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Шинэ оны босгон дээр  “Уурхайчин” сэтгүүлийн шинэ дугаараа 
хүргэж байгаадаа баяртай байна.

2022 он хүн бүрийн хувьд ололт амжилт арвин жил болж 
өнгөрсөн гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Энэ удаагийн дугаарт 
“Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих” хоёр дахь жилийн аяны 
хүрээнд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан Гүний уурхайн төслийн 
захирал Жак Ван Тондерын ярилцлага нийтлэгдлээ. Түүний 
хувийн туршлагадаа үндэслэн нийт эрэгтэйчүүддээ сэтгэл 
зүйн аюулгүй байдлын зөвлөгөөг багтаасан энэхүү ярилцлага 
та бүхэнд өгөөжтэй байна хэмээн найдаж байна. Мөн 
Улаанбаатарын оффисын ажилтнууд дунд зохион байгуулсан 
хөгжөөнт “Асуулт, хариулт”-ын үдэш, Оюу толгойд есөн жил 
ажиллаад Рио Тинтогийн Кеннекотт руу шилжин ажиллахаар 
болсон манай ажилтны түүх зэрэг сонирхолтой ярилцлага, 
мэдээллийг унших болно. 

Мөн уул уурхайн салбарынхны хамгийн том чуулган “Уул 
уурхайн долоо хоног 2022” арга хэмжээг манай компани УУХҮЯ-
тай хамтран анх удаа амжилттай зохион байгуулсан тухай, 
оюутан сурагчдад зориулан “Мэргэжлээ крашлая” боловсролын 
өдөрлөг зохион байгуулж, компаниас хэрэгжүүлдэг хөтөлбөр, 
тэтгэлэгт хэрхэн хамрагдах болон мэргэжил сонголтын 
зөвлөгөө өгсөн мэдээ, мэдээлэлтэй танилцаж болно. 

Эдгээр болон бусад сонирхолтой мэдээ, мэдээллийг багтаасан 
сэтгүүлийн маань шинэ дугаарыг хүлээн авч, шимтэн уншина 
уу. Уншигч танд манай сэтгүүлтэй холбоотой санал сэтгэгдэл 
байвал бидэнтэй доорх хаягаар холбогдоорой. Бид үргэлж 
нээлттэй, таны саналыг таатайяа хүлээн авах болно. 

Хүндэтгэсэн,
“Уурхайчин” сэтгүүлийн хамт олон

Холбоо барих: 
EmployeeEngagement@ot.mn
11-331880/3377
99026715 
www.ot.mn

РЕДАКЦЫН БУЛАН
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“Оюу толгой” компани спортын хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах, нийгэмд чиглэсэн спортын төслүүд 
хэрэгжүүлэх, спортын үйл ажиллагаанд хамтрах 
зорилтын хүрээнд Монголын Жюү Жицүгийн 
холбоотой санамж бичиг үйлдэн хамтран ажиллаж 
байгаа билээ. 

Энэхүү ажлын хүрээнд Манлай кемп дэх спортын 
төвд тулааны урлагийн Жюү Жицү танхим 11 дүгээр 
сарын 3-ны өдрөөс нээгдэн ажиллаж байна. Тус 
танхим өдөр бүр 04:00-22:00 цаг хүртэл ажилладаг 
бөгөөд өдөр болон шөнийн ээлжний ажилтнууд 
өөрт тохиромжтой цагаараа хүрэлцэн ирж хичээллэж 
байна. 

УУРХАЙД 
ЖЮҮ ЖИЦҮ 
СПОРТЫН 
ТАНХИМ 
НЭЭГДЛЭЭ

 “Жюү” - уян хатан, “Жицү” - урлаг, 
арга зам, техник гэсэн утгатай үгнүүд юм.

Энэхүү спорт нь Монголд 2008 оноос 
эрчимтэй хөгжиж ирсэн гэж үздэг бөгөөд 
бразил Жюү Жицү төрөл нь түлхүү хөгжсөн 
байна. Бразилийн Жюү Жицүгийн 
өмсгөлийг ихэвчлэн “Ги” гэж нэрлэдэг 
бөгөөд энэ нь япон хэлний “Кейкоги” буюу 
“Кейко” - бэлтгэл, Ги - “хувцас” гэсэн үгнээс 
үүдэлтэй юм. Ажилтнуудад “Үваги” буюу 
хүрэм, “Шитабаки”  буюу өмд, “Оби” буюу 
бүс зэргийг танхимын зүгээс хичээллэх үед 
нь бэлдэж өгдөг.

Cургалтын танхимд Жюү Жицү спортын 
мэргэжлийн өндөр түвшний сургагч 
багш нар багшилж, бие хамгаалах урлагт 
суралцуулж байна. Эрүүл мэндэд тустай 
энэхүү спортын сургалтад өргөнөөр 
хамрагдахыг та бүхэндээ уриалж байна.
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Уул уурхайн 
салбарынхны 
хамгийн том чуулган 
“УУЛ УУРХАЙН 
ДОЛОО ХОНОГ 2022”

Одоогоос 100 жилийн өмнө тэртээ 1922 оны 
12 дугаар сарын 25-нд Налайхын нүүрсний 
уурхайг улсын мэдлийн уурхай болгох тухай 
Ардын Засгийн газрын шийдвэр гарснаар энэ 
өдрийг Монгол Улсад орчин үеийн уул уурхайн 
салбарын үүсэл, хөгжлийн эхлэл гэж үздэг. Зуун 
жилийн хугацаанд Монгол Улс уул уурхайн 
томоохон ордуудыг нээн илрүүлсэн геологийн 
чухал судалгаануудыг хийгээд зогсохгүй Эрдэнэт, 
Багануур, Хөтөл, Бор-Өндөр зэрэг уурхайнуудыг 
ашиглалтад оруулж, аюул осолгүй ажиллуулж 
ирсэн.
Өнөөдөр уул уурхайн салбар дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний 26 хувь, гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтын 75 хувь, экспортын 90 
хувийг бүрдүүлдэг эдийн засгийн чухал салбар 
болоод байна. Оюу толгойн гүний уурхайн 
тогтвортой үйлдвэрлэлийг 2023 оны эхний 
хагаст багтаан эхлүүлснээр Монгол Улс зэс, алт 
олборлолтоороо дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг 
болох замдаа эргэлт буцалтгүй орох юм. 
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Энэ тэмдэглэлт үйл явдлыг угтан 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам,  
“Оюу толгой” компани хамтран “Уул 
уурхайн долоо хоног 2022” нэгдсэн 
арга хэмжээг анх удаа амжилттай 
зохион байгууллаа. Долоо хоногийн 
турш үргэлжилсэн энэ арга хэмжээ 
нь уул уурхайн салбарын бодлогын 
семинар, хөрөнгө оруулалтын 
чуулган, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлын бага хурал, хариуцлагатай 
уул уурхайн семинар, гүний 
уурхайн симпозиум, уул уурхайн 
техник, ханган нийлүүлэлтийн 
үзэсгэлэн гээд төрөл бүрийн арга 
хэмжээний цогц болж чадлаа. Нэг 
ёсондоо уул уурхайн салбарынхан 
хамгийн өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр 
Улаанбаатар хотод хуран чуулсан 
нь энэ юм. Энэ арга хэмжээний 
үеэр гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулагчдад эрдэс баялгийн 
хайгуул, олборлолтын өнөөгийн 
байдал, хөрөнгө оруулалтын 
орчны талаар цогц мэдээлэл өгч, 
санхүүгийн зах зээл, уул уурхайн 

салбарын хөрөнгө оруулалтын 
боломжийн талаар ч өргөн дэлгэр 
хэлэлцлээ.

