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Гүнээсээ хайрлая

О.НЯМСҮРЭН:
“Баярлалаа,
Нямка” гэдэг
үгнээс урам зориг
авдаг даа”

Т.Мөнхбат: “ШАЛТАГ БОЛ
БҮХ Л ЮМАНД ОЛДДОГ,
ГЭХДЭЭ ГҮЙЕ ГЭВЭЛ ЦАГ
ЗАВ БОЛОМЖИЙГ ГАРГАЖ
БОЛДОГ ЮМ БИЛЭЭ.”

РЕДАКЦЫН БУЛАН
Уурхайчин хамт олон та бүхэндээ сэтгүүлийнхээ шинэ дугаарыг нээн унших өдрийн
мэндийг хүргэн мэндчилье.
Урин цаг наашилж уурхайчид бид шинэ “Хамтын гэрээ” үзэглэсэн, үйлдвэрлэлийн
болон барилгын ажилдаа ахиц, амжилт дагуулсан нэгэн улирлыг үдэж байна.
Энэ удаагийн дугаарт бид та бүхэндээ Оюу толгой төслийн анхны хайгуулын багийн
гишүүн Мөнхбат ахын өөрийгөө ялан дийлсэн туршлагаас, Гүний уурхайн анхны
эмэгтэй оператораар ажиллаж буй Нямкаг танилцуулж буйдаа баяртай байна.
Аюултай цар тахлын халдвар буурч, уурхайн цар тахлын хязгаарлалтууд чөлөөлөгдөж
өмнөх амьдрал, ажлынхаа хэв маягтаа бид шинэ дадалтай илүү туршлагатай буцан
эвлэж буй энэ цаг мөчид хувь нийлүүлэгчдийн маань харилцаа, хамтын ажиллагаа
шинэ шатанд хүрсэн нь хэвлэл мэдээлэл, нийгмийн сүлжээний орчинд болон бидний
өдөр тутмын хамтын ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлж эхэллээ.
Энэ дашрамд Гүний уурхайн чухал байгууламжуудын нэг болох Материал зөөвөрлөх
систем 1-ийн барилгын ажлыг гүний уурхайн баг хамт олон маань эхний улиралд
амжилттай дуусгаж, ашиглалтад оруулсан баярт мэдээг Баяжуулах үйлдвэрийн түр
зогсолт, ээлжит засвар үйлчилгээний ажлыг 23 багийн 390 гаруй зөвхөн монгол
ажилтнуудаас бүрдсэн баг хамт олон нэгдэж, есөн хоногийн турш ямар нэгэн осол
гэмтэлгүй, аюулгүй хийж гүйцэтгэсэн амжилтыг тус тус цохон тэмдэглэмээр байна.
Өдөр бүр харилцаандаа хүндэтгэлийг эрхэмлэж, гэр бүл, хамт олондоо санаа тавьж
аюулгүй, бүтээмжтэй, амар тайван ажлаа үргэлжлүүлэхийг ерөөе.
Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны газрын Ерөнхий менежер
Эрдэнийн Лхагва
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Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

БИД ҮҮЦЭЭ
НЭЭЛЭЭ
Оюутолгойчууд бид гүний уурхайн
олборлолтын нэн чухал хэсэг болох огтлох
малтлагын анхны тэсэлгээг өнгөрөгч 1 дүгээр
сард амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.
Энэ бол Оюу толгойн уурхайг дэлхийн дөрөв
дэх том зэсийн уурхай болгох Гүний уурхайн
тогтвортой олборлолтыг эхлүүлэх хувьцаа
эзэмшигчдийн ойлголцлын илэрхийлэл
болсон түүхэн ач холбогдолтой үйл явдал
билээ. Оюу толгойн ололт, амжилт бүхэн
уурхайчид, ажилтнуудын маань хамтын зүтгэл,
хөдөлмөрийн үрээр бүтдэг.
Цар тахлын хүнд нөхцөлд аварга бүтээн
байгуулалтыг нуруун дээрээ үүрч яваа
залуус маань байгаагүй бол бид дэлхийн
шилдгүүдтэй өрсөлдөхүйц уурхайг бий
болгож чадахгүй байсан. Бидний үйл
ажиллагааг дэмжиж ажилласан Засгийн
газар, холбогдох яам, агентлагийн албан
хаагчид, орон нутгийн удирдлага, худалдан
авагч талууд, ханган нийлүүлэгч нартаа
талархал дэвшүүлье.
Уурхайчин
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ОЮУ ТОЛГОЙН
ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛД
ХЯНАЛТ ТАВЬДАГ УУ?

Оюу толгойн зэсийн баяжмалыг хилээр ямар
ч хяналтгүй гаргадаг гэсэн ташаа ойлголт,
мэдээлэл олон нийтийн дунд их яригддаг. Тэгвэл
Оюу толгойн зэсийн баяжмалыг хэрхэн хилээр
гаргадаг вэ?
“Оюу толгой” компанийн зэсийн баяжмал
савлах үйлдвэр нь Монгол Улсын Гаалийн
ерөнхий газрын зөвшөөрөл бүхий хяналтын
бүсэд харьяалагддаг. Үйлдвэрлэсэн зэсийн
баяжмалыг уутанд савласан цагаас эхлэн
хилийн боомтоор экспортод гаргах хүртэл
гаалийн хяналтад байлгах бөгөөд Монгол Улсын
Засгийн газрыг төлөөлөн уурхайн цогцолборт
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ажиллах Геологийн төв лаборатори тухайн
савлагдсан баяжмалаас төлөөлөх дээжийг
авдаг. Үүний дараа тухайн дээжийг Улаанбаатар
дахь Геологийн төв лабораторид илгээн эрдэс
бодисын агууламжийг шинжлүүлэн үр дүн,
дүгнэлтийг үндэслэн гаалийн бүрдүүлэлт
хийлгэдэг бөгөөд шинжилгээний үр дүнг
баталгаажуулах үүднээс хөндлөнгийн
гуравдагч хэд хэдэн олон улсын итгэмжлэгдсэн
лабораторид (ALS, SGS болон RC Inspection) шинжилгээг хийлгэж, баталгаажуулдаг.
Ингэснээр Оюу толгойгоос экспортод гаргаж буй
баяжмалын жин, түүнд агуулагдах металлуудад
бүрэн хяналт тавьдаг.
Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

