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ЭРДЭС БАЯЛГААС ЭРДЭМ МЭДЛЭГ

Н.ҮҮРИЙНЦОЛМОН:
“ХОББИ БОЛ ТУХАЙН
ХҮНИЙ ЗАН ЧАНАР
БОЛОН ХАНДЛАГЫГ
НЬ МЭДЭЖ БОЛОХ
ТОЛЬ ЮМ.”
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“Оюу толгой” компани
Монгол Улсын төсвийн
10 хувийг дангаараа
бүрдүүлж байна

төсөл
28 Мега
гэж юу вэ?

Уурхайчин
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Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл

ХИМИЙН БОДИС ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ЭРДЭС БАЯЛГААС ЭРДЭМ МЭДЛЭГ

Редакцын зурвас
Эрхэм хүндэт уншигчид та
бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг
хүргэе. Хамтын ажиллагаа,
мэдээлэл харилцааны газраас
мэндчилж байна.
Оюу толгойн гүний
уурхайн бүтээн байгуулалт
жигдэрч, уурхайн олборлолт
үйлдвэрлэлийн шинэ шат
руу шилжин орох цаг мөч
ойртсоор байгаа энэ үед
бид мэдээлэл харилцааны
брэнд, бүтээгдэхүүнээ ч мөн
ялгаагүй шинэчлэн сайжруулж,
илүү чанартай, сонирхолтой
уншууртай агуулгыг та бүхэнд
хүргэх зорилгоор бид
бүхний гар дээр сар тутам
хэвлэгдэн хүрдэг байсан ОТ
Сониноо сэтгүүлийн формат
руу шилжүүлэн анхны дугаар
маань ийнхүү таны гар дээр очиж
байна. Улирал тутамд хэвлэгдэх
“Уурхайчин” сэтгүүлээрээ
дамжуулан компанийн сүүлийн
үеийн мэдээ мэдээлэл, хамт олны
маань сонирхолтой түүх, шилдэг
туршлага, орон нутагт болж буй
үйл явдал, төсөл хөтөлбөрүүд
зэрэг олон мэдээллийг та
бүхэндээ бэлтгэн хүргэх болно.
Сэтгүүлийн маань анхны дугаар
тул алдаа онооны аль аль нь
тааралдах бизээ. Тиймээс уншигч
та “Уурхайчин” сэтгүүлийг
сайжруулах, санал сэтгэгдэл,
зөвлөгөөг харамгүй хуваалцаж,
бидний ажилд дэмжлэг
үзүүлэхийг хүсье.

Химийн бодис гэдэг нь байгалийн төлөв байдалд болон ямар нэг аргаар
боловсруулж гарган авсан химийн элемент, тэдгээрийн нэгдлийг хэлнэ.
Химийн бодис буюу түүнийг агуулсан бүтээгдэхүүн, бараа материалууд нь
бидний өдөр тутмын амьдралд байнга ашиглагдаж байна. Хамгийн ойрын
жишээ бол эм болон гоо сайхны бүтээгдэхүүн, гэр ахуйн цэвэрлэгээний
материал, тоног төхөөрөмжийн түлш, тос, тослогооны материалыг хүртэл
химийн бодис гэж ойлгох хэрэгтэй.
Уул уурхайн ашиглалт, бүтээн байгуулалтын үед химийн бодисыг түгээмэл
ашигладаг. Оюу толгойн уурхайн цогцолборт химийн бодисын бүртгэл,
хяналтын нэгдсэн систем болох КемАлерт системээр дамжуулж зөвшөөрөл
авах ёстой бөгөөд энэхүү системийн тусламжтай химийн бодисыг худалдаж
авах, ашиглах, устгах үе шатуудад байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд
хамгийн аюул багатай байхаар хяналтуудыг авч хэрэгжүүлдэг.
Аливаа химийн бодисыг хэрэглэхийн өмнө Хор аюулын лавлах мэдээлэл
(ХАЛМ)-ийг сайтар уншиж, шаардлагтай хяналтыг авч хэрэгжүүлсний дараа
ашиглана. Энэхүү ХАЛМ бичиг баримтад бүтээгдэхүүний шинж чанар, байгаль
орчин болон хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, аюулгүй тээвэрлэж,
хадгалах болон хэрхэн аюулгүйгээр харьцах, хэрвээ ямар нэгэн байдлаар
өртсөн бол авах хариу арга хэмжээний талаар маш дэлгэрэнгүй мэдээллүүд
багтаасан байдаг. Иймд аливаа химийн бодис агуулсан бүтээгдэхүүн,
материалыг ашиглахдаа ХАЛМ-тэй заавал уншиж танилцан эрүүл мэндээ
хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлж байх нь зүйтэй.

Оюу толгойн ил уурхай
бүрэн хүчин чадлаараа
ажиллаж байгаа үед
өдөрт 100-110 мянган
тонн хүдэр, жилд
дунджаар 40 сая тонн
хүдрийг баяжуулах
үйлдвэрт нийлүүлдэг

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН

БАРИА
ОЙРХОН
8 дугаар сарын 16-ны өдөр бид
бүгдийн хувьд нэгэн түүхэн өдөр
болж өнгөрлөө. Оюу толгойн уурхайн
ирээдүйн үйлдвэрлэлийн цөм гэж
хэлж болох гүний уурхайнхаа налуу
амыг үндсэн уурхайтай амжилттай
холбож, налуу амын нэвтрэлтээ
амжилттайгаар хийж гүйцэтгэлээ.
Мэдээж энэхүү гайхалтай бөгөөд
нүсэр ажлыг олон компани, баг
хэлтсийн хамтын хүчин чармайлтын
үр дүнд дэлхийн хэмжээний
гүний уурхайн үйл ажиллагааг
Монголын говь нутагт аюул осолгүй,
амжилттайгаар цогцлоон бүтээх гэсэн
нэг алсын хараа, нэг зорилгын дор
ийнхүү бид хийж гүйцэтгэлээ.

Хүндэтгэсэн,
Уурхайчин сэтгүүлийн хамт олон.

Холбоо барих:
OTSonin@ot.mn
11-331880/3377
99026715
www.ot.mn
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Гүний уурхайн анхдагч бутлуурын угсралт.
Анхдагч бутлуурын хөндий нь 16 давхар
байшинтай тэнцэнэ

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

Уурхайчин

Налуу ам нь ойролцоогоор 16.6 км урт,
18⁰ налуутай, хүдрийг газрын гадарга руу
тээвэрлэх туузан дамжуурга бүхий туннел юм

Налуу ам нь гүний уурхайн
болон материал зөөвөрлөх
систем-2-ийн гол бүрэлдэхүүн
хэсгийн нэг болох юм. Газрын
хамгийн гүнээс газрын гадарга
руу хүдрийн биетийг тээвэрлэх
уг хэсэг нь ирээдүйд бүрэн
хүчин чадлаараа ажиллаж
эхэлснээр өдөрт 95,000 тонн
хүртэлх хүдрийг гадарга руу
дамжуулах хүчин чадалтай
болох юм. Налуу ам нь хоёр
хөндлөн нэвтрэлт (нийт 16,6
км урт), гурван дамжуулах
станцаас бүрдэнэ.
Ийнхүү ирээдүйн дэд
бүтцийн үндсэн хэсгийг
амжилттайгаар хийж
гүйцэтгэхэд гар бие оролцсон
баг хамт олон болон нийт
Оюу толгойчууддаа халуун
баяр хүргэе. Хамгийн чухал
нь энэхүү нүсэр ажлыг нийт
гурван сая гаруй хүн/цаг осол
авааргүйгээр хийж гүйцэтгэсэн
нь бахархахгүй байхын аргагүй

гайхалтай үр дүн билээ.
Ирээдүйн дэлхийн эхний
таван том зэсийн уурхайн
нэг болох Оюу толгойн гүний
уурхайд блокчлон олборлох
аргаар 1,300 метрийн гүн дэх
хүдрийг олборлох бөгөөд
энэ жилдээ багтаан бид
огтлох малталтыг эхлүүлэхээр
ажиллаж байна. Гүний уурхайн
энэ үйл явц эхлэх нь манай
тогтвортой хүдэр олборлолтын
суурь болох юм. Гүний
уурхайн тогтвортой олборлолт
эхэлснээр Оюу толгойн эх
орондоо бий болгож буй
үнэ цэн үлэмж хэмжээгээр
нэмэгдэнэ.
Дэлхийн хэмжээний нарийн,
төвөгтэй бөгөөд асар том гүний
уурхайг байгуулж буй нийт
инженер, уурхайчдаараа бид
бахархдаг.
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сургуулиа төгсөхдөө Авто машины засварчин
мэргэжлийн III зэрэгтэй төгсөж, мөн их сургуульд
суралцаж байх хугацаандаа Монгол Улсын
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагаас зохион
байгуулсан хүнд машин тоног төхөөрөмжийн
сургалтад хамрагдан Авто ачигч-III зэрэг, “Таван
ач” сургалтын төвд Экскаваторын машинч IV
зэрэг, Бульдозерын машинч IV зэрэг мэргэжлийн
үнэмлэхүүдтэй болж, техникийг эзэмших чадвараа
мэргэшүүлсэн. Үүний дараа ШУТИС-ийн Уул уурхайн
машин тоног төхөөрөмжийн механик инженерийн
ангийг суралцаж төгссөн бөгөөд Механик инженер
мэргэжилтэй.
Энэ чиглэлээр сурах сонирхолтой байгаа хүүхэд
залууст юу гэж зөвлөх вэ?
Уул уурхайн мэргэжил зөвхөн энэ мэргэжлийг
эзэмшихээс гадна хүнийг илүү өргөн хүрээнд
харж сэтгэж, багаар ажиллах ур чадвартай болгож
төлөвшүүлдэг төдийгүй дэлхийн бусад орнуудын
уурхайд ашиглагдаж байгаа дэвшилтэт технологийг
ашиглаж, үнэлэгдэхүйц мэдлэг, ур чадвар олгодог
учир сурч байгаа мэргэжилдээ шамдан суралцаарай
гэж зөвлөмөөр байна.

Н.Үүрийнцолмон:
“Хобби бол
тухайн хүний
зан чанар болон
хандлагыг нь
мэдэж болох
толь юм.”
SSER Rally Mongolia олон улсын тэмцээний үеэр

Бид сэтгүүлийнхээ анхны
дугаарын ярилцлагын буландаа
10 жилийн ойгоо саяхан
тэмдэглээд буй ил уурхайн хамт
олны төлөөлөл Уулын багийн
Ахлах ажилтан Үүрийнцолмонг
урьж ярилцлаа. Үүрээ маань
мото спортын мастер цолтой
бөгөөд энэхүү спортоороо олон
жил тууштай хичээллэж багагүй
амжилт гаргаад байгаа юм.
Анх ил уурхайд ажиллаж эхэлсэн
түүхээсээ хуваалцана уу?
Би анх 2010 онд “CAML” ХХК-д
ажилд орж, Оюу толгой уурхайн
бүтээн байгуулалтад хувь нэмрээ
оруулж, ажил хөдөлмөрийн
гараагаа эхэлсэн. Дэд бүтцийн
хэлтэст ажиллах хугацаандаа Оюу
толгойгоос урагшаа хилийн зам,
Манлай, Ханбогд сумдын замын
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2011 оноос
эхлэн “Оюу толгой” компанид
үндсэн ажилтнаар орж, Ил уурхайн
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анхны гидро болон цахилгаан
экскаваторын оператораар
ажилласан. Энэ 10 жилийн
хугацаанд би уурхайн бүх төрлийн
ачих (цахилгаан экскаватор, гидро
экскаватор), тээвэрлэх (өөрөө
буулгагч авто самасмол) болон
туслах тоног төхөөрөмжүүдийг (авто
грейдэр, бульдозер) мэргэжлийн
түвшинд өндөр бүтээлтэй
ажиллуулан ажил хөдөлмөрөөрөө
манлайлан, хамт олондоо нэр
хүндтэй, багаар ажиллах чадвартай,
мэдэх зүйлээ хамт олондоо
хуваалцаж, зааж сурган, хамтран
ажилласаар ирсэн билээ. Олон жил
аюулгүй, үр бүтээлтэй, үлгэр жишээ
ажилласан хичээл зүтгэл болон
хамт олноо манлайлах ур чадвар,
хувийн зан чанараараа бусдаасаа
ялгаран 2020 оны 9 дүгээр сараас
эхлэн Уулын багийн Ахлах ажилтан
албан тушаалд дэвшин ажиллаж
байна.