Монгол Улсад анх удаа уул уурхайн 
салбарынхан долоо хоногийн 
турш чуулж, ололт амжилт, асуудал 
бэрхшээлээ хэлэлцэн, дэлхийн 
шинэ техник технологитой 
танилцах цогц арга хэмжээний 
бас нэг зорилго бол уул уурхайн 
талаарх монголчуудын ойлголт, 
хандлагыг нэг шат ахиулах явдал 
байсан юм. Уул уурхайн талаарх 
иргэдийн дунд ойлголт, мэдээлэл  
бүрэн бус байдгаас улбаалж уул 
уурхайн компаниуд эсэргүүцэлтэй 
тулгардаг, цаашлаад төсөл нь зогсох 
хэмжээнд хүрдэг цөөнгүй жишээ 
манайд бий. Энэ ч үүднээс арга 
хэмжээний хоёр дахь өдөр энэ 
сэдвийг хөндөж “Хариуцлагатай 
уул уурхай ба орон нутаг” сэдвээр 
хэлэлцүүлгүүд явуулж, гурав дахь 
өдөр гүний уурхайн симпозиум 
өрнөсөн юм.
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ГУРВАН 
ЖИЛИЙН ТУРШ 
ХӨДӨЛМӨРИЙН 
ЧАДВАР ТҮР АЛДСАН 
ОСОЛ ГАРААГҮЙ 
АМЖИЛТ ҮЗҮҮЛЭВ

Уул уурхайн салбарт хөдөлмөрийн чадвар түр 
алдсан осолгүй хүн цагийн үзүүлэлт маш чухал 
үзүүлэлт байдаг. Тэгвэл 2022 оны 8 дугаар 
сарын байдлаар манай Гүний уурхайн төсөл 
дээр ажиллаж буй “М-Си-Эс Проперти” ХХК-
ийн баг хамт олон нь сүүлийн гурван жилийн 
турш буюу 2019 оноос хойш Хөдөлмөрийн 
чадвар түр алдсан осолгүй 5,000,000 (таван 
сая) хүн цаг ажиллаж байгаа үзүүлэлттэй 
байна. Энэхүү үзүүлэлт нь Оюу толгойн 
уурхайн хэмжээнд Хөдөлмөр хамгаалал, 
Аюулгүй ажиллагааны талаасаа том амжилтад 
тооцогдож байна.
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Цар тахлын улмаас 
гэрээсээ хоёр жил 
гаруй ажилласан 
оффисын ажилтнууд 
маань оффистоо эргэн 
ирж, хамт олныхоо 
халуун дулаан уур 
амьсгалыг мэдэрсэн 
эерэг сайхан сар болж 
өнгөрлөө. Дотоод 
мэдээлэл харилцааны 
багаас Улаанбаатарын 
оффисын 
ажилтнууддаа 
зориулан 11 дүгээр 
сард долоо хоногийн 
давтамжтай гурван 
удаагийн хөгжөөнт 
“Асуулт, хариултын 
үдэш” (Quiz night) 
арга хэмжээг зохион 
байгуулж оффисын 
нийт 250 орчим 
ажилтан хамрагдлаа. 

Өдөр тутмын ажилдаа бид завгүй 
байдаг ч баг хамт олноороо нийлж 
цугтаа алжаалаа тайлж, хөгжилдөж 
чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. 
Нэг оффист он жил удаан ажилласан 
ч төдийлөн сайн танилцаж амжаагүй 
цөөнгүй хүмүүс баг, багт хуваагдан 
танин мэдэхүйн хөгжөөнт асуултад 
хамтран хариулж, нэгнээ илүү 
сайн таньж мэдэж цагийг зугаатай 
өнгөрөөлөө. Арга хэмжээний эхний 
долоо хоногийг бид манай компаниас 
санаачлан зохион байгуулсан 
“Эрчүүдийн эрүүл мэндийн аян”-г 
дэмжин “Хаалгыг минь тогшооч” 
сэдвийн хүрээнд эрчүүдийн эрүүл 
мэнд, сэтгэцийн аюулгүй байдлын 
талаар зочин урьж, санал солилцсон 
бол удаах хоёр арга хэмжээг зөвхөн 
“Асуулт, хариултын үдэш” болгон зохион 
байгуулсан юм. 

ТАНИЛЦАВ

Асуулт хариултын 
үдшээр хамтран 
ажиллагсад илүү
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“Оюу толгой” компани “Мэргэжлээ крашлая” 
боловсролын өдөрлөгөө 2022 оны 12 дугаар сарын 
9-ний өдөр Улсын драмын эрдмийн театрт зохион 
байгууллаа.
Олон нийтэд нээлттэй зохион байгуулсан 
боловсролын өдөрлөгийн үеэр 2,000 орчим 
оюутан, сурагч “Оюу толгой” компаниас 
хэрэгжүүлдэг боловсролын хөтөлбөрүүдэд 
хамрагдах, гадаадад тэтгэлгээр суралцах болон 
мэргэжил сонголтын зөвлөгөө авч нэг өдрийг үе 
тэнгийнхэнтэйгээ хамтдаа өнгөрүүллээ.

“Оюу толгой” компанийн “Эрдэс баялгаас эрдэм, 
мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ” алсын 
харааны дагуу өнгөрсөн хугацаанд:
- 1,268 оюутан, сурагчийг Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрт,

- 44 оюутныг Гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөрт,
- 376 оюутныг Дотоодын тэтгэлэг хөтөлбөрт,
- 577 оюутныг Дадлагажигч оюутны хөтөлбөрт,
- 160 төгсөгчийг Шинэ төгсөгчийн хөтөлбөрт 
хамруулжээ.
Харин 2022-2023 оны хичээлийн жилд 
Улаанбаатар хотын 36, Өмнөговь аймгийн 50 
сурагчийг Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт, 35 
оюутныг Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт, 10 оюутныг 
Дадлагажигч оюутны хөтөлбөрт, 20 их сургуулийн 
төгсөгчийг Шинэ төгсөгчийн хөтөлбөрт, таван 
оюутныг Гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөрт, дөрвөн 
багшийг ШУТИС, “Рио Тинто Монгол” ХХК-тай 
хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны хүрээнд 
Судалгааны тэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгаруулж, 
тэтгэлгийн батламжийг гардууллаа.

“МЭРГЭЖЛЭЭ КРАШЛАЯ” 
БОЛОВСРОЛЫН ӨДӨРЛӨГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
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“Оюу толгой”  компаниас  “Амьжиргааг дэмжих сургалтын хөтөлбөр”-ийг 2018 онд зохион байгуулж, 
улмаар төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хүрээнд малчин өрхүүд өөрсдийн санал санаачилгад тулгуурлан 
газар тариалангийн “Энергийн ундарга” хоршоо, оёдлын “Говь Хан Уран ХХК”, Ангус үхэр үржүүлэх 
“Үнээгийн Говь” хоршоо, “Гавилууд омгийн хонины аж ахуй” эрхлэх төслүүдийг санаачилж хэрэгжүүлж 
байна. 

ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГААГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

1.Газар тариалангийн 
төсөл
Есөн малчин өрх 
нэгдэж 2019 онд 
“Энергийн ундарга” 
хоршоог байгуулж, 
бизнесийн үйл 
ажиллагааг тасралтгүй 
эрхэлж ирсэн. 
Хоршооны гишүүд  
тариалсан ургацаа 
орон нутгийн зах зээл  
болон “Оюу толгой” 
компанид нийлүүлж 
байна. Хоршооны 
жилийн орлого жил 
ирэх тусам өссөн 
дүнтэй байна.

2.Оёдлын төсөл 
Оёдлын сургалтад 
хамрагдсан 12 
малчин эмэгтэй 
орлогын нэмэлт эх 
үүсвэртэй болох 
хүсэл сонирхлоороо 
нэгдэж, өөрсдийн 
санаачилгаар 2017 
онд “Говь Хан Уран” 
компаниа байгуулсан 
билээ. 2022 оны 
байдлаар 15 тоног 
төхөөрөмжтэй үйл 
ажиллагаа явуулж, 
“Оюу толгой” компанид 
коверол, туг, кабелийн 
ханцуйвч гэрээгээр 
нийлүүлж байна. 

