлж болно. Гэсэн хэдий ч асуудал дутуу мэдээлэгдсэн,
түүврийн хэмжээ бага байсан зэрэг хүчин зүйлсийг мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд
анхаарч үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг талаар
судалгааны бүс нутаг бүрд дор хаяж нэг оролцогч дурдсан байхад хамгийн их тохиолдол
Алтай (10%; n=9), Есөнбулаг (12%; n=6)-т бүртгэгдсэн байна. Нийтлэг болон бэлгийн дарамт,
хүчирхийллийн талаар судалгаанд оролцогч 19 хүн мэдээлсэн нь голчлон Есөнбулаг (8%,
n=11), Алтай (6%, n=50)-аас судалгаанд хамрагдсан хүмүүс байсан.

Жендерт суурилсан хүчирхийлэл
Жендерт суурилсан хүчирхийлэлд (ЖСХ) зөвхөн бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэл
төдийгүй жендер, жендерийн шинж төрхөөр нь бусдыг доромжлох, хянах, үгүйсгэх, хор
хохирол учруулах зорилготой үг, дохио зангаа бусад үйлдлийг багтааж болно. ЖСХ бие
махбодын, бэлгийн, нийгмийн буюу эдийн засгийн хүчирхийлэл гэх мэт янз бүрийн
хэлбэрээр олон нийтийн газар, ажлын байранд эсвэл гэр ахуйн хүрээнд гэх мэт өөр өөр
газарт үйлдэгддэг байна (АБУЗ, 2020 он). Олборлолтын талбай эсвэл бусад газарт үйлдэгддэг
ЖСХ нь эмзэг асуудал тул тоон судалгаагаар гаргахад бэрхшээлтэй байдаг бөгөөд албан ёсны
ярилцлагын үед оролцогчид энэ талаарх мэдээллийг задруулахгүй байхыг илүүд үздэг.
Монгол Улсад хийгдсэн жендерийн судалгааны тайлангаас харахад нийт хүн амын дунд
ЖСХ нийтлэг тархсан байгааг харуулж байна. Жишээлбэл, ҮСХ ба НҮБ-ын Хүн амын сангаас
гаргасан тайланд (2018 он) Монгол Улсын эмэгтэйчүүдийн 30% нь бие махбодын
хүчирхийлэл, 20% нь эдийн засгийн хүчирхийлэлд өртсөн болохыг тогтоожээ (жишээлбэл,
эмэгтэйчүүдийг ажилд орохыг хориглох эсвэл өрхийн хэрэгцээнд мөнгө зарцуулахыг нь
эсэргүүцдэг). Нийт хүн амын дунд ЖСХ, түүний дотор ажлын байран дахь бэлгийн дарамт
нэмэгдэж байна. Тиймээс ЖСХ-ийн талаар ганцаарчилсан ярилцлага болон 30 эмэгтэй
бичил уурхайчинтай хийсэн гүнзгийрүүлсэн судалгааны үеэр хөндөж ярилцсан болно.
Гэсэн хэдий ч гүнзгийрүүлсэн судалгааны үеэр хэд хэдэн эмэгтэй ЖСХ-тэй холбоотой
асуултад хариулахыг хүсээгүй.
Судалгаанд хамрагдагсдын гуравны нэг нь (n=10) өөрсдийн амьдарч байгаа орчинд ЖСХ
буюу гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар хараагүй, сонсоогүй гэж хариулсан бол 6 оролцогч
асуултад хариулахыг хүсээгүй болно. Гэхдээ судалгаанд оролцогчдын бараг тэн хагас нь
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(n=14) өөрийн орон нутагт эмэгтэйчүүд ЖСХ-тэй тулгарч байсныг сонссон эсвэл харсан
байна. Эдгээрээс 6 эмэгтэй олборлолтын талбайд болсон тохиолдлыг ажигласан бол 8
эмэгтэй ЖСХ ихэвчлэн гэр ахуйн хүрээнд тохиолддог гэж хэлсэн. Ганцаарчилсан
ярилцлагын зарим оролцогчид олборлолтын талбайд ихэвчлэн эхнэр, нөхрүүд хамт
ажилладаг, гэр бүлийн гишүүд байдаг нь бие биедээ тодорхой хэмжээний хамгаалалт болдог
тул ЖСХ-ийн тархалт бага байгаа гэж тайлбарласан байна. Ер нь судалгаанд оролцогчид
дунд гэрлээгүй, ганц бие, эсвэл гэр бүл салсан эмэгтэйчүүдийн тоо бага байсан.
Энэ нь эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн дарамт зэрэг ЖСХ-ийн тархалтын түвшнийг бууруулж
байгаа гэж тайлбарлаж болох боловч ахуйн хүрээнд болон олборлолтын талбайд ЖСХ
байхгүй гэсэн үзүүлэлт биш юм.
Азийн сангаас 2013 онд гаргасан тайланд дурдсанаар бичил уурхай дахь жендерт суурилсан
хүчирхийлэл бага байх хандлагатай бөгөөд ихэвчлэн архи, согтууруулах ундааны
хэрэглээтэй холбоотой гардаг байна. Эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь (n=18) гэр ахуйн хүрээнд
болон олборлолтын талбайд гардаг ЖСХ нь ихэвчлэн архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн
хэрэглэсэнтэй холбоотой байдаг гэж хэлсэн байна. Архидан согтуурах тохиолдол
олборлолтын талбайд бараг гардаггүй гэж эмэгтэйчүүд мэдэгдэж байсан хэдий ч бусад
судалгаа албан бус олборлолтын талбай дээр архины хэрэглээ их байгааг харуулж байна
(Азийн сан, 2013 он). Алтай, Есөнбулаг сумдад архи согтууруулах ундааны хэрэглээ их байгаа
нь иргэдийн орлогын хомсдол, ядууралтай холбоотой гэж үзэж байв. Ярилцлага авсан
төслийн багийн зарим гишүүд орон нутгийн ард иргэд зээлийн өр, ажлын байрны хомсдол,
олборлолт хийх зөвшөөрөлтэй талбай байхгүй, КОВИД-19-ийн орон нутгийн бизнес
эрхлэгчдэд үзүүлсэн эдийн засгийн нөлөөллөөс болж их уур бухимдалтай болж улмаар зан
байдал нь өөрчлөгдөж байгааг ажигласан байна. Үүний улмаас хүчирхийлэл ихэссэн байна.
Энэхүү дүгнэлт нь орон нутгийн иргэдийн орлогын эх үүсвэрт алтны бичил уурхай чухал
байр суурь эзэлдэг бөгөөд тэдгээрийн амьжиргааг дээшлүүлэх, ядуурлаас үүдэлтэй
хүчирхийллийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлдэг гэдгийг харуулж байна.
ЖСХ-ийг арилгахын тулд холбогдох талуудыг нийгэмшүүлэх, хүний сэтгэл зүй, зан байдал
(тухайлбал, жендерийн шинж төрх, онцлог зан байдал), гэр бүлийн хөгжил зэрэг сэдвүүдийг
хамарсан сургалт зохион байгуулж эрэгтэй, эмэгтэй бичил уурхайчдыг хамруулахыг
эмэгтэйчүүд санал болгож байсан. 2019 онд МБУНДХ нь ЖСХ-ийн талаар сургалт зохион
байгуулсан байна. Эмэгтэй бичил уурхайчид ЖСХ-ийн талаар мэдлэг эзэмшсэн тул сургалт
үр дүнтэй болсон гэж орон нутгийн ажилтан дүгнэж хэлсэн. Жишээлбэл, эмэгтэй бичил
уурхайчид эмэгтэй хүний биед зөвшөөрөлгүй гар хүрэх, хэл амаар дарамтлах нь ЖСХ гэж
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тооцогддог болохыг мэдсэн. ЖСХ-тэй холбоотой шинэ мэдлэг, мэдээлэл олж авсны дараа
зарим эмэгтэй бичил уурхайчид өөрсдийгөө хамгаалах ёстой гэдгээ ойлгож авсан байна.
Тэдний зарим нь нөхрөөсөө салсан тохиолдолд тэтгэмж авах ёстой гэдгийг ойлгоод,
нэхэмжлэл гаргасан тохиолдол байна. Салбарт, уул уурхай бүхий орон нутагт жендерт
суурилсан хүчирхийллийн тархалт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг сайтар ойлгохын тулд
илүү нарийн судалгаа хийх шаардлагатай.

Боломжууд
Гүнзгийрүүлсэн судалгааны үеэр эмэгтэйчүүдээс алтны бичил уурхайд ажиллахад бий
болдог боломжуудыг тодорхойлохыг хүссэн. Ярилцлагад хамрагдсан бараг бүх эмэгтэй
бичил уурхайчид (30 эмэгтэйгээс 27 нь) энэ салбарт ажиллахын давуу талыг тодорхойлов.
Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад зохион байгуулах ур чадвар сайтай тул алтны
бичил уурхайн байгууллагуудад менежментийн чиглэлээр ажиллах боломж байдаг (30
эмэгтэйгээс 12 нь) гэж тодорхойлсон нь эмэгтэйчүүдэд бий болсон чухал боломжуудын нэг
юм. Судалгаагаар эмэгтэйчүүд хууль эрх зүйн орчин, зөвшөөрөл олгох үйл явцын талаар
илүү сайн мэдлэгтэй болохыг тогтоожээ. Түүнчлэн зарим эмэгтэйчүүдийн хариултаас
эмэгтэй бичил уурхайчид хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын дүрмийг мөрдөж,
олборлолтын талбайд эрэгтэй бичил уурхайчдаас илүү болгоомжтой ажиллах хандлагатай
байдаг гэж дүгнэж болно. Эмэгтэй бичил уурхайчдын одоогийн мэдлэг, ур чадвараа
дээшлүүлэх, чадавх бэхжүүлэх сонирхол нь эмэгтэйчүүдийг алтны бичил уурхайд
албажуулах, уул уурхайн илүү сайн практик туршлагууд, түүний дотор магадлан
шинжилгээний удирдамжийг дагаж мөрдүүлэх талаар өөрчлөлт гаргах идэвхжүүлэгч/агент
болгохын тулд эрх мэдэлтэй болгох сайхан боломжийг олгож байна.
Мөн түүнчлэн, 30 эмэгтэйн 10 нь эмэгтэйчүүдэд олдож байгаа бусад ажлын байртай
харьцуулахад алтны бичил уурхайд илүү орлого олох боломж, санхүүгийн менежмент зэрэг
шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалд ажиллах боломж (30 эмэгтэйн 8 нь) байгааг
тэмдэглэн хэлжээ.