МОГОЙЧ БҮРГЭДИЙН
СУДАЛГАА
“Оюу толгой” компани Голлох
биологийн олон янз байдлын
хяналт шинжилгээний
ажлын хүрээндээ манай
орны шувуудын улаан
дансанд “устаж болзошгүй”
гэх ангилалд орсон могойч
бүргэдийн судалгааг
Монголын зэрлэг амьтан
судлах, хамгаалах төвтэй
хамтран Өмнөговь аймгийн
Ханбогд сумын нутагт хэрэгжүүлж байна. Энэхүү судалгааны
ажлын зорилго нь Оюу толгой төслөөс могойч бүргэдийн
шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах орчинд үзүүлэх аливаа шууд болон
дам нөлөөллийг илрүүлэх явдал юм. Могойч бүргэдийн нүүдэл,
шилжилт хөдөлгөөнийг тандан судлах зорилгоор 2021 онд зургаан
бодгальд байршил дамжуулагч бүхий төхөөрөмж зүүсэн бөгөөд
эдгээр амьтдын нэг зуны хугацаанд байршсан газар нутгийн
хэмжээ дунджаар 1800 км2 байлаа. Мөн эдгээр бодгалиуд 10 дугаар
сараас эхлэн Хятад, Мьянмар, Энэтхэгийг чиглэн нүүдэллэсэн.
Дамжуулагчтай могойч бүргэдийн судалгаа нь Оюу толгой төслийн
дэд бүтцийн шугамаас тухайн амьтанд үзүүлж буй аливаа нөлөөг
хянаж судлахад ашиглагдаад зогсохгүй тухайн амьтдын өмнийн
говь дахь амьдрах орчны хил хязгаар, шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах
орчны сонголтод нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн талаар ойлгож
мэдэхэд шинжлэх ухааны ихээхэн ач холбогдол бүхий ажил юм.

Уурхайчин
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12,000 УДААГИЙН
НИСЛЭГ ҮЙЛДЭВ
“Оюу толгой” компани үндэсний агаарын
тээврийн компаниуд болох МИАТ, “Хүннү
Эйр” болон “Аэро Монголиа” компаниудтай
стратегийн түвшинд хамтран ажиллах тухай
хамтын ажиллагааны гэрээг 3 дугаар сарын 11-нд
үзэглэлээ. Ингэснээр талууд илүү ил тод, нээлттэй
ажиллан, хамтран олон сайжруулалтуудыг
нэмж хийх боломж бүрдэж байна. 2013 оны 2
дугаар сард Ханбумбат нисэх онгоцны буудал
ашиглалтад орсноос хойш “Оюу толгой” компани
орон нутгийн агаарын тээврийн компаниудтай
хамтран ажиллаж, Оюу толгойн уурхай болон
Даланзадгад сум уруу 12,000 гаруй нислэг үйлдэж,
1.1 сая орчим зорчигчийн шилжилт хөдөлгөөнийг
зохицуулан тээвэрлэжээ.

“ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ
ГЭРЭЭ”-НД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА
Монгол Улсын эрчим хүчний
нэгдсэн сүлжээнээс Оюу
толгойн уурхайг урт хугацаанд
“Цахилгаан эрчим хүчээр
хангах гэрээ”-нд “Цахилгаан
дамжуулах үндэсний сүлжээ”
ТӨХК, “Диспетчерийн үндэсний
төв” ХХК, “Өмнөд бүсийн
цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК
болон “Оюу толгой” ХХК нар
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1 дүгээр сарын 26-ны өдөр
гарын үсэг зурлаа. Оюу толгойн
уурхайн хувьд цахилгаан
эрчим хүч амин чухал хэрэглээ
бөгөөд гүний уурхайн үйл
ажиллагааг эхлүүлээд байгаа
энэ цаг үетэй давхцан эрчим
хүчний хангамжийн асуудлыг
шийдвэрлэх нь нэн чухал үйл
явдал болж байна. Ингэснээр

гүний уурхайн ажилтнуудын
амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй
байдлыг баталгаажуулах,
гүний уурхайн үйл ажиллагааг
урт хугацаанд тогтвортой
үргэлжлүүлэх нөхцөлийг
бүрдүүлэх нь Монгол Улсын
эдийн засгийн хувьд онцгой ач
холбогдолтой юм.

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЬ ЯМАР
НЭГ ЗҮЙЛ БУРУУ, ЁС ЗҮЙГҮЙ
САНАГДАЖ БАЙНА УУ?
Аюулгүй байдлыг бүрдүүлж, биестээ
хүндэтгэлтэй, олон талт харилцааг хангасан
орчныг бүрдүүлэх зорилгоор “Оюу толгой”
компани myVoice хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд
даруй жилийн нүүр үзэж байна. Өндөр нууцлал
бүхий уг хөтөлбөр нь ажилтнууд ажлын байранд
нь ямар нэг зүйл буруу, ёс зүйгүй санагдсан
тохиолдолд болон аливаа санаа зовоосон
асуудлуудаа мэдээлэхэд зориулагдсан билээ.

myVoice хөтөлбөрийг тусгайлан байгуулагдсан
Бизнесийн ёс зүйн газар удирдан хэрэгжүүлдэг.
Уг хөтөлбөр нь ашиглахад хялбар бөгөөд
хөтөлбөрт хандсан ажилтан өөрийн мэдээллийн
нууцлал, аюулгүй байдалдаа бүрэн итгэлтэй байж
болно. Мөн мэргэжлийн шинжээчийн оролцоо
шаардлагатай бол тухайн асуудлыг хараат бус
мэргэжилтнүүдэд хариуцуулах бөгөөд ингэснээр
асуудал нэг бүрийг хамгийн тохиромжтой, хараат
бус, мэргэжлийн хүнээр шийдүүлэх боломжтой
юм.