3.Ангус үхэр үржүүлэх 
төсөл 
“Үнээгийн говь” 
хоршоо нь 2018 
онд 12 гишүүнтэй 
байгуулагдсан бөгөөд 
махны чиглэлийн 
Ангус үхэр үржүүлэх 
зорилготой аж ахуй юм. 
2022 онд  нийт тоогоор 
7,000 бог мал угаасан 
бөгөөд хоршооны 
хөрөнгөө “Мал, 
тэжээвэр амьтад, хашаа, 
худгийн” хөтөлбөрт 
бүртгүүлсэн Ханбогд 
сумын анхны хоршоо 
болсон. 

4.Махны чиглэлийн 
Гавилууд омгийн 
хонины аж ахуй 
эрхлэх төсөл
Ханбогд сумын 13 өрх 
хамтран  “Гавилууд 
шилмэл сүрэг” хоршоог 
2019 онд байгуулсан. 
Эдгээр өрх нь хоёр 
удаагийн худалдан 
авалтаар 455 толгой 
хонийг төслийн 
хүрээнд худалдан 
авсан бөгөөд 2022 
оны байдлаар хонины 
тоо толгой 779 хүрээд 
байна. 
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“МАНАЙ ХАМТ ОЛОН” ГЭРЭЛ 
ЗУРГИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАВ
Улиран одож буй 2022 он Оюутолгойчууд 
бидний хувьд онцгой үйл явдлуудаар баялаг 
жил байлаа. Энэхүү жилдээ бид цөөнгүй сорилт 
бэрхшээлүүдтэй тулгарсан ч хамт олноороо олон 
түүхэн үйл явдлуудыг бүтээлцэж, давтагдашгүй 
дурсамжийг бий болгосон билээ. Баг, хамт 
олноороо бүтээлцсэн амжилт бүрийг он удаан 
жил санан дурсах зорилгоор “Манай хамт олон” 
гэрэл зургийн цоморлогийн номд зориулан гэрэл 
зургийн уралдаан зарласан билээ.

Энэхүү уралдааны гол зорилго нь хамт олноороо 
ажлын байран дээрээ хэсэгхэн хугацаанд цагийг 
зугаатай өнгөрүүлж, халуун дулаан уур амьсгалыг 
бүрдүүлэн, мөн хамтдаа дурсгалтай гэрэл зургаа 
татуулах боломжийг бүрдүүлэхэд оршиж байгаа 
юм. Ялагчдын зургийг сэтгүүлийнхээ дараагийн 
дугаараар та бүхэнд танилцуулах болно. 
Өнөөдрийг хүртэл бидэнд ирүүлсэн зургуудаас 
түүвэрлэн хүргэж байна.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” 2021 ОНЫ 
ШИЛДЭГ ХАНГАН 
НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭЭ 
ТОДРУУЛЛАА

Шилдэг ханган нийлүүлэгчдийг 
шалгаруулах “Эрдэнийн 
говь” ёслолын найм дахь 
удаагийн арга хэмжээгээр 
“Оюу толгой” компани 
ханган нийлүүлэгчдийнхээ 
ололт амжилтыг тэмдэглэж, 
шилдэг найман компанийг 
шалгарууллаа. Шилдгээр 
Өмнөговийн жижиг, дунд 
бизнесээс эхлээд үндэсний 
томоохон нэр хүндтэй 
компаниуд тодорлоо.
Өнгөрсөн онд Монгол Улсад 
үйл ажиллагаа явуулж буй 
бизнес эрхлэгчдэд зарцуулсан 
худалдан авалтын дүн 
тасралтгүй нэмэгдэж, үйл 
ажиллагааны нийт худалдан 
авалтын 71 хувьд хүрэв. Нийт 864 
ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 540 
нь үндэсний компани байсан 
юм. 2010-2022 оны хооронд 
үндэсний худалдан авалтад нийт 
4.1 тэрбум ам.доллар зарцуулсан. 
Өмнөговь аймгаас худалдан 

авалт жил бүр нэмэгдэж, 2010 
онд 0.5 сая ам.доллар байсан 
бол түүнээс хойш тууштай өсөж, 
2021 онд 216 сая ам.доллар 
болж өссөн түүхэн дээд амжилт 
тогтоолоо. Ингэснээр 2010-2021 
оны хооронд Өмнөговь аймгаас 
авсан худалдан авалтад нийт 
888 сая ам.доллар зарцуулаад 
байна. Энэхүү өсөлтийн 
томоохон хэсэг нь Оюу толгойн 
Гүний уурхайг Үйл ажиллагааны 
хэсэгт шилжүүлэх явцад орон 
нутгийн оролцоог аль болох 
дэмжих стратеги хэрэгжүүлсний 
нөлөө юм.
“Монголд үйлдвэрлэв” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 
оноос хойш нийт 70 гаруй 
төслийг амжилттай хэрэгжүүлэн, 
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг 
сайжруулан, ойртуулснаас гадна 
нийт 6.2 сая ам.доллар хэмнэж, 
326 тогтмол ажлын байрыг 
шинээр бий болгон Монгол 
Улсын эдийн засгийн хөгжилд 
хувь нэмрээ орууллаа.

“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-
ийн дарга, Элчин сайд Г.Батсүх 
ёслолын үеэр “Уул уурхайн 100 
жилд монгол бүтээгдэхүүнүүдээр 
бэлэг барьж буй үндэсний 
үйлдвэрлэгчид болбоос Оюу 
толгойн дараачийн 100 жилийн 
хэрэгцээг хангах буянтай 
их үйлс, их үйлдвэрлэлийн 
гараан дээр баттай зогсож буйг 
бэлгэшээн баярлаж байна. 
Эдгээр болон цаашид төрж 
бойжих үйлдвэрлэгчдийг 
экспортын ирээдүй угтаж буйг 
тэмдэглэе. Энэ нь Оюу толгой, 
түүний хөгжил, амжилтын 
түншүүд та бүхний зүгээс 
Засгийн газрын хэрэгжүүлж 
буй шинэ сэргэлтийн бодлого, 
2050 хүртэлх хөгжлийн 
стратеги, манай Оюу толгойн 
10 жилийн болоод хэтийн 
хөгжлийн стратегийн зорилгын 
хэрэгжилтэд оруулж буй, 
цаашид ч оруулах хувь нэмэр 
юм.” гэв.
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“Оюу толгой” компанийн 2021 онд хамтран ажилласан олон зуун ханган нийлүүлэгчээс нийт 24 
компани шилдэг ханган нийлүүлэгч номинацид нэр дэвшиж, дараах компаниуд шилдгээр шалгарлаа:

Шилдэгийн 
шилдэг: 

МИАТ ТӨҮГ

Аюулгүй ажиллагааг 
эрхэмлэгч шилдэг ханган 

нийлүүлэгч: 
Эм Си Эс Проперти ХХК

Ханбогд Вейст 
Менежмент центр ХХК

Өмнөговийн 
шилдэг ханган 

нийлүүлэгч: 
Ханбогд Хурд ХХК

Үндэсний шилдэг 
ханган нийлүүлэгч: 

Хаанзаа Сервис ХХК

Дотоодод нэмүү өртөг 
бий болгосон шилдэг 

ханган нийлүүлэгч: 
Ханбогд Индастри ХХК

Гүйцэтгэх захирлын 
нэрэмжит шагнал: 

Тера Экспресс ХХК

Өөрчлөлт, шинэчлэлийг 
түүчээлэгч шилдэг ханган 

нийлүүлэгч: 
Сэндвик Монголиа ХХК
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ЗОРИГТОЙ ХҮН 
Л ӨӨРИЙНХӨӨ 
АСУУДЛЫГ ЯРЬДАГ 
(ярилцлага)