“Миний ойлголтоор AБУ-д ажиллах нь надад бусад ажлаас илүү их цалин авах боломж
олгодог. Жишээлбэл, би орон нутгийн нэг коллежид багшаар ажилладаг байсан бөгөөд 2015
онд охиноо олон улсын теннисний тэмцээнд оролцуулахын тулд надад мөнгө (5.000.000
төгрөг) хэрэгтэй байсан. Учир нь миний охин тэмцээнд оролцохын тулд 5.000.000 төгрөгийг
тус сангийн банкны дансанд байршуулах ёстой байсан. Гэсэн хэдий ч надад ийм хэмжээний
мөнгө байгаагүй тул хүмүүстэй нэгдэж алтанд явахаар шийдсэн юм. Үүний үр дүнд би сарын
дотор охиныхоо мөнгийг цуглуулж чадсан нь бидний хувьд том завшаан байсан”.
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Гүнзгийрүүлсэн судалгаа, Ховд аймгийн эмэгтэй бичил уурхайчин
Ярилцлагад оролцсон цөөн тооны эмэгтэй бичил уурхайчин энэ салбарт ажиллаж байгаа нь
эмэгтэйчүүдэд

хувь

хүний

хөгжлийн

сургалтад

хамрагдах

эсвэл

орон

нутгийн

удирдлагуудад хандаж, асуудлаа тайлбарлах, дэмжлэг хүсэх давуу тал олгодог гэж хариулав.
Энэ боломж нь зөвхөн албан ёсны байгууллагад ажилладаг эмэгтэйчүүдэд байдаг. Үүгээр
алтны бичил уурхайн байгууллагыг албажуулах нь орон нутгийн удирдлагаас дэмжлэг авах
чухал урьдчилсан нөхцөл болж байгааг харуулж байна. Эмэгтэй бичил уурхайчид
жендертэй холбоотой асуудлаар дэмжлэг туслалцаа авахаар орон нутгийн удирдлагуудад
хэр зэрэг ханддаг, орон нутгийн удирдлагууд жендерийн онцлогтой ямар дэмжлэг туслалцаа
үзүүлэх боломжтой вэ гэдгийг ойлгохын тулд гүнзгийрүүлж судалгаа хийх шаардлагатай
байна. Чанарын судалгаанд оролцогчид бичил уурхайн салбар албажсанаар эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдэд найдвартай, аюулгүй ажлын байртай болох боломжийг олгож байгааг
тэмдэглэв.
Гэсэн хэдий ч алтны бичил уурхайд албажуулахын зэрэгцээ эмэгтэй, эрэгтэй бичил
уурхайчдад илүү таатай ажиллах орчныг бий болгох шаардлагатай байна. Энэ нь илүү олон
эмэгтэй бичил уурхайчинд удирдах ажил үүрэг гүйцэтгэх, илүү олон эмэгтэйд тулгараад
байгаа давхар ажлын ачаалалтай холбоотой асуудлыг (Хэсэг 6.3-аас үзнэ үү) шийдвэрлэх
боломжийг олгоно. УУХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн, Засгийн газар эдгээр бэрхшээлийг
шийдвэрлэх зорилгоор "Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт
жендерийн талаар баримтлах бодлого (2019-2026 он)"-ыг баталсан гэж тайлбарлав. Энэхүү
бодлогын бичиг баримт нь том уул уурхайн үйл ажиллагаа, 14 хоногийн ээлжийн ажил
болон гэр бүлээсээ тусдаа байх зэрэг асуудлуудад голчлон анхаарал хандуулсан байгаа хэдий
ч зарим талаар алтны бичил уурхайд бас хамаатай юм. Энэхүү бодлого нь “Салбарын төр
болон хувийн хэвшлийн бүх түвшинд зохистой, жендерийн ялгаатай хэрэгцээнд нийцсэн,
ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэр хангасан орчин бүрдүүлэх, салбарын яам, агентлаг,
аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны захиргааны бүх хүрээнд болон аж ахуйн нэгж,
байгууллагын удирдах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөллийг хангах, бүх хүрээнд
эмэгтэй, эрэгтэйчүүд тэгш үр шим хүртэхэд чиглэсэн "тусгай арга хэмжээ" болон бусад төрөл
бүрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх” зорилготой юм (УУХҮЯ, 2019 он).
Бичил уурхайн салбарт энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэх зохих арга хэмжээ авахын тулд орон
нутгийн төрийн албан хаагчдын жендерийн хариу арга хэмжээг авах чадавхыг бэхжүүлэх
шаардлагатай байж магадгүй юм. Ганцаарчилсан ярилцлагын үед өгсөн мэдээллээс үзэхэд
УУХҮЯ нь Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарын эмэгтэйчүүд ТББ-тай хамтран жендерийн
үзэл баримтлал, жендерийн мэдрэмжтэй бодлого, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн
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талаар сургалт явуулахаар төлөвлөж байна.