Таны ажлын онцлог юу вэ?
Аюулгүй ажиллагааны соёлыг
ажилд орсон цагаасаа хойш өөртөө
суулган, юу хийж байгаагаас үл
хамааран орчин тойрны аюул
эрсдэлийг байнга анзаарч, үнэлж,
өөрийн болон тойрон хүрээлсэн
хүмүүсийнхээ эрүүл мэнд, аюулгүй
байдалд санаа тавих зан чанарт
суралцсан байгаа нь миний ажлын
гол онцлог болдог.

Таныг нэг сонирхолтой хоббитой гэж дуулсан.
Хоббиныхоо талаар бидэнд хуваалцана уу?
Хобби бол тухайн хүний зан чанар болон
хандлагыг нь мэдэж болох толь гэж би боддог. Би
19 настайгаасаа эхлэн өөрийн сонирхол болох мото
спортоор хичээллэж эхэлсэн. Одоогоор холын зайн
“Ралли” төрөлд уралддаг. Экстрим спорт хүнийг
тууштай, тэвчээртэй, зоригтой болгодог. Би энэ
спортоор хичээллэж эхэлснээс хойш үндэсний
хэмжээний төдийгүй олон улсын чанартай 20 гаран
тэмцээнд амжилттай оролцож, нийт дөрвөн алт,
дөрвөн мөнгө, таван хүрэл медаль авч, 2019 онд
Монгол Улсын Мото спортын мастер цол хүртсэн.
Аливаа зүйлд тууштай, сэтгэлээсээ ханддаг зан
чанарыг маань миний ажлын амжилт болон хувийн
амжилтаас минь харж болно.

Уул уурхайн мэргэжлийг яагаад
сонгох болсон бэ?
Миний аав Автын механик
инженер хүн байсан. Намайг IX
ангид орох жил аав маань “Бороо
Гоулд” компанид ажиллаж байсан
бөгөөд би зуныхаа амралтаар
аавынхаа ажилд туслан, аавтайгаа
хамт ажилладаг байлаа. Үүнээс
эхлэн Уул уурхайн ажилд дурлан
энэ чиглэлээр суралцаж, цаашид
ажиллах хүсэлтэй болсон.
Ингээд би ерөнхий боловсролын

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

FA Coat Rally Mongolia 2019

SSER Rally Mongolia олон улсын тэмцээний үеэр
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“Бисарус 495HR” ган татлагат шууд утгуурт экскаваторын шанага 56 метр кубын багтаамжтай
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ИЛ УУРХАЙД
290 ТОННЫ
ДААЦТАЙ, 30
ШИРХЭГ ӨӨРӨӨ
БУУЛГАГЧ
КОМАТЦУ
930-ААР
ТЭЭВЭРЛЭЛТ
ХИЙДЭГ

ОЮУ ТОЛГОЙН ИЛ УУРХАЙ
10 НАС ХҮРЛЭЭ
Энэ жил манай ил уурхайн хамт олон маань эх орондоо үнэ цэн бүтээлцсэн 10 жилийн ой тохиож байгаа
билээ. 2011 оны 8 дугаар сараас эхлэн ил уурхайн хөрс хуулалтыг хийж, 2012 оны 4 дүгээр сард анхны хүдрийг
олборложээ. Манай уурхайн удирдах түвшний ихэнх ажилтнууд Монгол мэргэжилтнүүд бөгөөд дэлхийн
хэмжээний уурхайн үйл ажиллагааг нуруун дээрээ үүрэн ажиллаж буй мэргэжлийн хамт олноороо бид
бахархдаг.
ИЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
ХЭРХЭН ЯВАГДДАГ ВЭ?
Өрөмдлөг
Ил уурхайн олборлолтын хамгийн
эхний алхам нь өрөмдлөгийн
ажил юм. Өрмийн машинууд
дунджаар 16 метрийн гүнтэй,
тэсэлгээний цооног болон эгнээ
хооронд дунджаар 7-8 метр
зайтай өрөмддөг. Өрөмдсөн
цооног бүрээс дээж авах ба
лабораторид шинжилгээ хийж
хүдэр болон чулуулгийн агуулгыг
тодорхойлдог. Чулуулгийг шинж
чанараар нь хүхэрлэг, хүчиллэг гэж
ангилдаг. Лабораториос гарсан
шинжилгээний үр дүнг ашиглан
олборлолтын нарийвчилсан
төлөвлөгөөг гаргадаг.

Тэсэлгээ
Чулуулгийг ухаж ачихад зориулж
тэсэлгээний аргаар буталдаг.
Тэсэлгээний ажил хийгдсэний
дараа тэсэлгээчид тэсэрсэн талбайг
шалгах ба үүгээр цооног бааралт,
хорт хий гэх мэт эрсдэлийг шалгаж
аюулгүй тохиолдолд уурхайн үйл
ажиллагааг нээнэ.
Тэсэлгээний ажил хийгдсэний
дараа тэсэлгээчид тэсэрсэн талбайг
шалгах бөгөөд үүгээр цооног
бааралт, хорт хий гэх мэт эрсдэлийг
шалгаж аюулгүй тохиолдолд
уурхайн үйл ажиллагааг нээнэ.

Тээвэрлэлт
Бутлагдсан чулуулгийг цахилгаан
болон гидравлик экскаваторуудаар
ухаж, тээвэрлэлтийн машинд
ачна. Оюу толгойн ил уурхайд
34-56м3 багтаамжтай утгуур бүхий
ачих нэгжүүд болон 300 тонны
даацтай өөрөө буулгагч машинууд
ажилладаг.
Уурхайгаас олборлосон хүдрийг
өөрөө буулгагч машин ашиглан
анхдагч бутлуур руу тээвэрлэдэг.
Уурхайн хөдөлгөөнт техникийн
операторууд тоног төхөөрөмжийг
аюулгүй ажиллуулах зорилготой
алжаал ядралын төвшнийг хянах
Ухаалаг малгай технологийг
ашигладаг.

Ил уурхайн баг нь
гурван ээлжийн
бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд
үйл ажиллагаандаа орчин
үеийн дэвшилтэд техник,
технологи ашиглан
ажилладаг.
Оюу толгойн ил уурхай
бүрэн хүчин чадлаараа
ажиллаж байгаа үед
өдөрт 100-110 мянган тонн
хүдэр, жилд дунджаар
40 сая тонн хүдрийг
баяжуулах үйлдвэрт
нийлүүлдэг.
Эх сурвалж: “Оюу толгой
хэрхэн ажилладаг вэ?” видео
цуврал
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Яараад
яахав
дээ!

“Оюу толгой” компани Цагдаагийн
ерөнхий газартай 2019 онд хамтын
ажиллагаагаа
эхлүүлж,
дөрвөн
нөлөөллийн
аяныг
орон
даяар
амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Монгол
Улс нэг жилд 500 гаран хүнээ зам
тээврийн ослоор алдаж, 5,000 орчим
хүн гэмтдэг статистик үзүүлэлттэй
байдаг. Зам тээврийн ослоос үүдэлтэй
нас баралт, гэмтлийг бууруулах, замын
хөдөлгөөний соёлыг бий болгож, олон
нийтэд хэвшүүлэх зорилгоор манай
компани энэхүү хамтын ажиллагааг
эхлүүлсэн түүхтэй.
2019 онд “Яараад яахав дээ” аяныг
жолооч нарт, “Дураараа биш дүрмээрээ”
аяныг хөдөлгөөнд оролцогч бүх хүнд,
2020 онд “Яараад яахав дээ-2” аяныг

тээврийн хэрэгслээр зорчиж буй
зорчигч нарт, 2021 онд “Ирээдүйгээ
хамгаалъя” аяныг хүүхдэд зориулан тус
тус зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд
Чойр, Дархан, Сэлэнгэд дундаж хурд
хэмжигч байршуулсан нь цагдаагийн
байгууллагын үйл ажиллагаанд хувь
нэмрээ оруулсаар байна. 2021 онд гурав
дахь буюу Сайншандад энэхүү хурд
хэмжигчийг байршуулахаар ажиллаж
байна.
Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион
байгуулсан дөрвөн аяны үр дүнд гурван
жил дараалан нийт зам тээврийн осол,
гэмтэл, нас баралт буурсан үзүүлэлтэй
гарлаа. “Ирээдүйгээ хамгаалъя” аяныг
зохион байгуулснаар зам тээврийн
ослоос үүдэлтэйгээр хүүхэд нас барах
тохиолдол 33.3 хувь, гэмтэл нэг хувь тус
тус буурчээ. Нийгмийн хариуцлагын
үйл ажиллагааныхаа томоохон хэсэг
болгож, хүний амь нас, эрүүл мэндтэй
холбоотой асуудалд шийдэл гаргахаар
төрийн
байгууллагатай
хамтран
манлайлан оролцсон нь хамтын
ажиллагааны үлгэр жишээ болж буйд
бид талархалтай байна.
Аюулгүй байдлыг үр хүүхдэдээ үлгэрлэх
хүн бол ажилтан та өөрөө юм. Тээврийн
хэрэгслээр хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө
ямагт тойрч шалгаж байгаарай.

“Яараад яахав дээ” “Ирээдүйгээ хамгаалъя” уриатайгаар хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэж уриалга гаргав
10
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“Оюу толгой” компани Ханбогд суманд байрлах Байгалийн
ургамлын үржүүлгийн газартаа 2011 оноос хойш 33 төрлийн
ургамлыг амжилттай ургуулж, 330 гаруй мянган суулгацыг нөхөн
сэргээлт, ногоон байгууламжийн зориулалтаар ашиглаад байна.

ӨМНИЙН ГОВЬ ДАХЬ

ТУУРТАН АМЬТДЫГ
ХАМГААЛЖ БАЙНА

ХУЛАНГИЙН ТОО ТОЛГОЙ
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Өмнийн говь дахь Хулан (зүүн), Хар сүүлт зээрийн (баруун) тоо
толгойн 2013-2015, 2019 болон 2021 оны судалгааны дүн.

“Оюу толгой” компани нь
Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах
нийгэмлэгтэй хамтран Өмнийн
говийн биологийн олон янз
байдалд эерэг нөлөө үзүүлэх
зорилгынхоо хүрээнд өмнийн
говь дахь тууртан амьтдын
тооллого, тархалтын судалгааг
хоёр жил тутамд хийдэг билээ.
2021 оны судалгааг 6 дугаар
сарын 8-27-ны өдрүүдэд 116,160
км2 талбайг хамран шугаман
трансектын арга зүй ашиглан
хийлээ. Энэхүү арга зүй нь
тухайн судалгааны талбайн
хязгаар дотор хоорондоо
тодорхой хэмжээний зайтай,
тодорхой хэмжээний урттай
12

шугамын дагуу явж (урагш хойш
эсвэл баруун зүүн зүгт), замд
харагдсан судалгааны зорилтот
амьтдыг бүртгэж, тоолохыг хэлнэ.
Ингэхдээ нэг тээврийн хэрэгсэлд
(ихэвчлэн машин) жолооч, хоёр
судлаач байх бөгөөд машин
20-40 км цаг хурдтай явах үед
хоёр судлаач хоёр тийш, хоёр
нүдний дурангаар харан амьтдыг
бүртгэдэг. Ийнхүү бүртгэгдсэн
амьтдын тоо, нягтаршил, сүргийн
тоо, талбайн харьцаа зэргийг
математик загварт оруулан
тухайн нутаг дэвсгэр дэх амьтдын
тоо толгойн үнэлгээг гаргаж
авдаг юм.
Энэхүү судалгаа нь бидний нэн

тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай
зүйл болох Хулан болон Хар сүүлт
зээрт илүү анхаарал хандуулдаг
юм. Хоёр зүйлийн тоо толгой
өмнөх судалгаа болох 2019 оны
үр дүнтэй харьцуулахад өссөн
үзүүлэлттэй байна. Хулангийн тоо
толгой 59,411 бодгаль (15 хувийн
өсөлт) хэмээн тооцоологдсон бол
Хар сүүлт зээрийн хувьд 67,768
бодгаль (18 хувийн өсөлт) байна.
Энэхүү үр дүн нь бидний
хэрэгжүүлж буй амьтан
хамгааллын ажлууд, жишээ нь
Хууль бус антай тэмцэх төслийн
эерэг нөлөөг харуулж байна.