“Оюу толгой” компанийн Гүний 
уурхайн төслийн захирал Жак 
Ван Тондер “80 насалъя” аяны 
хүрээнд дараах яриаг өрнүүллээ.
“Оюу толгой” компаниас 
эрчүүдийн эрүүл мэндийг 
дэмжих “80 насалъя” аяныг 
санаачлан хэрэгжүүлж байгааг 
дууллаа. Энэ аяны зорилгын 
талаар та тодруулж хэлээч. 
Яагаад заавал эрчүүд гэж?
-Эрчүүдийн эрүүл мэндийн 
аяны тухай ярьж эхлэхээс 
өмнө би өөрийн амьдралд 
тохиосон нэгэн түүхийг ярих 
хэрэг гарч байна. Хадам аав 
маань сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
улмаас амиа егүүтгэсэн маш 
харамсалтай явдал болж байсан. 
Энэ бол манай гэр бүлийн 
хувьд үнэхээр цочирдом үйл 
явдал байлаа. Үүнээс улбаалж 
эрчүүдийн эрүүл мэндийн 
асуудал, тэр дундаа сэтгэцийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах ёстой 
юм байна гэдэг бодол надад бий 
болсон. Зөвхөн “Оюу толгой” 
гэлтгүй “Рио Тинто” группийн 
хэмжээнд эрчүүдийн эрүүл 
мэндийг онцгойлон анхаарч 
үздэг л дээ. Энэ бодлого манайд 
олон жил яваад хэвшчихсэн. 
Ингэснээр бид ажилчдаа хамт 
олондоо, гэр бүлдээ, нийгэмдээ 
нээлттэй байгаасай гэсэн 
зорилгоор ажлуудаа зохион 
байгуулж ирсэн.
11 дүгээр сар бол эрчүүдийн 
эрүүл мэндийн сар хэмээн 
ДЭМБ зарласан байдаг. Олон 
улс орон энэ сард эрчүүдийн 

эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлд 
санаачилгатай ажиллаж ирсэн. 
Монгол Улсын хувьд эрчүүдийн 
дундах амиа хорлолтын асуудал 
өндөр хувьтай байгаа нь 
бидний хувьд анхаарал татаж 
байгаа юм. 10,000 хүн тутамд 
эмэгтэйчүүдийн амиа хорлолт 
зургаа байхад эрчүүдийнх 
30.6 буюу тав дахин өндөр 
үзүүлэлттэй байгаа судалгаа 
байдаг юм билээ.
Үнэхээр тийм шүү. Монгол 
эрчүүдийн хувьд анхаарахгүй 
өнгөрч болохгүй том сэдэв 
энэ болоод байгаа. Тэгэхээр 
эрчүүдийн сэтгэл зүйн 
асуудлыг хөндөх болж байгаа 
юм л даа?
-Энэ статистик бол зөвхөн бодит 
амиа хорлосон тохиолдолд 
харагдаж байгаа. Гэтэл үүнээс 
гадна өөрийнхөө эрүүл мэндийг 
аажмаар хордуулж, үхэл рүү 
хөтөлж байгааг тэр бүр олж 
харахгүй байна. Жишээ нь, 
архидан согтуурах, согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох гэх 
мэт. Энэ бүх тохиолдлыг нэмбэл 
маш ноцтой тоо гарна.
“Оюу толгой” компанийн хувьд 
ч ажиллагсад маань сэтгэцийн 
эрүүл мэндтэй холбоотой 
асуудлыг хөнддөг. Бид “Өдөр 
бүр хүндэтгэе” аяныг зохион 
байгуулж, тодорхой хэмжээний 
судалгааг ч хийж үзсэн. Түүнээс 
үзэхэд ажилтан ажлын байран 
дээрээ болохгүй, бүтэхгүй 
байгаа зүйлийг гаргаж ирээд 
нээлттэй тавих сэтгэл зүйн эерэг 

орчин бүрдүүлэх нь маш чухал 
гэж үзсэн.
Монгол эрчүүдийн онцлог гэж 
бий. Европчууд та бүхэн бол 
нээлттэй талдаа улс. Харин 
монгол эрчүүд дотогшоо, 
аливаа асуудал бэрхшээлийг 
хураагаад л явдаг. Сэтгэл зүйн 
эмгэгт өртөх бас нэг шалтгаан 
энэ гэж мэргэжлийн хүмүүс 
хэлдэг л дээ. Тэгвэл яаж энэ 
эмгэгээс ангижирч болох вэ?
-Зөвхөн монгол эрчүүд гэлтгүй 
дэлхий даяар л эрчүүд хаалттай, 
биологийн амьтад байдаг шүү 
дээ. Дээрээс нь гэр бүлээсээ хол 
уул уурхайд ажилладаг зарим 
хүмүүст сэтгэл зүйн нэмэлт 
ачаалал үүсгэдэг талтай. Би 
Монголд ирээд хоёр жил болж 
байна. Энэ хугацаанд зөвхөн 
ажил дээрээ гэлтгүй ажлаас 
гадуур ч сайхан найз нөхөдтэй 
болж амжсан. Энэ бол миний 
хувьд маш чухал юм. Миний 
ажигласнаар монголчууд эртний 
их өв уламжлалт түүхтэй. Тэр 
түүхээрээ бахархдаг. Ялангуяа 
эрчүүд баатарлаг хүмүүсийн 
үр сад учраас эр хүн шиг байх 
ёстой гэдэг бодолдоо хэтэрхий 
хүлэгдээд ярьж хөөрч, нээлттэй 
байж чаддаггүй юм болов уу 
гэсэн хувийн ажиглалт байдаг.
Миний хувьд асуудал тулгарвал 
гэр бүлийнхэндээ хандахаас 
гадна туг барьж байх үед ч, 
тугал хариулж байх үед ч аль 
алинд нь хажууд байсан найзууд 
байдаг учраас тэдэнд юугаа 
ч ярихаас ичиж, эмээдэггүй. 
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Тиймээс монгол эрчүүдийг 
өөрт тулгарсан асуудлуудаа 
хүмүүст ярихаас битгий санаа 
зовооч гэж хэлмээр байна. Учир 
нь зоригтой хүн л өөрийнхөө 
асуудлыг ярьдаг. Энэ бол сул 
доройгийн шинж биш. Харин 
эсрэгээрээ түүнийг ярина гэдэг 
хүнээс маш их зориг шаарддаг. 
Тэгэхээр зоригтой өөртөө 
итгэлтэй хүн л асуудлаа нээлттэй 
ярьж шийддэг.
Үүн дээр ар гэрийн үүрэг бас 
их чухал үүрэгтэй санагддаг. 
Ялангуяа гэрээсээ хол 
ажиллаж байгаа хүмүүсийн 
сэтгэл зүйг хэвийн байлгах тал 
дээр. Та юу хэлэх вэ?
-Хамгийн гол нь гэр бүлийн 
гишүүд гэрийн эзний хийж 
байгаа ажлын онцлог, 
тухайн ажилд тулгардаг 
бэрхшээлүүдийг мэддэг 
ойлгодог байх нь чухал. Уул 
уурхай шиг гэр бүлээсээ хол 
ажилладаг хүмүүсийн ар гэр 
эргээд тогтмол харилцаатай 
байх нь маш чухал. Өдөрт заавал 
нэг хоёр цагаар сунжруулаад 
утсаар яриад бай гэсэн үг биш. 
Ядаж товчхон мессеж бичээд 
үлдээж болно. Бид нар таныг 
санаж байна. Өнөөдөр дажгүй 
юу гээд л богинохон зурвас 
бичээд харилцаж болно шүү 
дээ. Богинохон ч гэсэн тогтмол 
харилцаа байх ёстой.
Жишээ нь, манай компани дээр 
“Are you okey” аян өрнүүлдэг. 
Гэхдээ зөвхөн асуугаад өнгөрөх 
нь тийм ч сайн үр дүн авчрахгүй 
байх магадлалтай. Өөрөөр 
хэлбэл, “Чи зүгээр үү” гээд 
асуухад “Тийм ээ” гэсэн хэдий 
ч асуудалтай байвал яах вэ. 
Ийм хүмүүстэй хэрхэн харьцах 
талаар удирдах ажилтнууд 
дадлага туршлагатай байх нь 
чухал. Сүүлийн үед бид уурхай 
дээр ажил эхлэхийн өмнөх 
уулзалтаар тухайн хүн тэр 
өдрөө сэтгэл зүйн хувьд хэр 
бэлтгэлтэй байгаа талаар асууж, 
1-10 хүртэлх оноогоор өөрийгөө 
дүгнэдэг аргыг нэвтрүүлсэн. 
Хэрэв өөрийгөө сэтгэл зүйн 
хувьд 8 гэвэл тэр хүн өнөөдөр 
дажгүй байна гэж үзэж байна. 
Гэтэл 4, 5 гэвэл баг хамт олон нь 

