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Сургалтын зорилго

• Уул уурхайн амьдралын мөчлөгийн талаар 
ойлголт өгөх

• Орон нутгийн хөгжил, иргэдийн амьдралд 
уул уурхайн үзүүлэх үр өгөөж

• Уул уурхайн салбарын хууль эрхзүйн бичиг 
баримтуудтай танилцуулах





Сургалтын ач холбогдлыг 
оролцогчид ингэж дүгнэж байна...

• Сургалтын эхэнд компанийн сурталчилгаа хийх нь 
гэж бодож байсан. Гэтэл хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн 
үр дүнтэй сургалт боллоо. Зарим буруу ойлголтоо 
засаж залрууллаа. 

• Шинжлэх  ухааны үндэслэлтэй мэдлэг, мэдээллийг 
өглөө. Өмнө нь биднийг төөрөгдөлд оруулах буруу 
мэдээлэл их ирсэн. 



Сургалтын ач холбогдлыг 
оролцогчид ингэж дүгнэж байна...

• АЗДТГ-ын мэргэжилтэн, МХГ-ын байцаагч нараас 
орон нутгийн, үнэн зөв мэдээлэл авч, сонирхсон 
асуултандаа хариулт авч, санал бодлоо холбогдох 
хүмүүст хүргэх боломж гарсан.

• Мэдээлэл дутагдалтай байгааг анхаарах хэрэгтэй. 
Салбарын талаарх мэдээлэлийг хаанаас олж 
авахаа мэдлээ.

• Дараа дараагийн шаталсан сургалтууд хэрэгтэй 
байна. (Малчны хотонд, Багийн төвд)



Боломж

• Ажлын байртай болох

• Орлого нэмэгдэх (бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ)

• Орон нутгийн хөгжил



Нийтлэг асуудлууд- 1

• Мэдээлэл хомс, нээлттэй бус

• Иргэдэд чиглэсэн сургалт хийгддэггүй –

дамжсан яриа, төөрөгдөл 

• Нөхөн сэргээлт 

• Тусгай зориулалтын замаар тээвэрлэлт хийх

• Тоосжилт, хүн малын эрүүл мэнд



Нийтлэг асуудлууд- 2

• Уул уурхайн үйл ажиллагаа орон нутгийн хөгжилд 
ямар хувь нэмэр оруулж байгаа нь тодорхой бус, 
хөгжил харагдахгүй байна.

• МХГ гэнэтийн шалгалт хийх хэрэгтэй байна.

– Мэргэжлийн байгууллагын судалгаа, дүгнэлт 
байхгүй.

– Гэмт хэргийн өсөлт (Малын хулгай, 
хүчирхийлэл)

– Хөдөлмөрийн нөхцөл (Уртасгасан цагаар, олон 
ажил хийх)



Цаашид яах вэ?

Ойлголт мэдлэгээ дээшлүүлэх, оролцоогоо 
нэмэгдүүлэх чиглэлд цаашид бидэнд ямар 
дэмжлэг хэрэгтэй байна вэ?

• Төрийн захиргааны байгууллагаас

• Орон нутгийн удирдлагын зүгээс

• Төслийн зүгээс

• Компанийн зүгээс



Цаашид…
Төрийн захиргааны байгууллагууд

• Мэргэжлийн байгууллагуудаар судалгаа 
шинжилгээний ажил гүйцэтгүүлж, үр дүнг нь олон 
нийтэд танилцуулж байх

• Иргэдэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, бодит 
мэдлэг, мэдээллийг түгээж байхад анхаарах

• Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах



Цаашид… 
Орон нутгийн удирдлагын зүгээс

• Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаар иргэдэд 
нээлттэй мэдээлдэг байх

• Уул уурхайн компаниудтай байгуулсан гэрээг ил 
тод болгох, гэрээ байгуулахад иргэдийн саналыг 
авдаг байх

• Нөхөн сэргээлтийн ажилд анхаарал хандуулах, 
тогтмол хийлгэх

• Сургалтад иргэд, малчдыг түлхүү хамруулах



Цаашид… 
Компанийн зүгээс

• Тусгай зориулалтын замаар тээвэрлэлт хийх

• Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах

• Үйл ажиллагааны тайлангаа багийн иргэд нийтийн хуралд 
тогтмол танилцуулдаг байх

• Нутгийн иргэдийн санаа бодлыг сонсдог байх

• Нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах тал дээр анхаарах

• Орон нутгийн жижиг, дунд бизнесийг дэмжин ажиллах

• Нөхөн сэргээлтийг үе шаттайгаар хийж байх

• Уурхай хаах, нөхөн сэргээлт хийхдээ орон нутагт үр өгөөж 
өгөх орчин бүрдсэн байхад анхаарах 



Цаашид… 
Төслийн зүгээс

• Иргэдийг чадавхижуулах сургалтыг тогтмол зохион 
байгуулж байх

• Сургалтын хугацаанд анхаарах буюу  хадлангийн 
болон мал төллөх үетэй давхцуулахгүй байх, 
дулааны улиралд зохион байгуулах

• Багийн түвшинд зохион байгуулах буюу зорилтот 
бүлэг тус бүрт зориулсан сургалт

• Нөхөн сэргээлтийн сайн туршлагуудыг түгээх



Санал

• Уул уурхайн салбарт мөрдөж буй эрх зүйн бичиг 
баримтуудыг олон нийтэд таниулах ажлыг тогтмол зохион 
байгуулах

• Мэдээлэл авах албан ёсны эх сурвалжуудыг таниулах

• Сургалтыг үе шаттай, зорилтот бүлгээр зохион байгуулах, 
сургагч багш нарыг бэлтгэх

• Иргэдэд

• Бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдад

• Уул уурхайн компани, аж ахуйн нэгжүүдэд

• Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөөний судалгаа хийх

• Уул уурхайн зомпаниудын нийгмийн хариуцлагыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа



ТАЛАРХАЛ

Канадын Засгийн газар болон Канадын  
татвар төлөгчдөд  Монгол Улсын орон 

нутгийн сургалтын байгууллагын чадавхийг 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж байгаад 

талархаж байна. 



MERIT төсөл хэрэгжсэнээр орон гарч 
буй томоохон үр дүн

• Орон нутгийн түвшний бодлого 
боловсруулагч, шийдвэр гаргах түвшний 
албан тушаалтнуудын чадавхижилт

• Нэгдсэн нэг бодлого-Үр дүнтэй зөв шийдвэр

• Орон нутгийн хүчтэй дуу хоолой 



• Сургалтын шинэ модультай болсон.

• Насанд хүрэгчдэд сургалт зохион байгуулах 
аргазүйд суралцсан.

• Газрын тосны инженер хөтөлбөрийн анхны 
төгсөгчид 100% ажлын байртай болсон.

ДИС



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА