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

“Оюу толгой” компанид, эсвэл
үүнтэй хамааралтай зуучлагч
байгууллагад ажилладаг хэмээн
өөрсдийгөө итгүүлж, бусдыг
ажилд оруулж өгнө хэмээн
зарим хүн бусдаас төлбөр,
хураамж авах тохиолдол гардаг.
Манай компани ажиллах
хүчнээ ажилд авахдаа ямар
нэг зуучлагч, хувь хүмүүстэй

Уурхайчин

хамтарч ажилладаггүй болохыг
баталгаажуулж байна.
Хэрэв танд Оюу толгойд ажилд
ороход тусална хэмээн мөнгө,
төлбөр нэхэмжлэх хувь хүмүүс
хандвал тэдэнд БҮҮ итгэж,
тэдний үйлчилгээг БҮҮ аваарай.
Ингэснээр та өөрийгөө “Оюу
толгой” компанийн бодлого,
дүрэм журмыг зөрчихөөс

сэргийлээд зогсохгүй, хуулийн
хариуцлага хүлээх эрсдэлээс
хамгаалах болно.
Оюу толгой нь нээлттэй ажлын
байруудыг өөрийн цахим
хуудасны Ажлын байр хэсгээр
олон нийтэд байнга зарладаг.
Оюу толгойд ажилд орох
өргөдөл гаргахад ямар нэг
төлбөр, хураамж байхгүй болно.
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МОНГОЛ УЛС
ЭРДСИЙГ БИШ
ЭРДМИЙГ
ЭКСПОРТЛОХ
АНХНЫ
ТЭНХИМТЭЙ
БОЛЛОО
2019 оны 4 дүгээр сарын 19нд “Оюу толгой” ХХК болон
ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн
сургууль хамтарч, уул уурхайн
гүний уурхайн мэргэжилтэн
бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх хоёр
жилийн хугацаатай харилцан
ойлголцлын санамж бичигт гарын
үсэг зурсан. Энэ хүрээнд Монгол
анхны геотехникийн бакалаврын
зэрэг олгох хөтөлбөрийг
санаачилж, одоогоор 25 оюутан
нэгдүгээр курстээ амжилттай
суралцаад байна. Уул уурхайн
амин сүнс болсон геотехникийн
мэргэжилтний чадамжийг
дээшлүүлэхэд “Рио Тинто”, “Оюу
толгой” компанийн 2.75 сая
ам.долларын хөрөнгө оруулалт
хийхээр болсон нь боловсролын
салбарт хувийн хэвшлээс
оруулсан хамгийн том хөрөнгө
оруулалт болж байна. Үүнээс 300
мянган ам.долларыг ШУТИС-д
чулуулгийн анализын цогц
лаборатори байгуулахад хөрөнгө
оруулахаар төлөвлөж байгаа.
2025 оныг хүртэлх хугацаанд
хэрэгжих энэ төслийн үр дүнд уул
уурхай, тэр дундаа гүний уурхайн
үйл ажиллагаанд шаардагдах
мэргэжилтнүүдийн ур чадварын
хомсдол, үйлдвэрлэлд тулгарах
бэрхшээлийг шийдвэрлэх юм. Уг
төсөл хэрэгжсэнээр геотехникийн
олон улсад магадлан
итгэмжлэгдсэн бакалавр
болон магистрын сургалтын
хөтөлбөрийг Монгол Улсад бий
болгож, судалгаанд суурилсан
сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлнэ.
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ОЮУ ТОЛГОЙН
ТӨСӨВТ ОРУУЛЖ
БУЙ ҮР ӨГӨӨЖ

CVB-2005 туузан дамжуургын тоормос

Геотехникийн судалгааны төв байгуулах хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав.
Зүүн гар талаас: ШУТИС-ийн ректор, доктор, профессор Б.Очирбат, БШУ-ы
сайд Л.Энх-Амгалан, “Рио Тинто Монгол” ХХК-ийн Монгол дахь Үйл ажиллагаа
эрхэлсэн захирал Х.Амаржаргал, Рио Тинто Зэсийн группийн Гүйцэтгэх
захирал Б.Болд, “Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Армандо Торрес.

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан баяжмалыг “Монголд үйлдвэрлэв” шошготой хоёр
тоннын уутанд савладаг. Үүний 25-30 хувь нь зэсийн агуулгатай.

Уурхайчин

Оюу толгойн уурхайн
аюулгүй, найдвартай,
тогтвортой үйл ажиллагааг
хангахын тулд төрөл
бүрийн мэргэжилтэй
13,000 ажилтнаас маань
гадна уурхайн тоног
төхөөрөмжийн хангамж,
засвараас эхлээд уурхайн
ажилтнуудын ая тухтай
ажиллах нөхцөлийг
бүрдүүлэхээр үндэсний
компаниуд маань өөрсдийн
хувь нэмрийг оруулан
ажилладаг билээ. Түүнчлэн
бид үйл ажиллагаа явуулж
буй бүс нутгийнхаа байгаль
орчин, ард иргэдийн
амьдрал, цаашдын
тогтвортой хөгжилд эерэг
нөлөө үзүүлэхээр ажилладаг
бөгөөд 2021 оны эхний
хоёр улиралд тогтвортой
хөгжлийн төслүүдийг
3.4 сая ам.доллароор
санхүүжүүлээд байна.
“Оюу толгой” компани
2010 оноос хойш үндэсний
компаниудтай хийсэн
худалдан авалт, төсөвт төлж
буй татвар, хураамж, үндсэн
ажилчдын цалин хэлбэрээр
12.7 тэрбум ам.доллар
буюу 27 их наяд төгрөгийг
дотоодод зарцуулсны
зэрэгцээ Монгол Улсын
төсвийн 10 орчим хувийг
дангаар бүрдүүлж байна.
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ОЮУ ТОЛГОЙД
ХАМГИЙН ИХ ХУР
ТУНАДАС БУУСАН
ЖИЛ БОЛЛОО

“КОВИД-19” АЖИЛТАН ӨӨРИЙГӨӨ ШАЛГАХ ХУУДАС
Ажилтан бүр ажил эхлэхийн өмнө КОВИД-19 шалгах хуудсыг ашигласнаар шинж тэмдгийг эрт
илрүүлэн яаралтай арга хэмжээг авч, өвчнийг хүндрэхээс сэргийлэх боломжтой юм. Энэ нь КОВИД-19
вирусийн тархалтыг зогсоох болон хүнээс хүнд дамжих хэлхээг таслахад нэн чухал алхам болох юм.
Ажилтан өөрийгөө шалгах хуудсыг бөглөж, биеийн байдлаа үнэлээрэй.
1. КОВИД-19-ийн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгах.
2. Хэрвээ шинж тэмдэг илэрсэн тохиодолд нэн даруй ахлах ажилтан болон уурхайн СОС
эмнэлэгийн багт мэдэгдэх.
3. Хамгийн ойр байрлах тусгаарлах өрөө рүү явж, өөрийгөө бусад ажилтнаас нэн даруй тусгаарлах.
4. СОС эмнэлэгийн баг очиж авах боломжгүй тохиолдолд тухайн ажилтны ахлах ажилтан машин
гарган өгч, СОС эмнэлэг рүү явна.
5. СОС эмнэлэгийн баг ажилтнаас ПГУ шинжилгээ авч, эерэг гарсан тохиолдолд тухайн ажилтныг
тусгаарлах байр руу шилжүүлж, дараагийн шатны эмнэлэгийн тусламж үзүүлэхээр Улаанбаатар
хот руу онгоцоор тээвэрлэх болно.
6. Шинжилгээний хариу сөрөг гарсан тохиолдолд халдвар хамгааллын дэглэмээ үргэлжлүүлэн
баримталж, ажлаа хэвийн үргэлжлүүлэх боломжтой.
Шалгах хуудсыг Ковидын багаас эсвэл уурхайн хойд хаалганаас авах боломжтой.

Уурхайн ойролцоо бэлчиж буй тэмээн сүрэг

ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАН ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД
ЯМАР АЧ ТУСТАЙ ВЭ?
Амьтан тэжээх нь сэтгэцийн болон биеийн эрүүл мэндэд тустай нь хэдийнэ батлагдсан билээ. Ялангуяа цар тахлын
тусгаарлалтын үед амьтан тэжээх нь олон талын ач тустай байдаг байна.

Оюу толгойн уурхай нь эх газрын
хуурай ширүүн уур амьсгалтай,
Монгол орны уур амьсгалын
мужлалын
хүйтэн
өвөлтэй,
дулаан зунтай мужид байрладаг.
Олон жилийн дунджаар жилд
100.1 мм хур тунадас буудаг.
Монгол орны хэмжээнд хийсэн
уур амьсгалын өөрчлөлтийн
үнэлгээ (2018)-ээр тус бүс нутаг
нь хур тунадас үл ялиг нэмэгдэж
буй бүс нутагт хамаарагдаж буй
ажээ.

Амьтан тэжээхийн зургаан ашиг тус
1. Өөртөө итгэлтэй
болно. Амьтад
хүнийг байгаагаар
нь хайрладаг тул
өөртөө итгэх итгэл,
өөрийгөө хүндлэх
мэдрэмжийг нь
нэмэгдүүлдэг.

2. Дасгал
хөдөлгөөн хийнэ.
Нохойтой хүмүүс
өдөр тутмын
дасгал хийх буюу
илүү их алхах
магадлалтай.

3. Сэтгэл
түгшилтийг
багасгана.
Тэжээвэр
амьтад биднийг
санаа зовоосон
асуудлаас маань
сатааруулж, “одоо
цагтаа амьдрах”
боломж олгоно.

4. Шинэ
хүмүүстэй
танилцуулна.
Тэжээвэр
амьтад
хүмүүсийг
хооронд нь
холбож өгдөг.

5. Хань болно.
Өндөр настай
болон ганцаараа
амьдардаг
хүмүүст хань
болдог нь юугаар
ч орлуулшгүй.

Анх удаа амьтан тэжээх гэж байгаа бол дараах зүйлсийг харгалзаж үзээрэй.
• Би зардлыг нь дийлэх үү?
• Би цаг зав гаргаж чадах уу?
• Миний нийгмийн амьдралд зохицох уу?
• Аюулгүй, эрүүл сонголт мөн үү?
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6. Зохион
байгуулалттай, дэг
журамтай болно.
Амьтдыг хооллох,
халамжлах,
салхилуулах
зэрэг нь таны
амьдралыг зохион
байгуулалттай, дэг
журамтай болгоно.

Судалгаагаар Оюу толгой
орчимд 100 жилд нэг удаа
тохиолдох хамгийн их
хэмжээтэй бороо 50.4 мм,

200 ЖИЛД НЭГ
УДАА тохиох хамгийн
их хэмжээтэй бороо 55.5
мм хүрэх тооцоо бий.