өнөөдөр энэ хүн маань сэтгэл 
зүйн хувьд тавгүй байгаа юм 
байна гэж анхаарна. Ингээд 
ажлын дараа чөлөөт цаг гарахад 
нөгөө хүнтэйгээ ярилцаж сэтгэл 
зүйн асуудлыг нь хуваалцахыг 
зорьдог. Гэр бүлийн гишүүд ч 
энэ аргыг мэдэж байвал зүгээр 
байдаг.
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг эмчлэхийн тулд 
сэтгэл зүйчид шаардлагатай. 
Гэвч өнөөдөр сэтгэл зүйчид 
тийм ч олон биш. Хүмүүс 
ч сэтгэл зүйч гэхээс илүү 
лам, бөөд очих сонирхолтой 
байдаг. Гаднын улсуудад 
сэтгэл зүйчтэй харилцахыг 
илүүд үздэг үү?
-Хүмүүс соёлын онцлог 
ялгаанаас болж хэнд ч хандаж 
болно л доо. Бүх асуудлыг 
сэтгэл зүйч, эсвэл ламд очиж 
шийдүүлнэ гэсэн боломж 
байхгүй учир бидний хувьд 
сэтгэл зүйч, лам хоёрыг аль 
алиныг нь уурхай дээрээ 
байрлуулсан.
Нэг ийм ташаа ойлголт 
хүмүүсийн дунд байдаг. Хүмүүс 
сэтгэл зүйч дээр очихоор л 
өөрийгөө сэтгэцийн өөрчлөлтэй 
гарчих болов уу гэж цааргалаад 
байдаг. Магадгүй өөрийг 
нь сэтгэл зүйн өөрчлөлттэй 
гэж үнэлээд ажил дээрээ 
тэнцэхгүй болчих вий гэсэн 
буруу бодолтой явдаг. Яг 
үнэндээ сэтгэл зүйч өөртэй 
чинь ярилцана, асуудлыг 
чинь сонсоно, өөрт чинь гарц 
гаргалгаа олж өгөхөд дэмжлэг 
үзүүлэх үүрэгтэй хүмүүс шүү дээ. 
Тиймээс би хүмүүсийг аль болох 
сэтгэл зүйч дээр очиж ярилцаж 
байхыг зөвлөдөг.
Ковидын жилүүд бол 
хүмүүсийн сэтгэл зүйг нэлээд 
сайн шалгасан. Эдийн засгийн 
хүнд, цар тахалтай цаг үед 
Оюу толгой компанийг 
удирдахад ямар хүндрэл 
бэрхшээлтэй учирч байв?
-Би ахлах сургуулиа дүүргээд 
шууд цэргийн албанд мордож 
байсан. Армид очоод бие 
бялдраа хөгжүүлж чадсан. Одоо 
эргээд харахад хүнд, тэр тусмаа 
эрчүүдэд бие бялдрын хөгжил 

сайн байх, дасгал сургуулилт 
тогтмол хийх нь сэтгэл зүйд 
маш тустай. Үүнийг би бага 
залуугаасаа ойлгож мэдсэн. 
Бие бялдрын эрүүл байдлаас 
гадна хангалттай нойр авах, 
зөв хооллох, архи согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй 
байх нь ковидын үеийн өндөр 
стресс, ачаалалтай хүнд үеийг 
даван туулж чадсан.
Түүнээс гадна гэр бүлийнхээ 
гишүүд, багын найзуудтайгаа 
тогтмол ярьж байлаа. Би тэр 
хүмүүстээ итгэдэг учраас 
өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл, 
баяр жаргалтай, хүнд хэцүү 
өдрүүдийнхээ тухай ярихад 
айж эмээдэггүй. Хүлээст 
баригдалгүйгээр өөрийнхөө 
сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлэх 
боломжтой. Азтай нь надад 
ийм хүмүүс байдаг. Тиймээс би 
хүмүүст юу хэлэхийг хүсэж байна 
вэ гэвэл дор хаяж 1-2 итгэлтэй 
хүнтэй өөрийн зовлон жаргал, 
асуудал бэрхшээлийг хуваалцаж 
байх нь зүгээр.
Би амьдралд хөл тавьж байгаа 
25 настай хүүтэй. Хүүдээ цаашид 
амьдралд чинь тулгамдаж 
байгаа асуудлын талаар 
нээлттэй ярилцах нь зүйтэй 
гэж ойлгуулахыг хичээж явдаг. 
Мэдээж бие бялдрын эрүүл 
мэнд чухал ч эцсийн эцэст 
нэгэнтэйгээ нээлттэй ярилцах 
нь хамгийн гол гарц байдаг. 
Хүний сэтгэл зүй ямар хүчтэй 
болохыг харуулсан нэгэн алдарт 
тамирчны үгээр энэ ярилцлагаа 
өндөрлөмөөр байна. Тулааны 
урлагийн алдартай нэгэн 
тамирчин залуу том тэмцээнд 
ороод ялалт байгуулчхаад 
өөрийн хамгийн сайн найздаа 
болон үзэгчдэд хандаж хэлсэн 
үг бий. Тэрээр “Чамд асуудал 
байгаа бол өнөөдөр ирээд 
надтай ярилцаач. Тэгвэл би 
маргааш оршуулга дээр чинь 
уйлахгүй” гэсэн үг. Учир нь 
найз нь яг тэмцээнийх нь өмнө 
амиа хорлосон байдаг. Өөрөөр 
хэлбэл, асуудал тулгарахад хэн 
нэгэнтэй заавал хуваалц. Битгий 
буруу алхам хий гэсэн утгатай.
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Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл 
харилцааны газрын Дотоод 
мэдээлэл харилцаа хариуцсан 
Ерөнхий зөвлөх О. Дарьханд 
маань Рио Тинто группийн 
Кеннекоттын уурхайд Мэдээлэл 
харилцааны мэргэжилтнээр 
ажиллахаар болсон билээ. 
Оюу толгойд ажиллаж байгаад, 
дэлхийн томоохон уурхайд 
ажиллах шалгуурыг давсан манай 
залуусын нэгэн төлөөлөл АНУ руу 
хүлгийн жолоо залахаас өмнө бид 
амжиж ярилцлаа. 

-Манайхны анх “Оюу толгой” 
компанитайгаа холбогдож 
байсан түүх нь сонирхолтой 
байдаг. Бүгд л догдлол, айдас, 
адал явдалтай, бас тэнцээд бөөн 
баяр болдог. Өөрийнхөө түүхийг 
бидэнтэй хуваалцана уу?
-2013 онд ажлын ярилцлаганд 
орж тэнцээд, анх Оюу толгойд 
ажилд орж байв. Оюу толгойд 
орохоосоо өмнө Дэлхийн 
банкинд богино хугацааны 
зөвлөх (short-term consultant)-өөр 
ажиллаж байсан ба гэрээ маань 
8 сард дуусах байсан учир өөр 

ажил хайж байлаа. Төслийнхөө 
хүрээнд баруун таван аймгийн 
36 сумаар явдаг байсан юм. Нэг 
удаа Хөвсгөл бил үү Завханд 
томилолттой явж байтал Оюу 
толгойгоос ажлын ярилцлаганд 
орно уу гэсэн дуудлага ирдэг 
юм байна. Хол явж байсан хэдий 
ч удирдлагадаа хэлж, унаагаа 
зохицуулаад хот буцахаар болов. 
Тэр үед хот хооронд явдаг байсан 
микроавтобусанд суугаад, 
шөнөжин давхиад өглөө хот орж, 
чүү чамай ярилцлагандаа амжиж 
орж байлаа.
Эхний ярилцлаганд орсноос 
хойш сар гаруйн дараа, хоёр 
дахь ярилцлагандаа орсон. 
Ярилцлаганы үеэр намайг 2-3 
жилийн ажлын туршлагатай 
байх шаардлагатай гэхэд нь “Би 
танайд ажиллаж байж л ажлын 
туршлагатай болно шүү дээ, 
ажилд авах гэж байгаа газрууд 
маань надаас ажлын туршлага 
шаардаад байх юм.” гээд 
шулуухан хэлчихэж билээ. Азаар 
намайг анх ажилд авч байсан 
удирдлага маань дургүйцсэнгүй, 
инээгээд л өнгөрсөн. Ингэж 
анх адал явдалтай ч гэмээр 
олон шалгууруудыг давсны 
эцэст Засгийн газар болон 
гадаад харилцаа хариуцсан 
хэлтэст жирэмсний амралтаа 
аваад байсан хүний оронд 
түр ажиллахаар болсон ба 
Оюу толгой дахь ажлын анхны 
гараагаа ийнхүү эхэлж байв. 
Гэхдээ би чинь бас дунд нь нэг 
долоо хоногоор ажилгүй болж 
байсан гэж байгаа.
Ажилдаа ороод нэг их удаагүй 

байтал надад Project Planning 
Specialist буюу Төслийн төлөвлөлт 
хариуцсан мэргэжилтний 
ажлын байрыг санал болгож, уг 
ажлын байрны бичиг баримтын 
бүрдүүлэлт энэ тэр нь хийгдээд 
явж байтал Оюу толгойн Гүний 
уурхайн үйл ажиллагаа зогсохоор 
болж их цомхотгол эхэлсэн 
дээ. Тэрхүү цомхотгол намайг 
тойрсонгүй, ингээд цомхотголд 
бас ороод амжсан хэхэ. 
-Зорьж хүсэж орсон ажлаасаа 
цомхотголоор гарахаар 
харамсалтай байсан байх даа. 
Тэгээд яг ямар алхам хийв?
-Ажилгүй болчихсон хүн чинь 
мэдээж дараагийн ажлуудаа 
бодож эхлэхээс өөр аргагүй. 
Тухайн үед гурван ч газар 
анкетаа бөглөөд ярилцлаганд 
ороод амжив. Тэгээд ажлаасаа 
гараад яг долоо хонож байтал 
Оюу толгойгоос над руу залгаад, 
таныг Олон нийттэй харилцах 
хэлтэс болон Хүний нөөцийн 
хэлтсийн даргын туслахын ажлын 
байранд сонирхож байна, ирээд 
ярилцлаганд орох боломжтой 
юу гэж ярив.  Боломжтой гээд 
ярилцлаганд орж, хоёр дэд 
ерөнхийлөгчийн (тухайн үед 
GM биш VP гэдэг байлаа) амар 
биш ярилцлагыг давж, Оюу 
толгойдоо буцаад орох боломж 
тохиосон юм. Тэр үед, хэрвээ 
ингээд долоо хоногийн дараа 
буцаад ажилдаа орчих байсан 
бол амрах минь яав даа гэж 
битүүхэн харамсаж байсан ч 
миний хувьд бас л нэг амьдралын 
чухал даваануудын нэг байж 
дээ гэж эргэцүүлэн бодож, 
тууштай байж чадсан өөртөө 
баярладаг. Ингээд 2014 оны 6 
сард даргын туслах гэсэн шинэ 
албаа эхлүүлэв. Хоёр даргын 
туслахаар нэг зэрэг ажиллаж 
байсан бөгөөд маш олон ажлыг 
зэрэг амжуулах, хурдтай байх гэх 
мэт олон чадварыг шаардсан 
тийм ч амархан ажил байгаагүй. 
Дарга нарынхаа уулзалт, хурлын 
цагийг нягт нямбай төлөвлөх, 
хурлуудын тэмдэглэлийг хөтлөх, 
тэдгээрийг буцаагаад тайлагнах, 
хурлаас гарсан шийдвэр, ажлын 

О.Дарьханд: Оюу толгойд ажилд орох гэж 
найман удаа өргөдөл өгсний эцэст тэнцсэн
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хуваарилалтыг хариуцсан 
хүмүүст нь хүргэх, уг ажлууд 
маань хугацаандаа хийгдэж буй 
эсэхийг хянах, тайлагнах гээд 
энэ бүхэн миний ажил үүргийн 
ердөө ганцхан хэсэг нь л байдаг 
байлаа. Цаг завгүй ажилладаг 
байсан ч эргээд харахад би 
маш их мэдрэмж, ур чадвартай 
болсон бөгөөд олон зүйлийг сурч 
мэдэж авсандаа туйлын баяртай 
байдаг. Чухал бичиг баримтуудын 
итгэлтэй, найдвартай байдлыг  
хангаж, удирдлагуудынхаа надад 
хүлээлгэсэн итгэлийг нь алдалгүй, 
хичээж мэрийн ажилладаг 
байлаа.
-Туслахын ажил олон зүйлд 
сургадаг ч бас өөр зүйл хийж 
үзэхийг хүсэж байсан биз дээ?
-Аан тэгэлгүй яахав. Жил гаруй 
туслахын ажлаа хийгээд ажлын 
өөр талбар дээр өөрийгөө сорьж 
үзмээр санагдаж, тэр тухайгаа 
даргадаа хэлэхэд дарга маань 
татгалзаагүй, харин ч ажлынхаа 
хажуугаар давхар ажиллаж 
чадвал болно гэсэн юм. Даргыгаа 
зөвшөөрсөнд нь маш их баярлаж, 
харин ямар ажилд орж чадах нь 
зөвхөн миний асуудал боллоо, 
өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө 
чадлаар л ажиллах багтаа орох 
нь ойлгомжтой. Тэр үеийн даргыг 
маань зарим хүмүүс мэднэ дээ, 
маш ажилсаг, шударга, өндөр 
шалгууртай, ямар ч хүнийг шахаж, 
боловсруулж, сайн ажиллуулж 
чаддаг англи хүн байсан юм. 
Нийгмийн сүлжээний чиглэлээр 
ажиллах сонирхолтой байсан 

болохоор хэлтсийнхээ Хэвлэл 
мэдээлэл хариуцсан багтаа 
дэмжлэг үзүүлж, даргын туслахын 
ажлынхаа хажуугаар давхар 
ажиллаж эхэлсэн. Тэр үед Оюу 
толгойн нийгмийн сүлжээний 
сувгууд тийм сайн хөгжөөгүй 
байлаа. Багийг ахалж байсан 
хүнд миний зүгээс нийгмийн 
сүлжээний чиглэлээр хийж 
байгаа ажлууд маань таалагдаж, 
надад тус ажил дээр ажиллах 
саналыг тавьснаар би Цахим 
хэвлэл мэдээллийн зөвлөх албан 
тушаал руу шилжиж байв. 
-Тухайн үед ч ямар ч бизнесийн 
байгууллагын хувьд олон нийтэд 
өөрсдийгөө таниулах гол цонх 
нь дижитал платформууд болж 
эхэлж байсан үе байх шүү. Яг юу 
юу хийв?
-Шинэ албан үүргийнхээ 
хүрээнд Оюу толгойн 
нийгмийн сүлжээнүүдийг 
хөгжүүлэх, бодлого чиглэлийг 
нь тодорхойлох гэх мэт олон 
ажлуудыг хийснээр Оюу толгойн 
нийгмийн сүлжээний хуудаснууд 
олон хүнд хүрч эхэлсэн. Миний 
хувьд анх Оюу толгойн Инстаграм 
хуудсыг нээж байсан гэдгээрээ 
их бахархдаг. LinkedIn хуудсыг 
огт ашигладаггүй байсан бол 
одоо Монголдоо хамгийн 
олон дагагчтай хуудас болсон 
байгаа. Facebook хуудас маань 
200 мянган дагагчтай болсон 
байна гэх мэт олон амжилтуудыг 
дурдахад сайхан байна. 
Үүнээс гадна чанарын хувьд 
бас анхаарлаа хандуулсан нь 

ойлгомжтой юм. Компанийнхаа 
нүүр царайг ажилчдаараа 
илүү илэрхийлэх нь зөв хэмээн 
шийдэж, ажилчдынхаа зургийг 
профайл зургаа болгодог 
болсон, #ОТБиднийБахархал 
нэртэй нөлөөллийн том аяныг 
хамт олноороо эхлүүлж 2.5 
жилийн турш маш амжилттай 
хэрэгжүүлсэн гэх мэт олон 
ажлуудаараа бахардаг. 
Оюу толгойд хийж буй ажлыг 
маань Рио Тинто групп анзаарч, 
Рио Тинтогийн Төмрийн хүдрийн 
группийн нийгмийн сүлжээний 
хуудсыг хөгжүүлэхэд зөвлөгөө 
өгөөч хэмээн урьж байсан нь 
миний хийж бүтээсэн ажлын 
маань амжилтыг бас илэрхийлж  
байгаа гэж ойлгож байгаа. 
2017 оны 6 сард гурван сарын 
томилолтоор Баруун Австрали 
дахь Рио Тинтогийн Төмрийн 
хүдрийн уурхайд ажилласан. 
Перт хотод очиж ажилласнаар 
Рио Тинто группийн талаар илүү 
сайн ойлголттой болж, маш 
их зүйлийг сурч, мэдсэн юм. 
Бүх үйл ажиллагаа нь автомат 
уурхайг нүдээр харахад сүрдмээр, 
бахархмаар байдаг юм билээ. 
Жолоочгүй том оврын машинууд, 
галт тэрэгнүүдийг хараад үнэхээр 
биширч байлаа. Рио Тинтогийн 
Төмрийн хүдрийн уурхай нь 
Япон улсын нийт төмрийн 
хүдрийн хэрэгцээний 50 хувийг 
хангадаг гээд бодохоор ямар том 
уурхайнууд болох нь төсөөлөгдөж 
байгаа байх аа. Тухайн үед Рио 
Тинто баруун Австралид нийтдээ 
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16 уурхайтай, өөрийн эзэмшлийн 
төмөр замтай, усан боомттой, 
намайг очиход яг Силверграсс 
гэдэг уурхайнхаа нээлтийг хийж 
байлаа. Тэнд ажиллах хугацаандаа 
Төмрийн хүдрийн группийн 
нийгмийн сүлжээний хуудсыг 
шинэчлэх, сайжруулах, бодлого 
чиглэлийг нь тодорхойлох болон 
бусад олон ажлуудыг хийсэн 
юм. Тухайн үед Рио Тинтогийн 
Брисбен болон Мельбурн дахь 
оффисууд, мөн Бандуураад 
байдаг судалгааны төвөөр зочлох 
сайхан боломж надад тохиосон. 
Эдгээр нь бүгдээрээ миний 

хувьд үнэхээр гайхалтай боломж, 
туршлага байсан гэж хэлэхэд 
таатай байна. 
-Туршлага хуваалцах гэж очоод 
өөрөө бас олон туршлагатай 
нүүр тулан танилцав уу?
-Тийм ээ. Олон зүйлийг нүдээрээ 
харж, олон зүйлийг ч ойлгосон. 
Рио Тинтотой танилцах аялал 
маань Лондонд байрлах Рио 
Тинтогийн төв оффисоор 
зочилсноор үргэлжилсэн юм. 
2018 онд Рио Тинто 4.0 төсөл 
зарлагдаж, Рио Тинто ирээдүйд 
хэрхэх вэ, ямар чиглэл рүү явах вэ 
зэрэг асуудлаар дэлхийн өнцөг 
булан бүрээс Рио Тинтогийн 
ажилтнууд өөрийн санал бодлоо 
хуваалцаж, би ч бас энэ төсөлд 
оролцож, эхний 15-д шалгарснаар 
ийнхүү Рио Тинтогийн төв оффист 
очиж үзэх завшаан тохиосон юм. 
Зөвхөн цахимаар эсвэл утсаар 
харилцдаг байсан хүмүүстэйгээ 

нүүр тулан уулзан ярилцаж, 
танилцах сайхан боломж олдсон. 
Удалгүй тушаал дэвшиж, ажлын 
хүрээ маань зөвхөн нийгмийн 
сүлжээгээр хязгаарлагдахгүй, 
хэвлэл мэдээлэл рүү бас түлхүү 
анхааран ажиллах болсон. 
Нийгмийн сүлжээнийхээ 
чиглэлээр Рио Тинтогийн 
Япон дахь оффист мөн 
уригдаж, тэндхийн нийгмийн 
сүлжээг сайжруулах, бодлого 
чиглэлийг тодорхойлох болон 
бусад ажлуудыг Токиод байх 
хугацаандаа хийж байсан минь 
бас л нэгэн сайхан боломж, 

туршлага болж байлаа. 
-Хүн ам цөөтэй Монгол Улсад 
хэрэгжүүлж байгаа төсөл дээр 
ажиллаж байгаа залуухан бүсгүй 
дэлхийн томоохон гүрний 
Риогийн төслүүдэд нийгмийн 
сүлжээг сайжруулах ажилд нь 
зөвлөгөө өгч, бодлого чиглэлийг 
нь чиглүүлж байсан гэхээр 
үнэхээр сайхан санагдаж байна. 
Оюу толгойтой холбогдсоноор 
олон сонин түүх дурсамж 
амьдралдаа бий болгожээ...
-Аялал, ажил бүр маань дурсамж 
туршлага болж байсан. 2020 
оны 11 сард нэг хоногийн 
хугацаатайгаар Оюу толгойн 
уурхайн цогцолборын гүний 
уурхайг сэтгүүлчдэд танилцуулах 
зорилгоор очих үед манай 
улсад КОВИД-19-ийн анхны 
тохиолдол бүртгэгдсэнээр хөл 
хорио тогтоогдож, 35 хоног 
уурхай дээрээ үлдэв. Уурхайд 

хөл хорионд байх үедээ хөл хүнд 
болсноо мэдэж, нөхөр бид хоёр 
маш их баярлаж байлаа.
2021 оны 7 сард бяцхан охинтой 
болж, ам бүл нэмэв. Жирэмсний 
амралтаа аваад гэртээ хүүхдээ 
харж байсан ч удирдлагууд маань 
туршлага, ажлыг маань үнэлж, 
надад итгэл хүлээлгэн, Хамтын 
ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны 
хэлтсийн Дотоод мэдээлэл 
харилцааны багийн Ерөнхий 
зөвлөх албан тушаалд дэвшүүлэн 
томилсонд үнэхээр сайхан 
санагдаж байлаа. Найман жилийн 
турш амралтгүй шахам ажилласан 