6. Ахуйн хүрээний жендерийн динамик
Судалгаанд ажил мэргэжлийн буюу үйлдвэрлэлийн хүрээ, түүний жендерийн динамикийг
голчлон авч үзэхийн зэрэгцээ ахуйн хүрээн дахь хоёр асуудлыг судалсан: өрх гэрийн ажил
үүргийн жендерийн хуваарь болон өрхийн түвшинд шийдвэр гаргах эрх мэдлийн
жендерийн хуваарилалтыг авч үзэв. Бичил уурхайчид ихэвчлэн гэр бүлийн гишүүдтэйгээ
хамтарч ажилладаг тул өрхийн түвшний эрх мэдлийн динамик, ажлын ачаалал нь
олборлолтын талбайн жендерийн динамикт нөлөөлж болно.

6.1 Өрх гэрийн ажил үүргийн жендерийн хуваарь
Үндэсний статистикийн хорооноос 2015 онд явуулсан “Цаг ашиглалтын судалгаа” -ны үр
дүнд эмэгтэйчүүд өдөрт дунджаар 203 минут, эрэгтэйчүүд 69 минутыг гэрийн ажилд
зарцуулдаг болох нь тогтоогдсон ба энэ нь Монгол Улсад гэрийн ихэнх ажлыг эмэгтэйчүүд
гүйцэтгэж байгааг харуулж байна. Хөдөө орон нутгийн эмэгтэйчүүд гэр бүлийн цалингүй
ажилд, ялангуяа хүүхэд, өндөр настнуудыг асран халамжлах ажилд илүү их цаг зарцуулах
хандлагатай байдаг. Судалгааны үр дүнгээс харахад эмэгтэйчүүд долоо хоногт дунджаар 35
цаг (өдөрт 5 цаг), эрэгтэйчүүд долоо хоногт 27 цаг (өдөрт бараг 4 цаг) зарцуулдаг байна. Гэсэн
хэдий ч Цаг ашиглалтын судалгааны тоон мэдээлэлтэй харьцуулахад цагийг хэтрүүлэн
мэдээлснээс энэ мэдээлэл нь бодит байдлаас хэт хэлбийсэн байж магадгүй юм. Судалгаанд
хамрагдсан 10 эрэгтэй тутмын нэг нь (21%) долоо хоногт арав хүрэхгүй цагийг гэрийн ажилд
зарцуулдаг болохыг Зураг 26-д харуулав. Ажил үүргийн хуваарь (Зураг 27) нь судалгаанд
хамрагдсан эрэгтэйчүүд долоо хоногт гэрийн ажил үүрэгт зарцуулдаг цагийг хэтрүүлэн
мэдээлсэн болохыг харуулж байна.
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Зураг 26. Гэр орны ажилд оролцох оролцоо болон
зарцуулдаг цаг (долоо хоногт), (хүйсээр, n=100 эмэгтэй,
271 эрэгтэй)

Зураг 27. Гэрийн ажилд
оролцоход зарцуулдаг цаг

Зураг 28-аас харахад гэрийн ажлын ихэнх хувийг ялангуяа хоол хийх, угаалга, цэвэрлэгээ
(≥92%), хүүхэд, хөгшдийг асран халамжлах (≥56%) ажлыг эмэгтэйчүүд хийдэг бол гэрээс
гадуурх ажлыг эрэгтэйчүүд голчлон хийдэг (ус авах, түлээ, нүүрс цуглуулах (>79%)) байна.
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Зураг 28: Гэрийн ажлын жендерийн хуваарь (n=100 эмэгтэй, 271 эрэгтэй; олон сонголттой хариулт,
нийт=1,651)

Судалгаанд оролцогчдын мэдээлснээр гэр орны ажилд эрэгтэй бичил уурхайчдын оруулах
хувь нэмэр нь тэдний ажиллаж байгаа салбарын онцлог, тухайлбал, 8-9 цаг үргэлжилдэг
ээлжийн ажлаас их хамаардаг байна. Гэсэн хэдий ч эмэгтэй, эрэгтэй бичил уурхайчдын бичил
уурхайд ажилладаг дундаж өдрийн тоо (долоо хоногт) болон өдөр тутмын ажлын цагийн
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үргэлжлэх хугацааны хувьд зөрөө бага байсан бөгөөд эрэгтэйчүүдийн хувьд бага хэмжээгээр
илүү байв (Хүснэгт 6.2-1-ээс харна уу).
Хэдийгээр эрэгтэйчүүд гэрийн ахуйн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд тодорхой хэмжээгээр хувь
нэмрээ оруулж байгаа боловч өрх гэрийн ажлын уламжлалт жендерийн хуваарь нь
эмэгтэйчүүдийн ажлын өдрийг уртасгах шалтгаан болж байна. Үйлдвэрлэлийн болон нөхөн
үржихүйн ажил үүрэг дэх давхар ажлын ачаалал нь эмэгтэйчүүдийг бие махбодын ядаргаа,
дарамтад оруулдаг байна. Уурхайчдад зориулсан сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө
эмэгтэйчүүдийн ажлын ачаалал их байдгийг харгалзан үзэж эмэгтэйчүүдийг энэхүү
сургалтад хамрагдах цаг зав гаргах боломжоор хангах шаардлагатай.

6.2 Шийдвэр гаргах түвшин дэх жендерийн байдал
Өрхийн түвшинд шийдвэр гаргах үйл явц нь гэр бүлийн жендерийн динамикт нөлөөлдөг
бөгөөд ахуйн хүрээний эдгээр динамик нь олборлолтын талбайн жендерийн динамикт
нөлөөлж болно. Жишээлбэл, шийдвэр гаргах үйл явц дахь жендерийн динамик эсвэл
нийгмийн хэм хэмжээ нь эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн үүрэг ролийг хэрхэн үнэлэхэд
нөлөөлдөг. Гэр бүлийн орлогод хэн хувь нэмэр оруулдаг, нас, боловсрол, гэрлэлтийн байдал,
хүүхэдтэй, хүүхэдгүй эсэх зэрэг хүчин зүйлүүд нь өрхийн жендерийн тэгш байдлын түвшинд
нөлөөлдөг.
Судалгааны хүрээнд өрхийн томоохон зардал, өрхийн өдөр тутмын худалдан авалт, хамаатан
садангийндаа зочлохтой холбоотой шийдвэрийг ихэвчлэн хэн гаргадаг талаар асуусан. Энэ
нь өрхийн түвшинд шийдвэр гаргахад эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн гүйцэтгэдэг үүргийг
тодорхойлох зорилготой байв. Үүнийг 12 улсын эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн дунд өрхийн
түвшинд шийдвэр гаргах эрх мэдлийн энэхүү хуваарийг ашиглаж үзсэн (C-Өөрчлөлт 2011 он).
Өрхийн томоохон зардлын талаарх шийдвэрийг ихэвчлэн өрхийн хэд хэдэн гишүүн (60%)
хамтарч гаргадаг боловч нийт шийдвэрийн 25%-ийг нөхөр нь дангаараа гаргасан болохыг
хүснэгт 6-4-өөс харж болно. Хэрэв тухайн эрэгтэй өрхийн үндсэн орлогыг олдог бол чухал эд
хөрөнгө худалдан авах ажлыг эрэгтэй хүн гүйцэтгэх хандлагатай байдаг. Энэ нь улмаар
өмчлөл эрэгтэй хүнийх байх магадлалыг нэмэгдүүлдэг.
Хүснэгт 5. Судалгаанд оролцогч гэрлэсэн иргэдийн өрхийн түвшинд гол шийдвэр гаргагчид (хүйсээр болон
нийт)
Эмэгтэй
Эрэгтэй
Нийт
(n=87)
(n=211)
(n=298)
Өрхийн гол зардлын (машин, байр, мал худалдаж авах гэх мэт) талаар шийдвэр гаргадаг вэ?
Би ганцаараа шийдвэр гаргадаг
17%
24%
22%
Манай гэр бүлийн хүн шийдвэр гаргадаг
22%
12%
15%
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Би гэр бүлийн хүнтэйгээ шийдвэр гаргадаг
56%
62%
60%
Би гэр бүлийн бусад гишүүдтэйгээ шийдвэр
5%
2%
3%
гаргадаг
Өрхийн өдөр тутмын худалдан авалтын талаар (хүнс, хувцас гэх мэт) хэн шийдвэр гаргадаг
вэ?
Би ганцаараа шийдвэр гаргадаг
71%
7%
26%
Манай гэр бүлийн хүн шийдвэр гаргадаг
11%
64%
48%
Би гэр бүлийн хүнтэйгээ шийдвэр гаргадаг
15%
26%
22%
Би гэр бүлийн бусад гишүүдтэйгээ шийдвэр
2%
4%
3%
гаргадаг
Гэр бүл, хамаатан садныдаа зочилж очих шийдвэрийг хэн гаргадаг вэ?
Би ганцаараа шийдвэр гаргадаг
32%
15%
20%
Манай гэр бүлийн хүн шийдвэр гаргадаг
8%
23%
19%
Би гэр бүлийн хүнтэйгээ шийдвэр гаргадаг
57%
60%
59%
Би гэр бүлийн бусад гишүүдтэйгээ шийдвэр
2%
2%
2%
гаргадаг