Өмнөговь аймгийн зүүн талын дөрвөн
сумдыг
хамруулсан
уур
амьсгалын
өөрчлөлтийн судалгаа (2021)-аар тус бүс
нутагт 10 жил тутамд жилийн нийлбэр хур
тунадас 7.4 хувиар өсөж буйгаас гадна хур
тунадас буух хоногийн тоо 10 жил тутамд
0.56 хоногоор нэмэгдэж буйг тооцоолжээ.
Өөрөөр хэлбэл хур тунадасны хэмжээ
болон орох давтамж урт хугацаандаа
нэмэгдсээр буй ажээ.
Энэ оны хувьд эхний найман сарын
байдлаар нийт 81 мм хур тунадас буусан
байна. Эхний зургаан сард буусан хур
тунадас олон жилийн дундаж (ОЖД)-аас
ямагт бага тэр дундаа 1 болон 3 дугаар сард
огт хур тунадас буугаагүй байна. Харин 7
дугаар сард нийт 61 мм бороо орсон нь ОЖДаас хоёр дахин ахиу хур тунадас буужээ. Хур
тунадасны хувьд онцгойлон тэмдэглэх үйл
явдал болсон нь 7 дугаар сарын 24-нөөс 25ны өдөр дамнаж үргэлжлэн орсон бороо
нь нийтдээ 48.5 мм хүрсэн нь нэг удаагийн
хур тунадасны хэмжээ хамгийн их төвшинд
хүрсэн тохиолдол болов. Өмнө 46.2 мм хүрч
байжээ.

Эх сурвалж: www.riotinto.com
Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

Уурхайчин
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МАНАЙ АЖЛЫН
ҮЗҮҮЛЭЛТ
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МАНАЙ АЖЛЫН
ҮЗҮҮЛЭЛТ
OUR PERFORMANCE

толгой”
ХХК-ийн
2021
оны
II улирлынтойм
тойммэдээ
мэдээ
“Оюу “Оюу
толгой”
ХХК-ийн
2021
оны
I улирлын

Natural wealth to enduring
value, knowledge and skill

457**
Татвар

7,149,000
12,121,723
0.20
In Q1
2021, a total of
Performance
0.14
Хүн/цаг
Хүн/цаг

33,545

Магадлагаа
Амь хамгаалах зорилготой “Ноцтой

XII

XI

XII

(Total people/hours)
I
X

IX
IX

XII

XI

X

130,875
175,259
130,875
III

X

IX

IX

IX

III

II

III
IV

VII

VI

IX

VII

V

VI

ӨСӨН
НЭМЭГДСЭН
НЭМЭГДСЭН
ДҮНГЭЭР
ДҮНГЭЭР

CUMULATIVE US$

BILLION

1,400
1,691
1,400

Cumulative
Жилээр
Жилээр

3,537

1,691
1,691

БОЛОВСРОЛЫН
ХӨТӨЛБӨР

ЗАЛУУСЫН
“ГОВИЙН ОЮУ” САН,
ХӨГЖЛИЙН
МАЛЧНЫ ХҮҮХДИЙН
ЗАЛУУСЫН
“ГОВИЙН
ОЮУ”
САН,
YOUTH
“GOBI
OYU”
ХӨТӨЛБӨР
ТЭТГЭЛЭГ
ХӨТӨЛБӨР
ХӨГЖЛИЙН
PROGRAMME
DEVELOPMENT МАЛЧНЫ
FUND &ХҮҮХДИЙН
UMNUGOVI
2013
оноос
хойш
ахлах
2015
оноос
хойш
2011
оноос
хойш
(Тэтгэлэг,
бусад
хөтөлбөрүүд)
(Scholarship and other programmes) ХӨТӨЛБӨР
ТЭТГЭЛЭГ
PROGRAMME
SCHOLARSHIP

БОЛОВСРОЛЫН
EDUCATIONAL
(Тэтгэлэг,
бусад
хөтөлбөрүүд)

ангийн 1,095 сурагч,
Өмнөговийн 342 оюутан
3,200 оюутан,
2011
оноос
оноос
хойш
ахлах
2015
оноос
хойш
Since
2013,
1,095
students тус
Since
2015,
342
Umnugovi
Since
2011,хойш
more than 3,2002013
тус
хамрагджээ.
have1,180
participated
in the Өмнөговийн
students have
received
students
have enrolled in our ангийн
3,457
оюутан,
сурагч,
342 оюутан
programme.
educational programmes.
тус тусscholarships.
хамрагджээ.
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87.2 93.593.189.1
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2,746
2,306
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12

12

3.4

3,200
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АШИГЛАЛТ
93.1
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1.2м3

12

УС ДАХИН
АШИГЛАЛТ
(Per cent by month)

УСсараар)
ДАХИН
(хувь,
95

2,400

(2013
- Q1-2021)
(2013
2021/02 улирал)

1.2м33
1.2m

0.38

0.23

3,200

3,177
3,635

УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР

1.2

0.4

3,537
3,1772,746

3,738 3,200

WATER
USAGE
(2013PAYMENT
- 2021/01 улирал)
УС АШИГЛАСНЫ
ТӨЛБӨР

(Cubic
metres
per tonne of ore
processed by
months)
(Нэг тонн
хүдэр
боловсруулахад
зарцуулсан
усны
хэмжээ, шоо метр, сараар)
1.2

2,746
2,306

94
46

74%

12.7

Улсын төсөвт төлсөн
шууд төлбөрүүд
Цалин

ТЭРБУМ

6%

Үндэсний
компаниудад төлсөн
төлбөр

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ХИЙСЭН
ХУДАЛДАН АВАЛТ

88.7
%%
89.1
88.7
%

Oyu
НэгTolgoi
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хүдэрan
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Нэг
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0.34м3
3
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cent.
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2021per
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буюу
дэлхийн
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2021
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дэлхийн
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processedижил
төрлийн
уурхайнуудын
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ашиглалтын түвшинг
дунджаар 88.7
төрлийн
уурхайнуудын
significantly
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ашиглалтын
дунджаас
ус дахин ашиглалтын түвшинг
хувьд хүргэв.
даруй
гурав дахин
бага
global
average
of 1.2дунджаас
cubic
ашиглалтын
дунджаар 89.1 хувьд хүргэв.
ус
ашиглаж
байна.
metres
per
tonne.
даруй
гурав
дахин бага

85%
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Бүтэн жилийн
төлөвлөгөө:
150 - 180

36.7

30
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2010

2011

2012

2013

0

59
43

66

69

93

2014

2015

2016

2017

141

126

118
72

2018

2019

2020

2021

2021 оны эхний хагаст Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 85 ханган нийлүүлэгч манайд
бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 2010-2021 оны хоёрдугаар улиралд Өмнөговь аймгийн
хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад нийт 744 сая ам.доллар зарцуулжээ.

Бүтэн жилийн
төлөвлөгөө:
400 - 480

113

90

0

2021 оны хоёрдугаар улиралд 36,735 тонн баяжмал
дахь зэс үйлдвэрлэв. 2021 оны 150,000 – 180,000 тонн
баяжмал дахь зэс үйлдвэрлэх төлөвлөгөөний биелэлт
хангалттай байна.
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(мян.унц)
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ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАЯЖМАЛ
ДАХЬ АЛТНЫ ХЭМЖЭЭ

60

2

194
125

100

20

1

287

200

150

45.4

Жилээр

300

2021 оны эхний хагаст тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд
3.4 сая ам.долларын санхүүжилт олгожээ.
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Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

400

0

(мян.тонн)

554

500

ГОВИЙН ОЮУ
ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИХ САН

15%

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАЯЖМАЛ
ДАХЬ ЗЭСИЙН ХЭМЖЭЭ

672

600

САЯ
ДОЛЛАР

Орон нутгийн
төсөл хөтөлбөрүүд

ГҮНИЙ УУРХАЙН
ХӨНДЛӨН НЭВТРЭЛТ

(метр, сараар)
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1,507.2

1500

1,373.7

1000
767.6

500

1

2

3

4

2021 оны хоёрдугаар улиралд 113,054 унц баяжмал
дахь алт үйлдвэрлэв. 2021 онд 400,000 – 480,000 унц
баяжмал дахь алт үйлдвэрлэх төлөвлөгөөний биелэлт
хангалттай байна.
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НИЙТ

5,356.1м

5

7

550.8 524.9

4

631.9

6

8

9

10 11 12

2021 оны хоёрдугаар улиралд гүний уурхайн хөндлөн
малталтын гүйцэтгэл 1707.6 метр, харин налуу амны
малталтын ажил 646.7 метрийн ахицтай байлаа.

Эрдэс баялгаас
эрдэм мэдлэг, ур чадвар,
үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

ус ашиглаж байна.

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

(2010 - 2021/02 улирал, сая ам.доллар)
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2021
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баг
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2021,
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businesses
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20%

ТЭРБУМ
АМ.ДОЛЛАРЫГ
татвар хураамж, бусад
төлбөрт төлжээ.

(сая ам.доллар)

NATIONAL PROCUREMENT
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хүн/
цагийн
сургалтад
Oyu175,259
Tolgoi
цагийн
сургалтад
ажилтнуудаа
continued
upskilling
ажилтнуудаа
its employees
хамруулан
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ньprovided
өсгөсөөр
байна.
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II

I

41

112

ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

(2010 - 2021/02 улирал, сая ам.доллар)

EDUCATION AND TRAINING

72

200

* “Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалт хийдэггүй.
** Энэ дүнд олон улсын арбитрт хэлэлцэж буй 356 сая ам.долларын төлбөр багтсан болно.

ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ

(Нийт хүн/цаг)

74

122

209

2010 - 2021 оны хоёрдугаар улиралд татвар, хураамж, үндэсний компаниудад төлсөн
НӨАТ зэрэг бусад төлбөрт 3.4 тэрбум ам.долларыг төлсөн. 2021 оны эхний хагаст татвар,
хураамж бусад төлбөрт 503 сая ам.доллар төлжээ.

(2010
- 2021/01 улирал,
сая ам.доллар) АВАЛТ
ҮНДЭСНИЙ
ХУДАЛДАН

(Нийт
хүн/цаг)
БОЛОВСРОЛ

81

143

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

per cent of our total workforce working
on the Underground Project.

management programme, Critical
Risk Management in Q1 2021.

122
20

Нийт
ажиллах
хүчний
хувийг
Нийт
ажиллах
хүчний
96 96
хувийг
монгол
иргэд
бүрдүүлж
байна.
монгол
иргэд
бүрдүүлж
байна.
Үүнээс
хувь
нь гүний
уурхайн
28 Үүнээс
хувь нь26,4
гүний
уурхайн
төслийн
төслийн юм.
ажилтнууд юм.
ажилтнууд

verifications

158

180

0

Амь
хамгаалах
зорилготой
“Ноцтой
эрсдэлийн
удирдлага”
хөтөлбөрийн
эрсдэлийн
удирдлага”
хөтөлбөрийн
хүрээнд 33,545
магадлагаа
хийлээ.
Oyu Tolgoi’s workforce was 96 per cent
хүрээнд
57,240
хийлээ.
Mongolian at the end of Q1 2021 with 28
Conducted
underмагадлагаа
the fatality

нэг болж
байна.
At the end ofуурхайн
the first quarter
of 2021,
All Injury Frequency Rate
was 0.20 per 200,000 people/hours worked, which makes Oyu
Tolgoi one of the safest performers across the Rio Tinto Group.

XI

100

96%%
96
96%

33,545
57,240
Магадлагаа

2021 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар гэмтэл, бэртлийн
давтамжийн
үзүүлэлт 200,000
хүн/цаг
тутамдгэмтэл,
0.20 ногдож
байгаа нь
2021 оны хоёрдугаар
улирлын
байдлаар
бэртлийн
Рио Тинто үзүүлэлт
группийн 200,000
хэмжээнд
аюулгүй
ажиллагааг
сайн хангадаг
давтамжийн
хүн/цаг
тутамд
0.14 ногдож
байгаа нь
people/hours
worked
уурхайн нэг
болж байна.
Рио Тинто группийн хэмжээнд
аюулгүй
ажиллагааг сайн хангадаг

БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ
СУРГАЛТ

158

NATIONAL
Үүрэг 90%
Үүрэг 90%
EMPLOYEE
RATIO

Critical Risk Management

0.20

7,149,000

256
190

2010-2021 оны хоёрдугаар улиралд үндэсний компаниудтай
хийсэн худалдан авалт, төсөвт төлж буй татвар, хураамж, үндсэн
ажилчдын цалин 12.7 тэрбум ам.доллар давлаа.

3.4

НӨАТ* (Монголын компаниудад төлсөн)

200

Ноцтой эрсдэлийн
эрсдэлийн удирдлага
Ноцтой
удирдлага
Commitment 90%

Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэл

320

300

(2010 - 2021/02 УЛИРАЛ, ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР)

2010-2021 оны
хоёрдугаар улиралд
өсөн нэмэгдсэн
дүнгээр

400

Safety is the most important priority at Oyu Tolgoi.
If a job is not safe, we will not do it.