Нууцлалтай, Аюулгүй, Хүндэтгэлтэй, Шударга

“ОЮУ ТОЛГОЙ”
КОМПАНИ
ХАНБОГД СУМЫН
ЭМНЭЛЭГТЭЙ
ХАМТРАН
АЖИЛЛАХААР
БОЛЛОО
“Оюу толгой” компани Өмнөговь
аймгийн харьяат ажилтнууд болон
гэрээт компаниудын ажилтнууддаа
зориулж Өмнөговь аймгийн Ханбогд
сумын Сум дундын эмнэлгийг
“Ажилтнуудын эрүүл мэндийн
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, үнэлгээ
хийх үйлчилгээ”-г авахаар магадлан
итгэмжилж, хамтран ажиллахаар
боллоо.

ТӨМӨР ЗАМЫН ТОР
ХЭСЭГЧЛЭН АВАХ ТӨСӨЛ
“Оюу толгой” компани, Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах
нийгэмлэг (WCS)-тэй хамтран зам, тээврийн салбараас
зэрлэг амьтад тэдгээрийн амьдрах орчин, нүүдлийн замд
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор төмөр
замын торыг хэсэгчлэн авч, зэрлэг амьтдын нүүдлийн
замыг чөлөөлөх төслийг 2019 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн
билээ. Энэ жилийн хувьд төслийг 12 дугаар сарын 24-ний
өдрийг хүртэлх хугацаанд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж,
зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөн хийх нөхцөлийг
бүрдүүлэх зорилгоор Дорноговь аймгийн Өргөн сумын
нутагт хамаарах хоёр байршил газарт нийт 1.2 км торыг
хэсэгчлэн авах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.
Мөн энэ төслийн үйл ажиллагааг урт удаан үр дүнтэй
үргэлжлүүлэх, зэрлэг амьтад төмөр зам хөндлөн нэвтрэх,
галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон
тээврийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангахад хамтран
ажиллах зорилгоор “Оюу толгой” компани Дорноговь
аймгийн Засаг даргын тамгын газар, УБ төмөр зам,
Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (WCS)-тэй
“Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-т гарын үсэг зурж,
баталгаажууллаа.

Ингэснээр Ханбогд сум төдийгүй
Өмнөговь аймгийн харьяалалтай
ажилтнууд ажилд орохын өмнөх болон
хугацаат эрүүл мэндийн үзлэгтээ орон
нутагтаа хамрагдах боломж бүрдэж
байгаа юм.
Уурхайчин
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ШИНЭ

ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ
ТОМИЛОГДЛОО
“Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл Дэйрдрэ
Лингенфэлдерийг шинэ Гүйцэтгэх захирлаар томиллоо.

“Оюу толгой” ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал
Дэйрдрэ Лингенфэлдер

Дэйрдрэ нь уул уурхайн салбарт хуримтлуулсан арвин туршлагатай,
шилдэг манлайлагч бөгөөд хамгийн сүүлд Рио Тинтогийн
Зэсийн группийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль
орчин (ЭМААБО) болон Орон нутгийн харилцаа хариуцсан Дэд
ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байсан. Тэрээр энэ хугацаанд Рио
Тинтогийн Зэсийн группийн олон улсад явуулж буй үйл ажиллагаа,
тэр дундаа “Оюу толгой” компанийн хэмжээнд ЭМААБО болон
тогтвортой хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх зорилтот хүчин
чармайлтыг манлайлан ажиллаж байсан юм.
Тэрээр Рио Тинто группт ирж ажиллахаасаа өмнө “Англо
Американ”, “Де Биерс” компаниудад олон улсыг хамарсан, өргөн
хүрээтэй удирдах албан тушаалуудыг хашиж, гүйцэтгэх удирдлага
болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн түвшний үүрэгт ажлуудад
томилогдож байсан. Тэрээр уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарт
төрөл бүрийн таваарыг хамарсан үйл ажиллагаа, тогтвортой
хөгжлийн чиглэлээр ажилласан 20 гаруй жилийн туршлагатай.
“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал Дэйрдрэ Лингенфэлдер
“Оюу толгойн хамт олныг удирдуулахаар итгэл хүлээлгэж буйд
миний бие гүнээ талархаж, сэтгэл хөдлөхийн сацуу бахархал төрж
байна. Оюу толгойн баг, хамт олны өнгөрсөн аравны хугацаанд
нөр их хөдөлмөрөөрөө цогцлоосон амжилт бүтээлийг цаашид
түүчээлэн үргэлжлүүлэхийн төлөө ажиллах болно.”
“Оюу толгой дэлхий дахинаа нэр алдраа хэдийнээ цуурайтуулсан.
Би Оюу толгойн нэг эд эс болж, энэ компани Монгол Улсад
хувь нэмрээ бүрэн дүүрэн оруулан ажиллахад өөрийн зүгээс
шаардлагатай бүхнийг хийж, хичээх болно” гэв.
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Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

ГҮНЭЭСЭЭ ХАЙРЛАЯ
Манай дэлхийн усны нийт нөөц 1,386 тэрбум
км3 бөгөөд 97.5 хувь нь далай тэнгисийн
шорвог ус, зөвхөн 2.5 хувь нь цэнгэг ус
эзэлдэг. Цэнгэг усны нөөцийн 68.7 хувь нь
цас, мөсөн бүрхүүл, 30.1 хувь газрын доорх
ус, 1.2 хувь нь гол, мөрөн, нуурын ус юм. Хүн
амын ундны усны хэрэглээний 50 хувь, хөдөө
аж ахуй, газар тариалангийн салбарын
ус хангамжийн 40 хувь, үйлдвэрийн ус
хангамжийн 30 хувийг газрын доорх усаар
хангаж байна.
Оюу толгойн уурхайн хувьд орон нутгийн
иргэдийн унд, ахуйдаа хэрэглэдэг хөрсний
болон бага гүний уст үе давхаргуудтай
гидравлик холбоогүй гүний усны эх
үүсвэрийг үйлдвэрлэлдээ ашигладаг.
Ундны усны нэг литрт агуулах эрдсийн
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 1,000 мг/л
байдаг бөгөөд Говийн бүсийн малчдын
10-50 метрийн гүнээс авч хэрэглэж
буй ус энэ хэмжээний эрдэсжилтээс
хэтэрдэггүй. Харин Оюу толгойн уурхайн үйл
ажиллагаанд ашигладаг 150-400 метрийн
гүний ус нь ундны уснаас 2-4 дахин өндөр
буюу дунджаар 2,500 мг/л – 4,200 мг/л
эрдэсжилттэй, хүн малын ундаанд шууд
ашиглах боломжгүй юм.

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
“Оюу толгой” компани “Хамтын
ажиллагааны гэрээ”-ний дагуу
2015 оноос хойш жил бүр таван
сая ам.долларын санхүүжилтийг
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”-аар дамжуулан Өмнөговь
аймгийн тогтвортой хөгжлийг
дэмжихэд чиглэсэн төсөл,
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн
ажиллаж байна. Энэхүү хамтын
ажиллагааны хүрээнд бид 2021
оны жилийн эцсийн байдлаар
82.3 тэрбум төгрөгөөр 304 төсөл,
хөтөлбөрийг санхүүжүүлжээ.
Үүнд зургаан цэцэрлэг, хоёр
сургууль, гурван эмнэлэг, спорт
заал, уурын зуух зэрэг нийгмийн
дэд бүтцийн томоохон төслүүдээс
гадна иргэдэд амьдралын
Уурхайчин

чанарыг сайжруулахад чиглэсэн
төрөл бүрийн сургалт, эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээний
чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх,
байгаль орчныг хамгаалах,
хөдөө аж ахуй, орон нутгийн
үйлдвэрлэлийг дэмжихэд
чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг
дэмжиж ажилласан. Тайлангийн
дэлгэрэнгүйг “Говийн Оюу
хөгжлийг дэмжих сан”-ийн
www.goviinoyu.mn цахим хаягаас
үзэх боломжтой. Мөн тус сан нь
жил бүр үйл ажиллагааныхаа
тайланг гаргаж хуулийн дагуу
холбогдох Засгийн газрын
агентлагуудад хүргүүлдэг болно.
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”-ийн Удирдах зөвлөл ээлжит

хурлаа хийж, 2022 онд сангийн
санхүүжилтээр нийт есөн
төсөл, хөтөлбөрийг 9.8 тэрбум
төгрөгөөр Өмнөговьчуудын
эрүүл мэнд, соёл, боловсрол,
байгаль орчин, бэлчээр
усжуулалт, бизнесийг дэмжихэд
чухал хувь нэмэр оруулах
төслүүдийг санхүүжүүлэхээр
шийдвэрлэлээ.
Мөн 2022 онд сумдад олгох
квотын санхүүжилтийг Ханбогд,
Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад,
Сэврэй, Баяндалай, МандалОвоо, Цогт-Овоо, Булган, Номгон,
Хүрмэн, Цогтцэций сумдад
олгохоор баталсан байна.
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ҮЕ ХООРОНДЫН
ЯЛГААГ ОЙЛГОХ НЬ

Нийгэм хувьсан өөрчлөгдөхийн
хэрээр нэг үед төрсөн хүмүүс
өөр цаг үед төрсөн үзэл бодол,
үнэт зүйлийн хувьд ялгаатай
болдог. Тийм учраас судлаачид
улсынхаа иргэдийг төрсөн
оноор нь үеүдэд хувааж, тус
бүрийнх нь онцлог шинжийг
гаргаж, судалдаг билээ.
Жишээ нь Японы эрдэмтэд
1940-өөд оноос хойш төрсөн
иргэдээ хэдхэн жилийн
зөрүүтэйгээр арваад үед
хуваан, “Их төрөлтийн 1, 2-р үе”,
“Хөдөлмөрийн мөстлөгийн
үе”, “Чөлөөт боловсролын үе”
гэх мэтээр тухайн цаг үетэйгээ
холбож нэрлэдэг. Америкийн
судлаачид бидний сайн мэдэх
X, Y, Z үе гэх нэршлүүдийг
гаргасан байдаг. Энэ мэтчилэн
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улс орон бүрийн үеүдийн
ангилал ялгаатай байгаа нь
улсуудын нийгэм, эдийн засаг,
техник технологийн хөгжил
харилцан адилгүй байдагтай
холбоотой.
Монгол Улсын хувьд одоогоор
энэ чиглэлийн судалгаа
хийгээгүй байгаа юм. Гэвч
1990-ээд онд төрсөн залуучууд
буюу олон улсын нэршлээр
Миллениал, Z үеийнхний
технологийн мэдлэг, цахим
хэрэглээ, хүлээн авч буй
агуулга зэрэг нь дэлхийн
хэмжээнд хүрсэн билээ. Энэ
хэрээр тэдний сэтгэлгээ, үзэл
бодол, хандлага бусад орны
залуучуудынхаас хол ялгаатай
биш юм. Харин бидний аав
ээж, өвөө эмээгийн залуу

Мэдээллийг бэлтгэсэн:
Оролцоо ба ялгаатай
байдлыг дэмжих групп

насаа өнгөрөөсөн социалист
нийгмийн үед манай улс
бусад орнуудаас хөгжлөөрөө
харьцангуй хоцорсон. Хэрвээ
монголчуудыг үеүдэд хуваан
авч үзвэл эдгээр хүчин
зүйлсийн улмаас олон улсын
жишгээс багагүй зөрүүтэй
гарах болов уу.
Хүн бүр өөр өнцөг, өөр
үзлийг илэрхийлж, түүгээрээ
ялгардаг. Уншигч та ч гэсэн
тэдний амьдралын туршлага,
дотоод ертөнцөд ялгаатай зүйл
цөөнгүй байгааг анзаарсан
биз ээ. Тиймээс ямар ч хүнтэй
харилцахдаа үе хоорондынхоо
ялгааг хүлээн зөвшөөрч, тухайн
хүнийхээ онцлог шинжийг
харгалзан, хүндэтгэж, харилцан
ойлголцох нь чухал билээ.
Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

АМЬТАН, УРГАМЛЫГ ХАМГААЛАХ
ДЭЛХИЙН ӨДРИЙГ ХАНБОГД
СУМАНД ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ
Жил бүрийн 3 дугаар сарын
3-ны өдрийг амьтан, ургамал
хамгаалах өдөр болгон
тэмдэглэн өнгөрүүлдэг
бөгөөд энэ жил тус өдрийг
“Экосистемийг нөхөн
сэргээхийн тулд түлхүүр
зүйлсийн амьдрах орчныг
тэтгэцгээе “ сэдвийн дор
тэмдэглэн өнгөрүүллээ.
Энэхүү тэмдэглэлт өдрийн
хүрээнд “Мөнх ногоон Галба”
ТББ, Ханбогд сумын Засаг
даргын тамгын газар, байгаль
орчны мэргэжилтнүүд, “Говийн
бага” дархан цаазат газрын
хамгаалалтын захиргаа, “Бодь
Интернэйшнл” ХХК хамтран

тодорхой ажлуудыг зохион
байгуулсан бөгөөд үүний нэг нь
байгаль хамгаалах “нүүдэлчин
хайрцаг”-ны сургагч багш
бэлтгэх сургалт байлаа.
Сургалтад Ханбогд, Хатанбулаг,
Номгон сумын сургуулиудын
биологийн багш нар,
цэцэрлэгүүдийн арга зүйч
багш нар, байгаль орчны
мэргэжилтнүүд хамрагдан
” нүүдэлчин хайрцаг”-ны
сургагч багш болсон юм.
Тус “нүүдэлчин хайрцаг” нь
хүүхэд багачууд цаашлаад
нийт иргэдийн экологийн
боловсролыг дээшлүүлэх,
тогтвортой байгаль хамгаалал

бий болгоход ихээхэн ач
холбогдолтой аж. Сургалтын
шинэ арга хэлбэр бүхий
тус хайрцгийг аялуулах,
байгаль экологийн мэдлэгээ
дээшлүүлэх, сургалт зохион
байгуулах хүсэлтэй байгууллага,
хамт олонд нээлттэй байна.
Мөн тус тэмдэглэлт өдрийг
тохиолдуулан Ханбогд сумын
гэрэл зураг сонирхогч хүүхэд
залуусын дунд “Говийн чимэг”
гэрэл зургийн уралдаан
зарлаж, амжилттай зохион
байгууллаа. Уралдаанд 22 гэрэл
зурагчнаас 90 гаруй бүтээл
илгээснийг хүлээн авч, шилдэг
зургуудыг шалгарууллаа.

Дэд байр: Ч.Бямбатуяа, Их булаг Гэгээтийн ам

Тэргүүн байр: Б.Бат-Эрдэнэ, Хар сүүлт зээрийн
нялх янзага Жавхлант баг Бор хошуу.

Дэд байр: Ч.Бямбатуяа, Жавхлант баг
Зүүн Хацавч.
Уурхайчин

Гуравдугаар байр: Н.Мөнхбаяр, Их нарт, Ханбогд Номгон баг
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Т.МӨНХБАТ: “ШАЛТАГ БОЛ
БҮХ Л ЮМАНД ОЛДДОГ,
ГЭХДЭЭ ГҮЙЕ ГЭВЭЛ ЦАГ ЗАВ
БОЛОМЖИЙГ ГАРГАЖ БОЛДОГ
ЮМ БИЛЭЭ.”
Оюу толгой
төслийг эхлүүлэн
хэрэгжүүлэгчдийн
нэг, геологич,
Ахлах менежер
Т.Мөнхбаттай
гүйлтийн спортын
талаар ярилцлаа.
Тэрээр геологи, уул
уурхайн салбарт 30
гаруй жил ажиллаж
байна.
Яриагаа таны амьдралын хэв маягт томоохон
байр суурь эзэлдэг гүйлтийн спортоос эхэлье.
Хэзээнээс анх гүйж эхлэв, яагаад гүйх болов?
Таван жилийн өмнөөс гүйж эхэлсэн. Гэр бүлийн
хүн маань санаачлан хамт хийдэг, хичээллэдэг
спортын төрөлтэй болъё гээд анх гүйлтээр
хичээллэх болсон. Нарийндаа яривал гэр
бүлийн хүн маань надаас илүү гүйдэг хүн байгаа
/инээв/. Ер нь бид хоёр хамтдаа гүйдэг, жишээ
нь, гадаадад аялах үедээ очсон хотуудынхаа
сонирхолтой газрууд, цэцэрлэгт хүрээлэнгээр
гүйх жишээтэй. Богинохон хугацаанд аялж
байгаа үед энэ нь хоттойгоо илүү сайн танилцах
давуу боломжийг олгодог. Заримдаа ч тухайн
орон нутагт амьдардаг хүмүүс шиг л гүйж
байхдаа сайхан таашаалтай мэдрэмж авдаг даа.
Та өнгөрсөн жил Берлиний марафонд
оролцсон байсан. Ер нь марафонд хэр их
оролцдог вэ? Тэр дундаа анхны марафоны
талаар бидэнтэй хуваалцаач.
Бэлтгэлээ тогтмол хийж байгаад зарлагдаж буй
марафонуудад аль болох оролцохыг хичээдэг.
Анх “Улаанбаатар марафон”-д 10 км-ийн зайд
гүйсэн. Тухайн үед замынхаа гуравны хоёрыг
нь гүйгээд гуравны нэгийг нь алхаж дуусгаж
байлаа. Дараа нь 21 км-ийн марафонд гүйж
үзсэн арай гэж л бариандаа орж байсан. Анхны
гадаад марафоны хувьд Байгаль нуурын 42 кмийн марафонд “Let`s Run” клубийн багаараа
оролцсон. Хэдий бэлтгэл дутуу байсан ч
байгалийн үзэсгэлэнтэй нуурын эргээр гүйх юм
чинь чадна байх гэж бодоод л очиж оролцсон.
Сүүлийн 20 км нь маш их тэвчээр, сорилттой
12

байсан шүү, дунд нь нэг, хоёр км бараг алхсандаа
тэгээд 4 цаг 57 минут гүйгээд бариандаа орсон.
Энэ бол их сонирхолтой бас өөрийгөө ялсан,
өөрийнхөө хэр зэрэг гүйдгийг туршсан марафон
болсон.
Марафонд орохын тулд нэлээд бэлтгэл
хийх шаардлагатай байдаг. Та их ажлын
хажуугаар цагаа хэрхэн зохицуулдаг вэ?
Хүн ер нь яг гүйе гэвэл зав багатай, ачаалал
ихтэй байсан ч долоо хоногийн ямар ч өдөр цаг
гаргах боломж гардаг юм билээ. Миний хувьд,
долоо хоногтоо 3-4 удаа, нэг гүйхдээ 4-10 км
гүйхийг хичээдэг. Ажлын өдрүүдэд, ажлаас өмнө,
цайны цагаар, ажлын дараа зэрэг цагуудын аль
боломжтой үедээ 40 минут орчим гүйчихдэг.
Амралтын өдрүүдэд хотоос гадагш илүү цэвэр
агаартай газруудад клубийн гишүүдтэйгээ хамт
гүйдэг.
Оюу толгойн уурхайн залуустаа хандаад
зөвлөгөө, туршлагаасаа хуваалцна уу.
Ачаалалтай ажлын хажуугаар цаг зав гаргаад
өөртөө тохирсон спортоо сонгоод хөдөлгөөн
хийхийг уриалж байна. Гүйлтээр хичээллэх
сонирхолтой байвал уурхайн талбайн баруун
талд алхалтын болон гүйлтийн зориулалтын
зам байдаг шүү. Мөн уурхайд буй ижил төрлийн
спорт сонирхдог хүмүүстэй нэгдээрэй гэж
хэлмээр байна.
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ГҮНИЙ УУРХАЙН АНХНЫ
ЭМЭГТЭЙ ОПЕРАТОР
2019 онд “Өөрөө
буулгагч тоног
төхөөрөмжийн анхны
мастер оператор”,
Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яамны
“Жуух бичиг”, 2021
онд “Тэргүүний
уурхайчин” шагналыг
хүртэж байсан манай
шилдэг уурхайчдын
нэг Нямсүрэнтэй
танилцана уу.
Оюу толгой гэх их айлд хөл
тавьсан түүх
Намайг Оюунбилэгийн
Нямсүрэн гэдэг. Өмнөговь
аймгийн Даланзадгад сумд
төрсөн. Би 2005 оны хавар
Өмнөговь аймгийн Гашуун
сухайт боомт дахь гаалийн
албан хаагчдын гал тогоонд
ажилладаг ээждээ туслахаар
очсон юм.
Тухайн үед Гашуун сухайт
боомтод хил, гаалийн
ажилтнууд, хувиараа бизнес
эрхлэгчид их явдаг, хөл
хөдөлгөөн ихтэй байдаг байлаа.
Тэр үед Оюу толгойд ажилладаг
ах эгч нар манайхаар
үйлчлүүлсэн юм. Зочид хоол
цай уух зуураа Оюу толгойн
маш том бүтээн байгуулалт
болох гэж буй тухай ярьж байв.
Тэр өдрөөс хойш битүүхэндээ
Оюу толгойн талаар чих тавин,
аймгийн дайтай том суурин
газар бий болох юм байна
даа хэмээн бодож, төв суурин
газарт ажилтай болж, сайхан
амьдрах тухай мөрөөдөх
болсон юм. Ингээд нэг сарын
дараа тухайн үед Оюу толгойн
боомт хариуцсан менежер
Ш.Эрдэнэжаргал ах ажил санал
Уурхайчин

болгож, би гэдэг хүн бөөн баяр
хөөр болоод л явж байсан даа.
Ингэж анх 2005 онд “Айвэнхоу
Майнз” ХХК-д үйлчлэгчээр
ажилд орж, Оюу толгой гэх
том айлд хөл тавьсан юм. Тэр
үед 90 хоног ажиллаад 14
хоног амардаг байлаа. Аймагт
маань эзгүй зэлүүд газар
дэд бүтэц нь шийдэгдсэн
ажлын байр, амьдрах байр,
эмнэлэг, цагдаа, банк гээд
бүхий л төрийн байгууллагууд
төвлөрсөн, спортын заал,
талбайтай, баар ресторантай,
ажиллах, амьдрах нөхцөл
сайхан, эелдэг хамт олон, олон
улсын янз бүрийн соёлтой
гадаад мэргэжилтнүүдээр
хүрээлүүлсэн гээд хүний хүсэл
мөрөөдлийг бадраасан газар
очсоноо мэдрэх гайхалтай
байлаа. 90 хоног ажиллаад
амрах гэтэл менежер байхгүй
гээд ахиж 90 хоногоор сунаж
ажиллаад ижийгээ, гэрээ их
санадаг байлаа.
Гүний уурхайн анхны эмэгтэй
оператор
Удалгүй 56/28 ажил амралтын
зохицуулалттай “Рэдфап
Монгол” буюу одоогийн

“Даян” компанид уурхайчдын
хувцас угаалгын хэсэгт
ажилтан, үйлчлэгчээр ажилд
оров. Удалгүй сургалтын
хэлтэст бичиг хэргийн туслах
ажилтан, сургалтын баримт
бичгийн хяналтын ажилтнаар
дэвшин ажиллаж байсан. 2013
онд гүний уурхайн бүтээн
байгуулалт түр зогссоноор орон
тооны цомхотголд орсон.
Уурхайд ажиллаж байсан
ажлын туршлагаараа
хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлын сургалтад сууж, Оюу
толгойн туслан гүйцэтгэгч
“Уужим-Од” компанид аюулгүй
ажиллагааны ажилтнaaр
ажиллаж байгаад 2016 онд
гүний уурхайн ажил эхэлж
эргэж ажилдаа орсон.
2017 онд гүний уурхайд
эмэгтэй хүн ажиллаж болох
эрх зүйн орчин бүрдсэнээр
би компанийнхаа удирдлагад
хүсэлтээ гаргаж, анхны эмэгтэй
гүний уурхайчин, оператор
боллоо. Анх уурхайд ажиллахад
миний төсөөлснөөс огт өөр
байсан. Уурхайн орчин нөхцөл
маш хүнд, агааржуулалт муу,
халуун бүгчим, тоос, шороо,
том машины нүргэлэх чимээ,
харанхуй орчин гээд бүгд
айдастай санагдаж, би юу
хийчхэв дээ гэж бодож байлаа.
Намайг чи сайхан оффистоо
ажиллаж байхгүй, энэ хүнд
газар ажиллаж чадах уу
гэж асуух хүмүүс байсан ч
эсрэгээрээ чи чадна аа, чи биш
бол өөр хэн чадах билээ гэж
урам өгч дэмжих хүмүүс илүү
олон байсан юм. Хүмүүсийн
урмын сайхан үгэнд итгэл
авч, урам зориг ордог байлаа.
Одоо би гүний уурхайд үндсэн
ажлыг гүйцэтгэх, гар аргаар
бэхэлгээ хийх, мөргөцөгт
ажиллах, сэрээт өргөгч, сагстай
өргөгч, зуурмагийн миксер,
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зуурмагийн ажитрак, 51
тонн жинтэй өөрөө буулгагч
зэрэг том оврын төхөөрөмж
дээр суралцан амжилттай
ажиллаж байна. Миний
хувьд энэ уурхайд ажилласан
цаг хугацааны маань том
амжилт юм даа. 2018 оны 9
дүгээр сараас дамп /51тн/-ийн
өөрөө буулгагчийн анхны
эмэгтэй оператор, анхны
мастер оператор, дампны
анхны эмэгтэй дадлагын
сургагч оператор зэрэг
анхны гэсэн тодотголоор
манлайлан ажиллаж байгаа
маань ар араасаа төрөн гарах
эмэгтэйчүүдийнхээ өөртөө
итгэх итгэлийн гүүр нь болж
байгаадаа сэтгэл хангалуун
байдаг.
Оюу толгой гэх энэ агуу
том төслийн анхны эмэгтэй
оператор болж ажиллаж
байгаадаа, хөгжих, суралцах

боломжоор үргэлж
хангаж, ажилтан нэг бүрд
хүрч ажилладаг, “Даян”
компаниараа, энэ том бүтээн
байгуулалтыг бүтээж байгаа
уурхайчин залуусаараа би
БАХАРХДАГ.
Миний ажлын нэг өдөр
Миний ажлын нэг өдөр
өглөөний 06:40 цагаас
гадарга дээр багийн ахлах
ажилтны зөвлөгөөн, аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа,
мэдээ мэдээллийн хурлаар
эхэлж, тухайн өдрийн
ажил үүргийн хуваарийг
танилцуулснаар гүн рүүгээ
ороод тоног төхөөрөмжийн
үзлэг шалгалтаас эхлээд
өдрийн турш уулын чулуулаг
тээвэрлэсээр 18:00 цагт
дараагийн ээлжиндээ ажлаа
хүлээлгэж өгөөд гадаргад
гарснаар өндөрлөдөг. Би

Хүү Н.Дэлгэрмөрөнгийн хамт.
“ХААИС-д Гидромеханикийн
мэргэжлээр суралцаж
байгаад 3 дугаар курсээсээ
би ээжтэйгээ хамт ажил хийе
гэж гуйсан. Хүүгийнхээ анхны
том шийдвэрийг хүндэтгэн
хүлээн авахаас өөр сонголт
надад байгаагүй. Хүүгийнхээ
ээжээ аюулгүй ажиллаарай,
орой гарж ирээд залгая,
хайртай шүү гэдэг үгнээс
хамгийн их эрч хүчийг авдаг
даа.”