Хүнсний бүтээгдэхүүн гэх мэт өдөр тутмын өрхийн худалдан авалтын талаарх шийдвэрийг
ихэвчлэн эмэгтэйчүүд гаргадаг байна (нийт судалгаанд оролцогчдын 66%). Хоол хийх,
цэвэрлэгээ хийх гэх мэт гэрийн ажлыг эмэгтэйчүүд голлон гүйцэтгэдэг тул энэ нь гайхмаар
зүйл биш юм. Энэ нь эмэгтэйчүүд өдөр тутмын гэр ахуйн асуудлаар бие даан шийдвэр
гаргадаг болохыг харуулж байгаа хэдий ч эрэгтэйчүүдээс илүү шийдвэр гаргах эрх мэдэлтэй
гэдгийг илэрхийлээгүй болно. Үүнийг эмэгтэйчүүд гэрийн ажлыг хариуцаж, өдөр тутмын
хоол хүнс, хэрэгцээт эд зүйлийг худалдан авах үүрэгтэй гэсэн одоо болтол хадгалагдаж ирсэн
эцгийн эрхт ёсны соёл, уламжлалт зан заншилтай холбож болно. Гэр бүл, хамаатан садныдаа
зочилж очих шийдвэрийг ихэвчлэн эхнэр, нөхөр эсвэл гэр бүлийн хэд хэдэн гишүүн (59%)
нийлж гаргадаг байна.
Гүнзгийрүүлсэн судалгааны үр дүнгүүд нь шийдвэр гаргах талаарх эдгээр туршлагыг харуулж
байна. Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь (30 эмэгтэйгээс 17 нь) гэр бүлтэй холбоотой
шийдвэр гаргахдаа эхнэр/нөхөр харилцан ярилцаж шийдвэр гаргадаг гэж хариулсан. Долоон
эмэгтэй бичил уурхайчин гэр бүлийн асуудлыг зохицуулахад ихэвчлэн эмэгтэйчүүд голлох
үүрэг гүйцэтгэдэг гэж хэлсэн бол таван эмэгтэй гэр бүлийн хэмжээнд шийдвэр гаргахад
эрэгтэйчүүд илүү давамгайлдаг гэж хэлсэн байна. Эдгээр мэдээллүүд нь бичил уурхайн болон
Монгол Улс дахь жендерийн үүргийн талаарх бусад тайлангийн үр дүнтэй нийцэж байгаа
бөгөөд эмэгтэйчүүд өрхийн түвшинд шийдвэр гаргахад тэгш эрхтэй эсвэл давамгайлсан эрх
мэдэлтэй оролцдоггүй, гэхдээ гэр бүлийн ихэнх ажил үүргийг гүйцэтгэдэг гэдгийг баталж
(Азийн сан, 2013 он) байна. Тиймээс өрх гэрийн түвшинд шийдвэр гаргах эрх мэдэл нь тухайн
өрхийн жендерийн тэгш байдлыг шууд тодорхойлох үзүүлэлт биш юм. Гэсэн хэдий ч өрх гэрээ
удирдах нь эрх мэдэлтэй байх хүчин зүйл болох талаар Түнхэл тосгоны судалгаанд оролцогч
дараах зүйлийг өгүүлсэн болно:
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“Миний бодлоор эмэгтэйчүүд гэр бүл дотроо эрэгтэйчүүдээс илүү удирдах үүрэгтэй байдаг.
Манай гэр бүлд ихэвчлэн эхийн эрхт ёсны хэв маягийг баримталдаг гэж би боддог.
Жишээлбэл, би гэр бүлийн төсвийг зарцуулах, зохицуулах үүрэгтэй бөгөөд нөхөр маань
үүнийг зөвшөөрдөг. Миний оршин суудаг газрын өрхүүд дотор гэр бүлдээ надтай адил үүрэг
гүйцэтгэдэг, өрхийн хүрээнд шийдвэр гаргахад илүү эрх мэдэлтэй оролцдог олон
эмэгтэйчүүдийг би мэднэ. "
Гүнзгийрүүлсэн судалгаа, Сэлэнгэ аймгийн уурхайчин эмэгтэй