2021
оны
нэгдүгээр улиралд
2021
оны
хоёрдугаар
улиралд

ДОТООДОД ЗАРЦУУЛСАН НИЙТ
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

ТАТВАР, ХУРААМЖ, БУСАД ТӨЛБӨР
(2010 - 2021/02 УЛИРАЛ, САЯ АМ.ДОЛЛАР)

Аюулгүй ажиллагаа
нь бидний
нэн тэргүүний
Аюултай
гэж Аюултай гэж
Аюулгүй
ажиллагаа
нь бидний зорилт.
нэн тэргүүний
зорилт.
МОНГОЛАЖИЛТНУУДЫН
АЖИЛТНУУДЫН
МОНГОЛ
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
АЮУЛГҮЙ
үзсэн ямар ч ажлыг
ажилтан
бүр шууд
зогсоох
үзсэн
ямар ч ажлыг
ажилтан
бүрэрхтэй.
шууд зогсоох эрхтэй.
ЭЗЛЭХ
ХУВЬ
ЭЗЛЭХ ХУВЬ As of Q1, 2021
АЖИЛЛАГАА

SAFETY

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2021 оны II улирлын тойм мэдээ
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МАНАЙ АЖЛЫН

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2021 оны I улирлын тойм
19мэдээ

ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙ
МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ
Өсвөр насныхан эрүүл мэндийн
хувьд харьцангуй эрүүл чийрэг
бүлэгт хамаардаг ч тэдний нөхөн
үржихүй, сэтгэл зүйн эрүүл мэнд
нийгмийн тулгамдсан асуудал
хэвээр байна. Ерөнхий боловсролын
сургууль (ЕБС)-ийн сурагчдын дунд
БЗХӨ, насанд хүрээгүй жирэмслэлт,
үр хөндөлтийн тоон үзүүлэлт өндөр
байгаа бөгөөд олон тохиолдлыг
холбогдох байгууллагууд мэдэхгүй
өнгөрч, бүртгэхэд ч амаргүй
байдалтай байна. Мөн стресс
бухимдалд өртөх, өөртөө итгэлгүй
болох цаашлаад амиа хорлох зэрэг
сэтгэл зүйн асуудалтай хүүхдүүд
хэрхэн асуудлаа шийдвэрлэхээ
мэдэхгүй дотроо шаналж явна.
Боловсрол шинжлэх ухааны яам
(БШУЯ)-аас хийсэн судалгаагаар
Өмнө

дөрвөн сурагч тутмын нэг нь сэтгэл
зовинолтой гэж гарчээ. Цар тахлаас
үүдэлтэй хөл хорио нөхцөл байдлыг
улам дордуулж байгаа бөгөөд өсвөр
насны хүүхдүүдэд тулгамдаж байгаа
сэтгэл зүйн асуудлууд нь насан
туршийн амьдралд нь сөргөөр
нөлөөлөх тохиолдлууд цөөнгүй
байдгийг мэргэжилтнүүд сануулж
байна.
“Оюу толгой” компаниас нийгмийн
эрүүл мэндийн энэхүү асуудалд
анхаарлаа хандуулж, нийгмийн
хариуцлагын хоёр дахь гол чиглэл
болгон сонгож, гэр хорооллын ЕБС-д
зориулан “Эрүүл мэндийн төсөл”ийг 2020 оноос хэрэгжүүлж эхэллээ.
Төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан
дүүргийн гэр хороололд байрлах
таван ЕБС-ыг сонгон авч сурагч, багш

нар, сургуулийн удирдлага, эцэг
эхчүүдэд нөхөн үржихүй, сэтгэл зүйн
эрүүл мэндийн цогц сургалтуудыг
зохион байгуулж, сургуулиудад үе
тэнгийн зөвлөх бэлтгэн, байнгын
үйл ажиллагаатай эрүүл мэндийн
клуб бий болгохын зэрэгцээ таван
сургуульд сэтгэл зүйч ажиллуулан,
зөвлөгөө тусламж нэн шаардлагатай
байгаа сурагчдад мэргэжлийн
зөвлөгөө өгч ажилласан юм.
Сургалтаас гадна хүүхдэд ээлтэй,
сэтгэл зүйн болон эрүүл мэндийн
сургалтын жишиг 10 кабинетийг
сонгогдсон таван сургууль бүрд
байгуулж өгсөн бөгөөд цаашид ч
үйл ажиллагаандаа ашиглах бүрэн
боломжтой юм. 2020-2021 оны
хичээлийн жилд танхим, цахим
хосолсон хэлбэрээр 10 мянга гаран
Өмнө

Дараа

Дараа

Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дугаар сургуульд хийгдсэн
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх өрөөний тохижилт

Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуульд хийгдсэн
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх өрөөний тохижилт

хүн төслийн үр өгөөжийг хүртлээ. Төслийн үр дүнд
үндэслэж, БШУЯ-нд ЕБС-д сэтгэл зүйч ажиллуулахын ач
холбогдол, гарах үр дүнгийн талаар саналаа хүргүүлж
ажиллав.
2021-2022 оны хичээлийн жилд төслийн II үе шат мөн
Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын ЕБС-ийн таван
сургуульд хэрэгжинэ. Энэ удаад 9, 62, 143, 152, 153 дугаар
сургуулиуд сонгогдлоо. Төслийн хүрээнд цогц сургалтууд
явагдаж, сэтгэл зүйчид ажиллах бөгөөд сэтгэл зүйн
кабинетийг мөн адил байгуулах юм. Сэтгэл зүйн тандалт
оношлогоогоор санал болгосон 15 сурагчийг жию жицү
тулааны спортоор хичээллэх боломжоор хангана. Бид
өмнөх жилийн адилаар 10 мянган хүнд төслөө хүргэж
ажиллах төлөвлөгөөтэй байна.
Таван сургуульд хийгдсэн судалгааны үр дүнгээс:

Сэтгэл судлаачдын илрүүлсэн нийтлэг асуудлууд:
- 10 хүүхэд тутмын 8 нь дэлгэцийн хэт хэрэглээтэй буюу
хамааралтай болсон байж болзошгүй,
- 10 хүүхэд тутмын 7 нь дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй,
- 10 хүүхэд тутмын 5 нь эрүүл бус хооллолтын дэглэмтэй,
- 10 хүүхэд тутмын 5 нь нойрны асуудалтай болсон байж
болзошгүй шинж тэмдгүүд ажиглагдаж байна.
Таны хүүхдэд дээрх асуудал илэрч байгаа эсэхийг мөн
ажиглаарай. Шаардлагатай тохиолдолд “Ажилтанд
дэмжлэг үзүүлэх” хөтөлбөрийн сэтгэл зүйн үйлчилгээнд
хамрагдах боломжтойг сануулъя.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх өрөөний төлөвлөлтийн зураг
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МАЛЧИН ХОРШООНЫ
АППЛИКЕЙШН
“Оюу толгой” компанийн зүгээс
орон нутгийн малчдад чиглэсэн
төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэхэд
малчдын санал бодол, тэдний
оролцоог хангахыг чухалчилдаг.
Тухайн төсөл хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэхэд оруулж буй хөрөнгө
оруулалтуудыг үр ашигтай байлгах,
ашиглалтыг хариуцах хоршоог
Ханбогд суманд байгуулан
ажиллахаар сумын бүх малчдын
саналаар шийдвэрлэсэн билээ.

Манай улсад үйл ажиллагаа
явуулж буй малчдын хоршоодын
хувьд гишүүн малчдын нутагшилтын
онцлогоос шалтгаалан гишүүдийн
оролцоо хангалтгүй, гишүүддээ
мэдээлэл хуваалцдаггүй, нээлттэй
бус байдаг гэх зэрэг асуудлууд
байнга тулгарч байдаг байна.
Иймд “Оюу толгой” компани
нь мэргэжлийн байгууллагуудын
зөвлөсний дагуу хоршооны ил тод
байдлыг нэмэгдүүлэх, гишүүдийн

оролцоо, хяналтыг сайжруулах
зорилготой ухаалаг гар утасны
МАЛЧИН нэртэй аппликейшныг
санаачлан, мэргэжлийн
байгууллагатай хамтран хөгжүүлэн
хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.
Уг аппликейшныг нэвтрүүлснээр
малчдын хоршооны цахим
засаглалыг бий болгож, хоршооны ил
тод байдлыг хангах боломж бүрдэж
байгаа юм.

БИД
ХАМТДАА
ДАВАН
ТУУЛНА

Hamilton C-3 аппаратыг АШУИС-ийн Төв эмнэлэгт хандивлав.

Малчин аппликейшн нь дараах давуу талуудтай.
Үүнд:
• Малчид гишүүнчлэлтэй хоршооны талаарх санхүү, үйл ажиллагааны мэдээллийг цаг тухай бүрд нь авах,
• Хоршооны бүх гишүүдийн хурал, хяналтын зөвлөлийн хурал, тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурал зэрэг хуралд
цахимаар оролцож, хараат бусаар өөрсдийн саналаа өгөх,
• Хоршооны дотоод асуудлыг хүссэн үедээ цахим аппликейшны талбарт оруулж, нийт гишүүн малчдаас санал авах,
хэлэлцэх,
• Малчдад хэрэгцээтэй цаг уур, түүхий эдийн үнэ ханш, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, төрийн зарим үйлчилгээтэй
холбоотой мэдээллийг цаг алдахгүй авах,

“Оюу толгой” компани Анагаахын шинжлэн ухааны их сургуулийн Төв
эмнэлэгт коронавирусийн цар тахлын энэ үед эмнэлгийн эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлж, Швейцар
улсад үйлдвэрлэсэн 93 сая төгрөгийн өртөг бүхий “Hamilton C-3” амьсгалын
аппаратыг өнгөрөгч 7 дугаар сард хандивлалаа. Энэхүү төхөөрөмжийг хүлээж
авсан АШУҮИС-ийн Төв эмнэлэгт гурван сарын хугацаанд 392 ор дэлгэж, 1,606
үйлчлүүлэгч хүлээн авч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
“Hamilton C-3” амьсгалын аппаратыг бүх насны өвчтөнд яаралтай тусламж
үзүүлэх үед хүчилтөрөгчөөр хангах, амьсгал, хүчилтөрөгчийн хэмжээг
автоматаар тохируулах, уушги хамгаалах зэрэг давуу талтай.
Мөн компанийн зүгээс өнгөрсөн хугацаанд Өмнөговь аймгийн ард
иргэдийг цар тахлаас хамгаалах үйлсэд хувь нэмрээ оруулж, 9,000 хүн тун
“Спутник-V” вакциныг түргэвчилсэн оношлуур, нарийн шүүлтүүртэй амны
хаалт, комбинзон, нүүрний хаалт, бээлий, хүнсний бүтээгдэхүүн зэрэг 467.5
сая төгрөгийн үнэ бүхий хандивын эд зүйлсийг Өмнөговь аймгийн холбогдох
байгууллагуудад хүлээлгэн өглөө.

• Хүссэн үедээ өөрт хэрэгцээтэй зар оруулах, устгах боломжтой юм.
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ХӨДӨЛМӨР
ХАМГААЛЛЫН
ХУВЦСЫГ
ТОГТМОЛ
САЙЖРУУЛСААР
БАЙНА

Уурхайн цогцолборт бидний
хамгийн ихээр хэрэглэдэг зүйл бол
бидний өдөр тутам өмсөж хэрэглэдэг
хөдөлмөр хамгааллын хувцас байдаг.
Эдгээр хувцас хэрэглэлийг манай
орон нутгийн нийлүүлэгчид оёж
нийлүүлдэг бөгөөд энэ нь орон
нутгийн хөгжилд оруулж байгаа
хувь нэмэр төдийгүй, орон нутгийн
бизнес эрхлэгчдийн үйлдвэрлэлийн
ур чадварыг нэмэгдүүлэх,
бүтээгдэхүүний чанарын хяналтыг
сайжруулах зэрэг олон давуу
талуудыг бий болгож байдаг.
Өдөр тутам зайлшгүй өмсдөг, мөн
байнга угааж цэвэрлэж байгаа үед
хувцас агших, өнгөө алдах, ханзарч
оёдлоороо задрах, стандарт бус
хэмжээтэй байх, цацруулагч тууз
чанарын шаардлага хангахгүй байх
гэсэн асуудлууд гардаг. Эдгээр
чанарын асуудлуудыг шийдэх
зорилгоор ажлын хувцасны
тендерийг ахин амжилттай зохион
байгууллаа. Уг тендерт найман
нийлүүлэгч оролцсон бөгөөд
орон нутгийн зургаан нийлүүлэгч
тендерт амжилттай оролцон, “Оюу
толгой” компанитай гэрээ байгуулан,
хамтран ажиллаж эхлээд байна.
Бид хоёр сарын хугацаанд хоёр
шатны туршилтыг явуулж туршилтын
үр дүнд хувцас угаалтын дараа агших,
товч, цахилгаан, оёдол, цацруулагч
туузны чанар болон хувцасны
хэмжээний асуудлыг сайжруулаад
байна.
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ГАМШИГТ ӨРТСӨН БАЙГУУЛАМЖУУДЫГ
СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХАД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭВ
Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт
2021 оны 7 дугаар сарын 18-26-ны
өдрүүдэд аадар бороо орсон бөгөөд
Баяндалай сумын Номгон-Уулд
146.0 мм, Зүүн сайхан уулын Эхэн
түрүүд 142.3 мм, Ханбогд сумд 124 мм,
Даланзадгад сумд 114 мм, Хүрмэн
сумд 103 мм хур тунадас унаснаас
их хэмжээний үер бууж, гамшгийн

хэмжээнд хүрсэн билээ.
Энэхүү үерийн улмаас зөвхөн
Даланзадгад сумын хэмжээнд
хоёр тэрбум төгрөгийн хохирол
учирсан гэсэн тооцоог мэргэжлийн
байгууллагууд гаргажээ.
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын
тамгын газрын хүсэлтийн дагуу
үерийн гамшгаас учирсан хохирлыг

арилгах, гамшигт өртсөн дэд бүтцийн
байгууламжуудыг сэргээн засварлах,
ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийхэд
зориулж “Оюу толгой” компанийн
хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу
хөгжлийг дэмжих сан”-аас 200 сая
төгрөгийн хандив тусламжийг аймагт
олголоо.

Даланзадгад сумд буусан үерийн нөхцөл байдал

МАЛЧДЫН ГАР ХУДАГ СЭРГЭЭН
ЗАВСАРЛАХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Салаа худаг, Жавхлант баг:

Ханбогд сумын “Гурван талт зөвлөл”ийн малчдын гомдлыг барагдуулах
гэрээгээр хэрэгжүүлэхээр тохирсон
ажлын хүрээнд хуучин эвдэрч
муудсан худгууд болон зун намрын
отрын бүсийг усжуулах зорилгоор
малчдын гар худгийг сэргээн
завсарлах ажлыг 2019 оноос хийж
гүйцэтгэж байна. Засварлах худгийг
сонгохдоо Ханбогд сумын багуудын
иргэдийн нийтийн хурлаар
хэлэлцэж, баг тус бүрээс таван худаг,
жилд нийт 20 гар худгийг засварлаж
байна.
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2020 онд энэхүү ажлыг цар тахлын
нөхцөл байдалтай холбоотойгоор
“Гурван талт зөвлөл”-өөс
шийдвэрлэсний дагууд “Оюу
толгой” компаниас орон нутагт
тендер зарлаж, орон нутгийн
“Хан жавхлант” компани энэхүү
ажлыг гүйцэтгэхээр шалгарсан юм.
Одоогоор нийт 19 худгийг сэргээн
засварлаад байгаа бөгөөд ажлын
гүйцэтгэл 95 хувьтай явагдаж
байна. Жавхлант, Гавилууд багийн
сэргээн засварласан гар худгуудыг
сумын Засаг даргын тамгын

газраас томилогдсон ажлын хэсэг
гүйцэтгэлийг хянаж, хүлээн авсан
бөгөөд худаг эзэмшигч малчдыг мөн
байлцуулж, гүйцэтгэлийн чанарт
тэдний саналыг авсан юм.
2021 оны 2 дугаар ээлжийн 20 гар
худгийг сэргээн завсарлах ажилд
мөн орон нутгийн “Ботгон хөөвөр”
компани шалгарч, гэрээ байгуулан
10 дугаар сарын 10-ны өдөр Баян
багийн нутаг Ухаа загаас засварын
ажил эхлээд явагдаж байна.

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

УУРХАЙН АХЛАХ АЖИЛТАН
Г.ЭНХБАЯСГАЛАН:

УУРХАЙЧИН ХҮН
НОЙРОО САЙН АВАХ НЬ
МАРГААШИЙН АЖЛЫН
ЭХЛЭЛ БОЛДОГ
Гүний уурхайн хүдрийг газрын гадарга руу
хүргэх үндсэн дэд бүтцийн нэг хэсэг болох
налуу амны бүтээн байгуулалтын ажлыг гардан
гүйцэтгэж буй манай хамт олны төлөөлөл
уурхайн ахлах ажилтан Г.Энхбаясгалантай хэдэн
хором ярилцах завшаан гарсан юм.
Өөрийгөө танилцуулна уу?
Намайг Ганзориг овогтой Энхбаясгалан гэдэг.
Хэнтий аймгийн Бор Өндөр суманд айлын дөрөв
дэх хүү болж төрж өссөн. 2008 онд анх уурхайн
салбарт ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2018 оны 6 дугаар
сарын 19-ний өдрөөс Оюу толгойн гүний уурхайн
Налуу амны төсөлд туслах ажилтнаар ажиллаж
эхэлсэн. Уурхайн хамгийн анхан шатны туслах
ажилтнаас уурхайн ахлах ажилтан хүртэл сурч,
мэдэж туршлага хуримтлуулсаар 10 жилийн нүүр
үзжээ. Би уул уурхайн салбарт ажилласнаараа
өөрийгөө нээж, олон зүйлсийг сурч мэдсээр
байгаадаа их сэтгэл хангалуун байдаг.
Таны ажлын нэг өдөр хэрхэн өнгөрдөг вэ?
Уурхайчин хүн нойр сайн авсан байх ёстой
байдаг. Тиймээс аль болох эрт унтаж амрахаас
маргаашийн ажлын эхлэл болдог. Ажлын талбар
дээрээ өглөөний 5 цаг 30 минутад ирж өмнөх
ээлжийн ахлахтай ээлж хүлээлцдэг. 06:00 цагаас
удирдлагуудтай хуралд орж, тухайн ээлжийн ажлын
төлөвлөгөөтэй танилцдаг. Ажил эхлэхийн өмнөх
уулзалтаа уурхайчин операторууд, тэсэлгээчид
болон маркшейдр геотехникч нартайгаа 06:3007:00 цагийн хооронд хийж дуусаад ажлаа эрч
хүчтэйгээр эхлүүлж, уурхайн ажлыг төлөвлөгөөний
дагуу хийж гүйцэтгэдэг. Бидний нэг өдрийн ажил
12 цаг үргэлжилж, ээлжиндээ нэгээс хоёр тэсэлгээ
хийснээр өндөрлөдөг. Нэг хоёр тэсэлгээ гэдэг
амархан сонсогдож байж магадгүй ч нэг тэсэлгээг
хийхийн тулд маш нарийн төлөвлөлт, олон төрлийн
тооцооллыг хийх шаардлагатай байдаг. Ээлжийн
төгсгөлд удирдлага дарга нартай дахин хуралдаж,

Уурхайчин

тухайн өдрийн ажлаа тайлагнаснаар ийнхүү миний
уурхайн нэг өдрийн ажил өндөрлөдөг.
Хийж байгаа ажилдаа хэрхэн төвлөрдөг вэ?
Сэтгэл зүйн бэлтгэл сайн байснаар ажилдаа
100 хувь төвлөрч чаддаг. Ахлах ажилтны нөлөө
уурхайчдад их байдаг тул аль болох эерэг нөлөө,
эрч хүчээр үлгэрлэхийг эрмэлздэг.
Эрч хүчээ сэлбэдэг арга барил?
Гэр бүлийн амар тайван байдал нь надад аз жаргал,
эрч хүч өгдөг. Тиймээс ажлын бус амралтын
цагаараа гэр бүлтэйгээ утсаар холбогдож, ярилцаж,
инээд хөөр, аз жаргалыг мэдэрдэг. Мөн энэхүү том
бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болж байгаагаараа
бахархаж урам авдаг, ер нь хүн ажилдаа дуртай
байгаа бол эрч хүчтэй байдаг байхаа.
Үндсэн ажлынхаа хажуугаар дурлаж хийдэг
ажил, хобби нь юу вэ?
Спортоор хичээллэж, хөдөлгөөнтэй идэвхтэй
амьдрахыг эрмэлздэг. Чөлөөт цагаараа найз
нөхөд, хамт олонтойгоо сагс, теннис тоглох дуртай.
Одоогоор цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан
зааланд тоглох боломжгүй болсон тул хөгжим их
сонсож байна.
Таны талаар мэдэхгүй өнгөрөөж болохгүй нэг
зүйл юу вэ?
Шударга бус байдлыг тэвчдэггүй. Бусдаас худал
хуурмаг байдал харахыг хүсдэггүй тул өөрөө ч үнэнч
шударга итгэл даах хүн байхыг хичээж явдаг.
Хүнээс авч байсан хамгийн сайн зөвлөгөө?
Өдөр тутмын ажлын даалгавар даргаасаа авдаг.
Дарга нар маань зөвхөн ажлын холбогдолтой үүрэг
даалгавар өгөхөөс гадна өөрсдийн туршлага дээр
үндэслэсэн үнэтэй зөвлөгөөг өгдөгт талархдаг. Хамт
олонтойгоо эвтэй бай, ахлах нь ч бай, сайн найз нь ч
бай гэж хэлсэн зөвлөгөөг нь үргэлж мөрдөж явдаг.
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АХМАДУУД УЛАМЖЛАЛТ ӨВ СОЁЛОО
ӨВЛҮҮЛЭН ҮЛДЭЭЖ БАЙНА

С.Мөнхөө гуай хичээлээ зааж байгаа нь

Ханбогд сумын Засаг захиргаа,
малчдын төлөөлөл болон “Оюу
толгой” компанийн төлөөллөөс
бүрдсэн “Гурван талт зөвлөл”
байгуулагдаад чамгүй олон ажлуудыг
хийж гүйцэтгээд байгаа билээ.
“Гурван талт зөвлөл”-ийн гэрээний
хүрээнд Ундайн голын дагуух малчин
өрхүүдийн ахмадууд “Уламжлалт мал
аж ахуйн чиглэлийн өв уламжлал,
мэдлэг оюунаа хүүхэд залуучуудад
өвлүүлэн үлдээх, уламжлуулах”
сургалтыг зохион байгуулна хэмээн

Ё.Должинсүрэн гуай дээс томох өв соёлыг олон хүүхдэд зааж
сургаж байна

тусгагдсан байдаг. Тус гэрээний
дагуу 2019 оноос “Ундайн голын
өв соёл” нэртэй төслийг Ханбогд
сумын Ахмадын хороо амжилттай
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Ахмадуудын сургалтын гол сэдэв
нь улирлын онцлогоо даган төл
малыг угжих тэжээх, нэмнэх, тордох,
онд оруулах, хашаа хороо бууцаа
янзлах дулаалах, ямаа самнах, хонь
тэмээ ноослох, тэмээний ноосон
бүтээгдэхүүн хийх зэрэг мал аж
ахуйтай холбоотой сургалтуудыг

түлхүү зохион байгуулсаар байна.
2021 оны эхний хагас жилд
давхардсан тоогоор нийт 1,800
гаруй хүүхэд залуус эдгээр сургалт,
хөтөлбөрүүдэд хамрагдаад байна.
Ахмадууд гурван бүлэгт хуваагдан,
гэрэл зургаар баримтжуулсан
оролцогчдын бүртгэлээ бүлгийн
ахлагч нараараа дамжуулан Ахмадын
хороонд өгснөөр “Оюу толгой”
компани руу тайлан болж очдог юм.