бүх анхаарлаа төвлөрүүлдэг,
учир нь уурхайн том овор
хэмжээтэй техник жолоодно
гэдэг нь тухайн операторын
анхаарал, болгоомж, авхаалж
самбаа бүхий л зүйлийг
шаарддаг.
Уурхайчдаасаа, урам хайрладаг
найз нөхөд, гэр бүлээсээ,
“Баярлалаа, Нямка” гэдэг
үгнээс маш их урам зориг,
эрч хүчийг авдаг. Намайг
хараад, надаас урам зориг
аван уурхайд ажиллахаар
үлдэж буй эмэгтэйчүүдийгээ
хараад өөрөөрөө мөн бахархах
сэтгэл төрдөгдөө. Би гүний
уурхайн сайн дурын анхны
эмэгтэй аврагч багийн гишүүн
гэдгээрээ бахархдаг.
Гүний уурхайн анхны эмэгтэй аврах багийн нэг гишүүнажилдаа
14

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

ОРОН НУТГИЙН САНАЛ, ГОМДОЛ,
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт
2022 оны 1, 2, 3, 4 дүгээр сар
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Байгаль орчин Нөхөн олговор

Шийдэгдсэн хүсэлтийн тоо

2022 оны эхний дөрвөн
сарын байдлаар орон
нутгаас нийт 12 санал,
гурван гомдол хүлээж
авсан бөгөөд бүх гомдлыг
судлан шийдвэрлэх
шатандаа явж байна.
Мөн 34 хүсэлт хүлээн
авснаас 20 хүсэлтийг
шийдвэрлэн, үлдсэн
14 хүсэлтийг судлан
шийдвэрлэх шатанд явж
байна.

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо

Та бүхэн компанитай холбоотой санал гомдол хүсэлтээ OTCommunity@ot.mn цахим хаягаар илгээх боломжтой.

ТҮМЭН ТЭМЭЭНИЙ БАЯР

Тэмээнд хайртай малчин ардын хамгийн
том баяр болох “Түмэн тэмээний баяр - 2022”
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумд, Монгол
Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Мянгат тэмээчин
Ж.Тогтохсүрэнгийн нэрэмжит “Нутгаа мөнхөлсөн
тэмээчид” ганган улаан тэмээний баяр Ханбогд
сумд мөн Манлай, Баян-Овоо сумдад зохион
байгуулагдлаа. Гайхамшгаар бүрдсэн Галба
нутгаараа овоглосон Ганган улаан тэмээдээ
түм түмээр өсгөсөн удам дамжсан тэмээчин
Ж.Тогтохсүрэн 28 жилийнхээ уйгагүй хөдөлмөр,
Уурхайчин

малч ухаан, хичээл зүтгэлээрээ Монгол Улсын
хөдөлмөрийн баатар хэмээх хүндтэй цолны
эзнээр өнгөрсөн хавар тодорч говь нутгийнхан,
Галбачуудынхаа магнайг тэнийлгэж, сэтгэлийг
баясгаж, итгэлийг бадраасан нь саяхан. “Нутгаа
мөнхөлсөн тэмээчид” тэмээний баярт хол ойроос
олон хүндтэй зочид төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж
хүндэтгэл үзүүлж, тэмээчид маань Ганган улаан
тэмээдээрээ гоёж оролцсон өргөн дэлгэр арга
хэмжээ болж юм.
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МАЛЧИН ХОРШООНЫ АПП ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТЭРЛЭЭ
“Оюу толгой” компани нь хөдөө аж
ахуйн бизнесийг дэмжих чиглэлээр
хөрөнгө оруулалтуудыг хийж,
орон нутгийн оролцогч талуудтай
хамтран ажилласаар ирсэн билээ.
Үүний хүрээнд малчдын хоршооны
үйл ажиллагаанд тулгарч буй
асуудлыг шийдвэрлэх зорилго дор
мэргэжлийн байгууллагуудтай
хамтран гар утасны “МАЛЧИН”
апп-ийг хөгжүүлэн, хэрэглээнд
нэвтрүүллээ.
“МАЛЧИН” апп-ийн үндсэн үүрэг нь
малчдын хоршооны гишүүд орон
зай, цаг хугацаанаас үл хамааран
хоршооны үйл ажиллагаатай
холбоотой шийдвэр гаргахад
оролцож, хоршооны санхүүгийн
болон бусад мэдээллийг шуурхай
авах боломжийг бүрдүүлж байгаа
нь хоршооны цахим засаглал болон
хөгжлийг дэмжсэн шинэлэг шийдэл
болж байгаа юм.

“ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР” ОРОН
НУТАГТ АМЖИЛТТАЙ
ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

“Оюу толгой” компани “Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөр”-өө Ерөнхий боловсролын сургууль
(ЕБС)-ийн төгсөх ангийн сурагчид болон их, дээд
сургуульд шинээр элсэн орсон оюутнуудад хувь
хүний төлөвшил болон манлайллын ур чадвараа
хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор
2013 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд
хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 1,300 гаруй оюутан,
сурагч хамрагдсан.
2021-2022 оны хичээлийн жилд орон нутгийн
сурагчдыг дахин хамруулж эхэлсэн бөгөөд
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ЕБСийн ахлах ангийн 37 сурагч, Ханбогд сумын 17
сурагч Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн I шатанд
амжилттай суралцлаа. Эдгээр сурагчид найман
долоо хоногийн хугацаанд хувь хүний хөгжлийг
дэмжих найман хичээлд цахимаар болон
танхимаар суралцсан юм.
Мөн бид “Мэргэжил сонгох” өдөрлөгийг зохион
байгуулж, Даланзадгад, Ханбогд сумын ЕБС-ийн
ахлах ангийн 500 орчим сурагчид мэдээлэл,
зөвлөгөө өгөв.
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