7. Дүгнэлт
Судалгаанд хамрагдагсад салбарын жендерийн динамикийг ихэвчлэн төвийг сахисан гэж
тодорхойлж байна. Уурхайн талбайд ажил хөдөлмөр жендерийн хуваарьтай байдаг боловч
ашгаа хуваах, шийдвэр гаргах үйл явц нь уурхайн олон байгууллагад жендерийн хувьд тэгш
хүртээмжтэй байх талтай байна. Мөн уг жендерийн зураглал нь эмэгтэйчүүд чадавх
бэхжүүлэх/сургалтын үйл ажиллагааны үр шимийг эрэгтэйчүүдээс илүү хүртдэг, эмэгтэйчүүд
эзэмшсэн боловсрол, ажлын мэдлэг, ур чадвараа захиргааны ажил үүрэг гүйцэтгэхэд
ашиглаж байгаа нь шийдвэр гаргалтад илүү оролцоход хүргэж буйг илтгэж байна. Шийдвэр
гаргах, манлайлах байдал нь хүйсээс илүү ур чадвараар тодорхойлогддог болох нь харагдаж
байна. Уурхайчин эмэгтэйчүүдийн дунд мэдлэг, ур чадвар, чадавхаа бэхжүүлэх сонирхол их
байгаа нь байгаль орчны гүйцэтгэлийг сайжруулах, ХАБЭА-г хангах, салбарт жендерийн тэгш
байдлыг хангах зэрэг бичил уурхайн үйл ажиллагааг албажуулах, сайн практик нэвтрүүлэх
ажилд эмэгтэйчүүд өөрчлөлтийн түүчээлэгчийн үүрэг гүйцэтгэхэд нь туслахын тулд эрх
мэдэлтэй болгох боломж олгож байна.
Гэсэн хэдий ч эмэгтэй хүн бүрд эдгээр байр сууринд ажиллах боломж нээлттэй байдаггүй
бөгөөд олон эмэгтэй зөвхөн туслах үйлчилгээнд гар бие оролцож байна. Уул уурхайн
байгууллагад эмэгтэйчүүдийн статус ялгаатай байхад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг
(түүврийн хэмжээ хэтэрхий бага байсан, цуглуулсан тоо мэдээнд тулгуурлан дүгнэлт гаргахад
энэ сэдэв хэтэрхий эмзэг байсан, тухайлбал, боловсролын түвшин, байгууллагад эзэлж буй
байр суурь нь салбарт жендерт суурилсан ялгаварлан гадуурхалт их гарахад хэр нөлөөлж буй
гэх мэт) бүрэн ойлгохын тулд илүү нарийн судалгаа хийх шаардлагатай.
Эмэгтэйчүүд ч гэсэн сорилт бэрхшээлтэй тулгардаг бөгөөд бичил уурхайн салбарын орчны
хүчин зүйлээс бага хамаардаг боловч соёлын хүчин зүйлс нь эмэгтэйчүүд давхар ачаа үүрч,
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гэр орондоо жендерт суурилсан хүчирхийлэлд өртөхөд хүргэдэг байна. Архидан согтуурал
болон ядуурлын босгыг жендерт суурилсан хүчирхийллийн гол хүчин зүйл гэж үзэж байна.
Ерөнхийдөө алтны бичил уурхайн салбар нь уян хатан ажлын цаг, тэгш цалин, манлайлах
байр сууриа бэхжүүлэх боломж олгодог тул эмэгтэйчүүдэд амьжиргаагаа залгуулах боломжит
хувилбар болж байна (Азийн сан, 2013). Бичил уурхайн үйл ажиллагааг албажуулах нь албан
бус салбараас үүдэлтэй зарим эрсдэлийг бууруулдаг учир уурхайчин эмэгтэйчүүдийн нөхцөл
байдлыг сайжруулж болох юм.