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө
оруулалтаар хэрэгжих Хөдөө аж
ахуйн төслүүдийн Техник эдийн
засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) болон
барилга байгууламжийн зураг
төсөл боловсруулах зэрэг тооцоо
судалгааны ажлыг мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран хийж
гүйцэтгэлээ. Мал аж ахуйн гаралтай
бүтээгдэхүүний анхан шатны
боловсруулах үйлдвэр байгуулахтай
холбоотойгоор Байгаль орчны
нөлөөллийн үнэлгээ болон ТЭЗҮ
тооцооллыг тухайн салбарын
зөвлөх инженерүүдийн баг хийж
гүйцэтгэсэн бөгөөд тухайн төсөл
болон үйлдвэрлэл нь үр өгөөжтэй
ажиллах бүрэн боломжтой гэсэн
тооцоолол, дүгнэлт өгчээ.

“Оюу толгой” компанийн
санхүүжилттэй “Говийн оюу
хөгжлийг дэмжих сан”-ийн
9.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө
оруулалттай музейг Улсын
комисс хүлээж авлаа. Олон
улсын стандартад нийцсэн
бүтээн байгуулалтыг Өмнийн
говьд цогцлоосон “Эвт цахирал”
компанийн хамт олонд баяр
хүргэе! Цар тахлын нөлөө буурч,
музей маань ашиглалтад ормогц
та бүхэн зочлоорой.
Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

Ханбогд сумын Засаг даргын
тамгын газраас “Оюу толгой”
компанийн энэхүү төслийн хөрөнгө
оруулалтад ихээхэн ач холбогдол
өгч, сумын мастер төлөвлөгөөний
дагуу аж үйлдвэрлэлийн бүсэд газар
олгож, шаардлагатай дэд бүтцийн
шийдэл, холбогдох зөвшөөрлүүдийг
олгоод байна.
Шууд хөрөнгө оруулалтаар
байгуулагдах эдгээр үйлдвэр болон
худалдааны төвийн цаашдын үйл
ажиллагааны менежментийг авч,
тогтвортой байдлыг хариуцан
ажиллах, өмчийн эзэмшигч аж
ахуйн нэгж нь Малчдын нэгдсэн
хоршоо байна гэж Ханбогд сумын
нийт малчдын санал хураалтаар
шийдвэрлэсэн байдаг. Иймд энэхүү

менежментийн хоршоог үүсгэн
байгуулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлэх,
үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх ажлыг
Ханбогд сумын “Гурван талт зөвлөл”
дэх Малчдын төлөөлөл хариуцан
зохион байгуулж байна.
Ханбогд сумын малчид нэг
хоршоонд нэгдэж, дундаа өөрийн
эзэмшлийн махны үйлдвэр,
мал аж ахуйн гаралтай хүнсний
бүтээгдэхүүний зах, түүхий эдийн
захтай болсноор Монгол Улсын
хэмжээнд анх удаа сумын түвшинд
мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл, борлуулалтын цогц
тогтолцоог бүрдүүлсэн загвар болох
юм.

ЭРДЭС БАЯЛГААС ЭРДЭМ МЭДЛЭГИЙГ БҮТЭЭЛЦЭНЭ
“Оюу толгой” компани боловсрол,
хүний хөгжлийн чиглэлээр тэр
дундаа сурагчийн ширээнээс
ажлын байр хүртэлх бүхий л
шатанд зориулсан хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлдэг билээ. 2010 оноос
хойш Мэргэжил сургалтын төвүүд
рүү чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд 66
сая орчин ам.доллар харин бусад
боловсролын хөтөлбөрүүдэд
нийт 26 орчим тэрбум төгрөгийг
зарцуулсан бөгөөд нийт 3,400
оюутан залууст эдгээр хөтөлбөрүүд

ӨМНИЙН ГОВЬД ШИНЭ МУЗЕЙ
СҮНДЭРЛЭЛЭЭ

26

МАЛ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БОРЛУУЛАЛТЫН
ЦОГЦ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХЭЭР
АЖИЛЛАЖ БАЙНА

хүрсэн байна. Эдгээр тоо
баримтуудын цаана мөнгөөр
хэмжих боломжгүй хөрөнгө
оруулалтыг бид Монгол Улсынхаа
хойч үеийн оюун санаанд үлдээж
байгаа гэдгээрээ бахархдаг.
КОВИД-19-ийн хүндрэлийн үед
ч бид боловсролын хөтөлбөрүүдээ
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсээр
байна. Бид боловсролын
хөтөлбөрүүдээрээ дамжуулан
оюутан залуустаа өөрсдийн
сонирхсон мэргэжлээрээ суралцаж,

“Оюу толгой” компанийн Сургалтын
хэлтсийн Шинэ төгсөгч ажилтан
Ч.Түвшингэрэл

Уурхайчин

эзэмших боломжийг олгоод
зогсохгүй түүнээс гадна эерэг
хандлага зөөлөн ур чадваруудыг
олгохыг эрмэлздэг. 2021 оны
хичээлийн жилд “Оюу толгой”
компани дараах дөрвөн чиглэлээр
хөтөлбөрүүдээ зарлалаа. Үүнд:
• Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр
• Оюутны дадлагын хөтөлбөр
• Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр
• Шинэ төгсөгчийг хөгжүүлэх
хөтөлбөр

“Би 2021 онд МУИС-ийг төгсөөд одоо “Оюу толгой” компанийн
шинэ төгсөгч хөтөлбөрт хамрагдан ажиллаж байна. Анх 2017 онд
12 дугаар ангийн сурагч байхдаа “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-т
хамрагдаад Оюу толгой гэх энэ их айлтай холбогдсон түүхтэй
байдаг. Түүнээс хойш дотоодын тэтгэлэг хүртэж мөн дадлагын
хөтөлбөрт хамрагдсан. Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан
нь надад санхүүгийн хувьд маш том дэмжлэг болсон. Оюу
толгойн хөтөлбөр болгон миний хувьд өөр өөр ур чадваруудыг
хөгжүүлсэн онцлогтой байсан. Миний хамрагдаж байгаа “Шинэ
төгсөгчийн хөтөлбөр”-ийг Рио Тинто групп үйл ажиллагаа
явуулж байгаа бүх улс орондоо хэрэгжүүлдэг бөгөөд шинээр
ажлын гараагаа эхлүүлж байгаа залууст зориулсан хөтөлбөр юм.
Тиймээс дэлхий даяар ажиллаж байгаа шинэ төгсөгчидтэйгөө
холбоо харилцаатай байж, бие биетэйгээ туршлагаа хуваалцах
боломжийг бүрдүүлж өгдгөөрөө давуу талтай юм. Хүн болгонд
боломж бий. Иймд залуус та бүхнийг эдгээр хөтөлбөрүүдэд
хамрагдаарай гэж уриалмаар байна.”
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МЕГА ТӨСӨЛ
ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Ер нь төсөл гэж юу вэ?
Лаг, лаг ах нар байнга л том төсөлтэй хамт том мөнгөн дүн яриад явж
байдаг даа. Гэхдээ сүрдэх хэрэггүй дээ, маш энгийн зүйлс ч төсөл байж
болно. Жишээлбэл, шинэ YouTube суваг нээх, ТҮЦ ажиллуулах, оюутнуудыг
лекц дээрээ унтуулахгүй байх гээд ямар ч ажил байж болно. Харин
ерөнхий нэг шинж чанар байдгийг мэдээд авахад илүүдэхгүй. Юу вэ гэвэл
тодорхой зорилготой, нарийн төлөвлөгөөтэй, ашиглах нөөц нь тодорхой,
бүх хугацааг тооцоолсон байна. Нэг ёсондоо нарийн төлөвлөгөөний дагуу
явагдаж буй процесс бүр төсөл юм.

Эх сурвалж:
Lemon press товхимлоос

Ямар нь Мега юм бэ?
Хэдэн тэрбум доллароор яригддаг,
бүтээн байгуулалт нь 15-25 жил
үргэлжилдэг төслийг мега төсөл
гэнэ.1930 онд Нью Йорк-ийн
Крайслер (Chrysler)-ийн барилга 319
метр өндөртэй баригдан дэлхийн
хамгийн өндөр барилгаар тодорч
байсан бол 1998 онд Дубайд Бүрж
Калифа (Burj Khalifa) баригдсанаар
2.6 дахин өндөр буюу 818 м)-mj хүрч,
шинэ рекордыг тогтоож байжээ.
За ингээд мега төслүүд улам л том
хэмжээтэй болоод байгаа юм даа.
Ер нь нарийвчилбал, хэдэн
сая долларын төслийг мега,
тэрбумынхыг гега, хэдэн их
наядынх бол тера гэж нэрлэдэг юм
байна. Жишээ нь, Калифорнийн
хурдны галт тэрэг, Олон улсын
сансрын станц гэхэд 100 тэрбумаар
ам.доллароор яригддаг төслүүд
учир гега төсөл болно. Харин 2008
оны санхүүгийн хямралаар Америк,
Европ, Хятад хамтран хэдэн их наяд
доллароор хэмжигдэх мөнгийг
зах зээлд нийлүүлсэн нь тера
төслийн жишээ болох аж. Нэгэнт
нийлүүлээд мега төсөл гэж яриад
сурчихсан хойно яалтай билээ.

Бялууны хэмжээг
томруулна

Идэх бялууныхаа хэмжээг
томруулах юмсан гэх хүслээс л
эдийн засгийн хэмжээг томруулах
зорилт эхэлдэг. Манай 76, бид 3
саяулаа л өдрийн бодол, шөнийн
зүүд болж байна. Тэгвэл хамгийн
энгийн бөгөөд ойлгомжтой арга
зам нь мега төслүүд, түүнийг
амжилттай хэрэгжүүлэх юм.
Тухайлбал, БНСУ дайны дараах
хүндхэн 1960-аад оноос Чаебол
үндэсний хэдэн компаниудаа
дэмжин мега төслүүдийг
хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. Улмаар
эдийн засаг нь хэрхэн тэсэрснийг
та надаар хэлүүлэлгүй мэдэх буй
за. Нөгөө бидний хэзээнээс танил
Samsung, LG, Hyundai нар шүү дээ.
Манайд ч бас ойрын жишээ бий.
2010 он орчимд Оюу толгой, Таван
толгойн төслүүд хөдөлж эхэлснээр
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Бүтээмж, бүтээмж, бүтээмж...

Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөнө

Эдийн засгийн өсөлтийн тухай тусдаа онол,
томьёоллууд байдаг. Эдийн засаг өсөхөд нөлөөлөх
хамгийн том хүчин зүйл юу вэ? Та бодоод үзээрэй. Тэр
зүйл нь яах аргагүй БҮТЭЭМЖ гэдэг дээр эрдэмтэн
судлаач нар дуу нэгтэй санал нэгддэг. Бүтээмж гэдэг
нь та бид өөрсдөө, Монгол Улс нэг цагт хэр их баялаг
бүтээж чадаж буйг л хэлж байгаа юм. Хүн ам 100% хүрз
бариад газар ухаад байх нь бүтээмжтэй байх уу эсвэл
0.001% нь хүнд машин механизм, техник ашиглан
газраа ухаад бусад нь өөр салбаруудад ажилласан нь
дээр үү? Хариулт ойлгомжтой.
Тэгвэл мега төсөл хэрэгжихэд маш олон чадварлаг
мэргэжилтэн бий болж, дэлхийн хэмжээний нөү
хау, соёл, бүтээмжийг олж авдаг аж. Тухайлбал, Оюу
толгойн гүний уурхайд газрын гадаргуугаас 1.3км гүнд
ажиллаж буй манайхан дэлхийд хаана ч ажиллах
чадвартай мэргэжилтэн болж байна шүү дээ. Бүр
энгийн жишээ авахад, CU болон KFC орж ирснээр
үйлчилгээний ажилчид хэрхэн бүтээмжтэй, соёлтой
ажиллаж болдгийг сайн сурч байна.