8. Зөвлөмж
Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргахад зориулсан жендерээр
ангилсан өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах
Сумын түвшинд бичил уурхайн салбарын жендерээр ангилсан мэдээлэл хомс байгааг уг
судалгаагаар тогтоосон бөгөөд энэ байдал нь жендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт,
хяналт-шинжилгээ хийхэд саад болж байна. Иймд ердийн болон тогтмол хугацааны
давтамжтай мэдээлэл цуглуулахдаа хүйсээр ангилсан мэдээллийг цуглуулж, хадгалж,
тайлагнаж хэвших нь зүйтэй. Цаашлаад, судалгаанд хамрагдагсдын боловсрол, гэр бүлийн
байдал, нас, албажуулалтын статус зэрэг бусад холбогдох мэдээллийг ч мөн цуглуулж байх нь
зохистой. Ингэснээр бичил уурхайчдад чиглэсэн нийгмийн хөтөлбөр болон бусад дэмжлэг
зорилтот бүлэгт хүрч байгаа эсэхийг шалгах замаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажилд
дэмжлэг үзүүлнэ.

Одоо мөрдөгдөж буй бодлогыг сайжруулах
“Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендерийн талаар баримтлах
бодлого (2019-2026)”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор үндэсний судлаачид, БУНДХ болон бусад
талууд зэрэг өөр өөр оролцогч талууд бичил уурхайн салбарт зохих жендерийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх стратегийг хэлэлцэж, санал болгох нь зүйтэй. Бодлого нь эмэгтэйчүүдийг ажиламьдралын тэнцвэрт байдлаа хангахад нь дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ эмэгтэйчүүдийг
салбартаа удирдах албан тушаал хашихад нь туслах юм. Мөн алтны бичил уурхайн салбарт
хэрэгжүүлэх эдгээр арга хэмжээ нь Монголын хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендерийн зөрүүтэй
байдлыг арилгахад чухал хувь нэмэр оруулна (Хан ба Аслам, 2013). Үүнээс гадна, орон нутгийн
түвшинд ялангуяа төрийн албан хаагчдад жендер, жендерийн бодлого, жендерийн
мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн талаар чадавх бэхжүүлэх сургалт явуулах шаардлагатай.

Салбарт жендер, хүний эрхийн сургалт явуулах
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Чадавх бэхжүүлэх хэсэгт дурдсан ерөнхий зөвлөмжүүдээс гадна эмэгтэй, эрэгтэй уурхайчид
болон тэргүүнүүдэд жендер, хүний эрхийн сургалт орох шаардлагатай. Ингэснээр жендер,
жендерийн эрх тэгш байдал гэж юу болох, хүйсийн баримжаа хэрхэн бүрэлддэг, нийгэмд
жендерийн үүрэг, хүлээлт хэрхэн бий болдог, салбарт жендерийн эрх тэгш байдлын үзэл
баримтлалыг хэрхэн тусгаж болох тухай ойлголт нь дээшлэх юм. Мөн жендерт суурилсан
хүчирхийллийн өөр өөр хэлбэрүүд, жендерт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах, арилгах
стратеги (эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлтэй болгох, орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэх, орон нутгийн
эрх бүхий байгууллагуудыг татан оролцуулах) зэрэг сэдвийг хамруулан жендерт суурилсан
хүчирхийлэл, хүний эрхийн талаар сургалт орох нь зүйтэй.

Эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг байгуулж, сурталчлах
Судалгааны байршлуудад эмэгтэйчүүдийн байгууллага байгаагүй нь уурхайчин эмэгтэйчүүд
нэгдсэн зохион байгуулалтад бага орж байгааг харуулж байна. Эдгээр байгууллага нь цаашид
чадавх бэхжүүлэх, эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлтэй болгох орон зайг бий болгох чухал
институтийн бүтэц болж чадах юм. Үүнээс гадна эдгээр эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь орон
нутгийн жендер хариуцсан мэргэжилтний үүрэг гүйцэтгэх төлөөлөгчийг сонгож, зохих
нэмэлт сургалтад хамруулж болно. Жендер хариуцсан мэргэжилтнүүд нь тухайлбал уурхай
дахь жендерийн мэдрэмжтэй бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөрчлийн талаар
мэдээлэхээс

гадна

эмэгтэйчүүдийн

хэрэгцээний

талаар

нөлөөллийн

ажил

хийх,

эмэгтэйчүүдийн санаа зовоосон асуудлын талаар дуу хоолойгоо хүргэн ажиллаж болно.
Түүнчлэн, уурхайн талбайд зохих нийгмийн дэд бүтэц хомс байдаг нь эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдэд бэрхшээл учруулдаг тул уурхайн талбайд эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн тусгай
хэрэгцээг хангасан жендерийн мэдрэмжтэй материаллаг орчныг бий болгох, тэр дундаа
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн бие засах газар, шүршүүрт жендерийн мэдрэмжтэй зохицуулалт,
тохижилтыг хийх нь ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах нөлөөтэй.
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