Монгол Улсын хувьд экспортын бүтээгдэхүүний
80%-ийг ашигт малтмал бүрдүүлдэг уул уурхайгаас
шууд хамааралтай орон билээ. Уул уурхайн салбар
бол бидний дэлхийд өрсөлдөх салбаруудын нэг
мөнөөс мөн. Хамгийн том уул уурхайн Оюу толгой
төслөөс авхуулаад алт, нүүрс, байгалийн хий, литийн
олон сонирхолтой төслүүд бий. Эдгээр төслүүд дээр
Монголын чадварлаг боловсон хүчин ажиллаж байгаа
ба уул уурхайн нарийн мэргэжилтнүүд биднийг
дэлхийд төлөөлөх нь тодорхой.
Яг л үүн шиг хэрэв бид уул уурхайдаа түшиглэн
дараагийн салбарууддаа мега төслүүд хэрэгжүүлж
дэлхийн тоглогч болох боломжтой. Тухайлбал, та
Монгол Улс дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээний 25%ийг хангах эрчим хүчний нөөцтэйг мэдэх үү? Тэгвэл
яагаад энэ их нөөц боломжоо ашиглан Зүүн хойд
Азийн эрчим хүчний супер сүлжээнд нэгдэж бүс нутгаа
эрчим хүчээр хангах мега төслүүдийг эхлүүлж болохгүй
гэж?

Дэлхийн түүхэн мега төслүүд
Дэлхийн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн томоохон мега төслүүдийн жишээ маш олон бий. Тэдгээр төслүүд нь тухайн
улс орны өв дурсгал, соёлын үнэт зүйл болохоос гадна эдийн засаг, улс орны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг
байна. Тухайлбал:

Окланд, Сан
Франциског холбосон
7.1 км урттай гүүр

Улсдаа $775 саяын
хөрөнгө оруулалт
татдаг дуурийн театр

Америкт төдийгүй дэлхийд хамгийн
томдоо ордог Сан Францискогийн
Oakland Bay Bridge-ийг ердөө 3
жилийн дотор барьсан гэдэг. Анх
1933 оны 7-р сард барилгын ажил
эхэлж 1936 оны 1-р сард нээгдсэн
байна. Тус гүүрийг анх барихад
нийт $1.3 тэрбумыг зарцуулж
байсан бол 2002-2013 онд гүүрний
зүүн хэсгийг дүүжин гүүртэй холбох
гарц болгон сэргээн засварлах
ажилд $6.5 тэрбумыг зарцуулжээ.
Сан Франциско, Окланд хоёрыг
холбосон энэхүү гүүр баригдсанаар
нэг талдаа худалдаа, тээврийн
асуудал шийдэгдсэн бол нөгөө
талд замын түгжрэлийн асуудлыг
шийдвэрлэсэн юм.

Австралийн Шинэ Өмнөд Вэльс
мужийн Сидней хотод байрлах
Сиднейн дуурийн театр нь Данийн
уран барилгач Йорн Утзоны
төслөөр баригджээ. 2007 онд уг
барилгыг дэлхийн өвд бүртгэхдээ
XX зууны хамгийн гайхамшигтай,
давтагдашгүй үзэсгэлэнт
барилгуудын нэг бөгөөд дэлхийн
урлаг соёлын хамгийн алдартай
төвүүдийн нэг хэмээн тэмдэглэсэн
байдаг. Сиднейн дуурийн театрын
барилга угсралтын анхны өртөг нь
$7 сая байсан ч эцсийн өртөг нь
$102 саяд хүрсэн байна. Жилд уг
дуурийн театр Австралийн эдийн
засагт ойролцоогоор $775 саяын
хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд $4.6
тэрбумын үнэ цэнтэй соёлын өв
хэмээн Сиднейн 40 жилийн ойд
зориулан гаргасан тайланд дурджээ.

9 жил хойшилсон
нисэх онгоцны буудал
Берлиний Бранденбург нисэх
онгоцны буудал 2011 онд ашиглалтад
орох ёстой байсан боловч 2020 он
хүртэл хойшлогджээ. Анхны төсөв
€2.8 тэрбум байсан бол ийнхүү
хойшилсноос үүдэн төсөв нь
€7.8 тэрбум болтол өссөн байна.
Төсөл хойшилсон гол шалтгаан нь
байгууламжийн загварыг дахин
өөрчлөх шаардлагатай гэж үзсэн
ч буцаан анхны загвараар барих
болсонтой холбоотой гэнэ. Одоо
нээгдээд 1 жилийн нүүр үзэж буй
тус нисэх онгоцны буудал нь жилд
34 сая зорчигч хүлээн авдаг ба
Европын хамгийн ачаалалтай 15
буудлын нэг болжээ.

А.Оюун-Эрдэнэ / Lemon Press

дараагийн Дубай гэж нэрлэгдэх
гаднын хөрөнгө оруулагчид нэг
хэсэгтээ л хошуурсан даа. Улмаар

манай эдийн засаг сүүлийн 10 жилд
олон асуудалтай тулгарсан ч 4
дахин томорч чаджээ.

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг

Уурхайчин
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Чингис хаан
ОУ-ын нисэх
онгоцны
буудал

МОНГОЛЫН МЕГА
ТӨСЛҮҮД

Манай орны хувьд ч мөн адил мега төслүүд цөөнгүй бий. 2018 онд Засгийн Газрын мөрийн хөтөлбөр болон
бусад эх үүсвэрээс авч үзэхэд 46 орчим томоохон хэмжээний төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон эхлүүлэхээр
дурдагдсан байснаас $11 нь тэрбумын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай мега төсөл байжээ. Эдгээрээс өнөөдөр
Монгол Улсын эдийн засагт томоохон хөрөнгө оруулалт хийж буй төслүүдийг дурдъя.

Саяхан PMI Mongolia Chapter-аас
зохион байгуулсан “Төслийн
эдийн засгийг хөгжүүлье” олон
улсын бага хурлаар Шилдэг
олон улсын төслөөр шалгарсан
Чингис Хаан ОУ-ын нисэх
онгоцны буудлын төсөл яалт ч
үгүй манай улсыг нуруун дээрээ
авч яваа мега төслүүдийн нэг
мөн. Монгол - Японы хамтарсан
“Нью Улаанбаатар Интернэйшнл
Эйрпорт” ХХК нь 2019 онд уг төслийг
хэрэгжүүлэх Концессын гэрээг МУын Засгийн газартай үзэглэснээр
төслийн ажил эхэлсэн. Анхны
төлөвлөснөөр $250 орчим саяд
барьж байгуулах байсан бүтээн
байгуулалтын өртөг $650 саяд
хүрсэн юм. Тус бүтээн байгуулалтын
ачаар Монголын агаарын замын
шинэ гарц нээгдэж, бүс нутгийн
уялдаа холбоо, аялал жуулчлал, ачаа
тээврийн үйлчилгээг нэмэгдүүлж
улсын хөгжилд томоохон хувь
нэмэр оруулах нь тодорхой.

Оюу толгой
төсөл
“Оюу толгой” бол дэлхийн хамгийн
өндөр агуулгатай зэсийн ордын
нэг ба Улаанбаатар хотоос 550 км
зайд өмнийн говьд оршдог зэс,
алтны уурхай юм. Нийт төслийн
дүн $13 тэрбум бөгөөд тус уурхай
нь Монгол Улсын эдийн засаг
төдийгүй тогтвортой хөгжил,
нийгэм, боловсролд мөн л үнэтэй
хувь нэмэр оруулагчдын нэг юм.
Тухайлбал, 2010 оноос хойш өнөөг
хүртэл нийтдээ 3,000 гаруй оюутан,
залуусыг тэтгэлэгт хөтөлбөрүүддээ
хамруулсан, 2010-2020 оны хооронд
дотоодод зарцуулсан мөнгөн
хөрөнгө $11.6 тэрбумыг давж, өсөн
нэмэгдсэн дүнгээр $2.9 тэрбумыг
татвар, хураамж, бусад төлбөрт
төлжээ.

Зургийг: Eagle.mn

ЦААШИД
Эрдэнэт
үйлдвэр

Гол нь амжилттай хэрэгжих
Мега төсөл хэрэгжүүлэхэд хөгжиж буй, буурай оронд маш их асуудал,
хүндрэл үүсдэг. Энэ нь улс төр, нийгмийн шалтгаанаас гадна олон улсын
геополитикийн асуудал ч болдог. Заримдаа тус биш ус болох нь ч бий.
Тэгвэл ер нь яавал мега төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх вэ? Хувийн
компаниудын өөрсдөө хэрэгжүүлж буй мега төслийн хувьд төслийн
менежмент гэх мэт дотоод асуудал нь хамгийн чухал байдаг. Харин манайх
шиг жижигхэн эдийн засагт мега төслүүд ихэвчлэн улс орны нийгэм эдийн
засагт шууд нөлөөлдөг. Тийм учраас мега төсөл хэрэгжүүлэхэд төр анхнаас
нь урт хугацааны тогтвортой бодлогоор дэмжих, санхүүжилтийг зөв замаар
шийдэх, улс төрийн тогтворгүй байдлаас үүсэж болох эрсдэлээс сэргийлэх
нь маш чухал байдаг ажээ.

“Оюу толгой” бол дэлхийн хамгийн
өндөр агуулгатай зэсийн ордын
нэг ба Улаанбаатар хотоос 550 км
зайд өмнийн говьд оршдог зэс,
алтны уурхай юм. Нийт төслийн
дүн $13 тэрбум бөгөөд тус уурхай
нь Монгол Улсын эдийн засаг
төдийгүй тогтвортой хөгжил,
нийгэм, боловсролд мөн л үнэтэй
хувь нэмэр оруулагчдын нэг юм.
Тухайлбал, 2010 оноос хойш өнөөг
хүртэл нийтдээ 3,000 гаруй оюутан,
залуусыг тэтгэлэгт хөтөлбөрүүддээ
хамруулсан, 2010-2020 оны хооронд
дотоодод зарцуулсан мөнгөн
хөрөнгө $11.6 тэрбумыг давж, өсөн
нэмэгдсэн дүнгээр $2.9 тэрбумыг
татвар, хураамж, бусад төлбөрт
төлжээ.

ЭЦЭСТ НЬ
Ингээд том зургаар харвал мега төсөл гэж ямар агуу эдийн засгийн
хөдөлгүүр вэ гэдгийг бид ойлгож эхэлж байна. Дэлхийн аль ч улс үндэстэн
хөгжлийнхөө замналыг мега төсөлгүйгээр төсөөлөх боломжгүй бөгөөд
аль болох дэмжих нь чухал юм байна шүү дээ. Эрдэнэт, Оюу толгойтой
яг адилхан. Энэ том төслүүдэд цаг хугацаа, төсөв гээд өчнөөн асуудал
тулгардаг ч хүртэх өгөөж нь үүнийгээ хангалттай нөхдөгийг дэлхийн
жишээнүүдээс харсан биз ээ. Манайд $1 тэрбумаас дээш хэмжээтэй мега
төсөл гэвэл уул уурхай л байхаас биш 21 аймгийг холбосон төмөр зам ч
байхгүй шүү дээ. Одоогоор хамгийн том Оюу толгойн төслөөсөө төслийн
менежментийн туршлага хуримтлуулаад авъя.

Зургийг: www.erdenetmc.mn зургийн сан
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Уурхайчин
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МОНГОЛ УЛС ДАЯАР АЯЛЖ, ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ
МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЗОРИЛГОТОЙ “ОЮУ ТОЛГОЙ”
КОМПАНИЙН “ЯВУУЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ” ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГАА ЭХЭЛЛЭЭ
Манай мэдээллийн төвөөс гүний уурхай, ил уурхайн модельтой танилцаж, ус, байгаль орчны чиглэлээр
болон орон нутагт хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд, уурхайн үйл ажиллагаа, гүний уурхайн төслийн талаар
мэдээлэл авч мөн VR технологийн тусламжтайгаар уурхайн цогцолборт аялах боломжтой юм.
Та мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой.
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