хүний хувьд хүүхдээ гэртээ хараад 
суухад эхэндээ юмнаас хоцроод 
байгаа ч юм шиг мэдрэмж төрөөд 
байдаг байв, удалгүй нөхцөл 
байдалдаа дасаж, сайн ээжийн 
туршлага хуримтлуулж эхлэхийн 
зэрэгцээ магистртаа суралцаж, 
магистрын зэргээ ч хамгаалсан 
юм. 
-Амаржаад гэртээ байгаа 
ээжүүдийн хувьд юмнаас 
хоцроод байгаа мэт хэцүү байдаг 
шүү үнэхээр. Гэхдээ тэр үед нь 
албан тушаалд дэвшүүлнэ гэдэг 
итгэж байгаагийн илэрхийлэл 
байж таарна. Ажилдаа хэдийд 
орсон бэ?
-Хүүхдээ төрүүлээд таван сарын 
дараа ажилдаа орж, 2022 оны 1 
сарын 2-нд шинэ ажлаа хүлээж 
аваад бараг ажилтайгаа гүйцэд 
шахам танилцаж амжаагүй 
байхад том том ажлууд ар араасаа 
хөвөрсөн. Өмнө нь зөвхөн 
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ажилдаа төвлөрдөг байсан 
бол энэ удаад ээжийн үүрэг 
нэмэгдсэн байлаа. Ажилчдад 
зориулсан олон арга хэмжээ 
зохион байгуулах, тэдэндээ 
мэдээ мэдээлэл бэлтгэх, хүргэх 
болон бусад хийсэн ажлуудаа 
одоо эргээд харахад өнгөрсөн он 
маань бас л их амжилтаар дүүрэн 
байсан нь сайхан санагдаж байна. 
Мэдээж энэ их ажлын ар талд баг 
маань ямагт надтай хамт байсан. 
Хичээнгүй, хүчирхэг баг хамт 
олон минь байгаагүй бол энэ 
бүх ажлыг хийж гүйцэтгэх ямар ч 
боломжгүй билээ. “Хурдан явъя 
гэвэл ганцаараа яв, хол явъя гэвэл 
олуулаа яв” гэдэг шиг үнэхээр 
баг хамт олонтойгоо нэг санаа 
зорилготой хамтарч ажиллаж 
байсан учраас амжилтанд хүрдэг 
юм билээ. Сайн удирдлагуудтай, 
ажлаа маш сайн мэддэг, нэгдмэл, 
хөдөлмөрч ийм хамт олны нэг 
хэсэг болж ажилласандаа би их 
азтай хүн юм. Удирдлагуудынхаа 
санаачилсан маш олон ажлыг 
богино хугацаанд баг хамт 
олныхоо ачаар хийж гүйцэтгэж 
чадсан. 20 мянга гаруй  Оюу 
толгойчууддаа мэдээ мэдээллийг 
цаг тухайд нь хүргэж, тэдэндээ 
хүрч ажиллаж, 2,500 гаруй зочдыг 
уурхайдаа хүлээн авч аялуулсан 
билээ. Олон сайхан ажлуудыг 
санаачлан, үргэлж дэмждэг Оюу 
толгойн ТУЗ-ийн дарга Элчин 
сайд Батсүх, Гүйцэтгэх захирал 
Дэйрдрэ, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Эндрью, Ерөнхий 
менежер Лхагва, Ганзориг ах, 

Өсөхбаяр, Энхжаргал, Тэнгис, 
Золчимэг болон бусад бүх 
хамт олондоо маш их талархаж 
явдгаа энэ дашрамд илэрхийлье. 
Чадварлаг удирдлага болон 
хамт олныхоо дэмжлэгээр энэ 
их ажлуудыг богино хугацаанд 
маш амжилттай хэрэгжүүлж 
чадсан гэдгийг дахин дурдахад 
тааламжтай байна. 
-Оюу толгойн нийгмийн сүлжээ 
бол хүмүүсийг та нартай холбох 
анхны үүд хаалга. Хүмүүс юу гэж 
хамгийн их бичдэг вэ?
-Хүмүүсээс Оюу толгойн 
нийгмийн сүлжээнд хамгийн 
их ирдэг хүсэлт бол Оюу 
толгойд ажилд орох хүсэлт юм. 
Манайд ажилд орох хүсэлтээ 
илэрхийлэхийн зэрэгцээ ажилд 
орох гэж материалаа олон удаа 
өгсөн тухайгаа ч бичсэн байдаг. 
Тэр болгонд бид хариу илгээдэг. 
Заримдаа би өөрийн бодит 
түүхээ хуваалцан, ажилд орох гэж 
хэрхэн олон удаа Оюу толгойд 

материалаа өгсөн талаараа, 
тууштай байсны эцэст тэнцсэн 
зэргээ бичдэг бөгөөд магадгүй 
зарим хүмүүст бага ч гэсэн урам 
зориг өгсөн болов уу гэж бодож 
байна. Би чинь найман удаа 
Оюу толгойд ажилд орох гэж 
материалаа өгч байлаа. Найм 
дахь оролдлогоороо шалгуур 
даван тэнцэж, ажилд орсон 
түүхтэй хүн шүү дээ. 
-Уйгагүй өргөдөл хүсэлтээ 
гаргасаар Оюу толгойн гэр 
бүлийн нэг хэсэг болсон та тэр 
хүмүүст нэмж юуг хэлэхийг хүсэж 
байна вэ?
-Оюу толгойд өдийг хүртэл 
ажиллахдаа нэг зүйлийг сайн 
ойлгосон, энэ бол хэрэв та хичээж 
зүтгэж, тууштай байж чадвал 
таны өмнө маш их боломж 
нээлттэй байдаг юм байна 
гэдгийг ойлгосон явдал юм. 
Оюу толгойдоо ес орчим жил 
ажиллахдаа 6 өөр албан тушаалд 
монгол, англи, канад, австрали, 
энэтхэг зэрэг олон улсын 7 өөр 
удирдлагатай ажилласан байдаг. 
Дарга болгоноос би олон сайхан 
зан чанар, соёл, туршлагуудыг 
өөртөө хуримтлуулсан ба 
эдгээр хүмүүсийг нэгтгэсэн 
нэг л зүйл байдаг нь тэд том, 
жижиг гэлтгүй ямар ч асуудалд 
туйлын хариуцлагатай хандаж, 
аливаа ажлыг эхнээс нь эхлээд 
дуустал нь чин сэтгэлээсээ, итгэл 
үнэмшилтэй, маш үнэнчээр 
хийдэг юм.      
Иймээс Оюу толгойд ажиллах 
хүсэлтэй олон мянган залуус та 
бүхэн итгэл үнэмшил, зорилгодоо 
тууштай хэвээр байна гэдэгт 
итгэлтэй байна. Миний дээр 
дурдсан удирдлагуудын өндөр 
албан тушаал хаших болсон гол 
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суурь нь тэдний ямар ч юманд 
чин сэтгэлээсээ, үнэнчээр 
ханддаг хандлага гэдгийг онцолж 
хэлмээр байна. Миний хувьд 
жирийн нэгэн айлын охин, 
өөрийн хүч хөдөлмөр, хүсэл 
мөрөөдөл, хичээл зүтгэлээрээ би 
Оюу толгойд чамгүй амжилттай 
ажиллаж байна. Өөрийн хүч 
чадлаараа Оюу толгойд орж, 
амжилттай ажиллаж байгаагийн 
зөвхөн нэг жишээ нь би юм аа, 
Оюу толгойд ажилладаг хүн бүр 
өөр өөрийнхөө түүхийг бүтээдэг 
билээ. Оюу толгой бол нээлттэй 
хамт олон юм. 
Миний хувьд найман удаа 
ажилд орохоор өргөдөл өгч, 
арай хийж нэг тэнцээд удалгүй 
цомхотголоор халагдаж байснаа 
дээр дурдсан. Харин одоо би 
хичээж ажилласныхаа үр дүнд 
алхам алхмаар урагшилж, 
дараагийн алхмаа хийхээр 
өнөөдөр Оюу толгойгоо үдэн явах 
гэж байна. Магадгүй өнөөдөр 
Оюу толгойд ажиллах гээд 
тэнцээгүй явж байгаа хүмүүст 
энэ бяцхан түүх маань бага ч 
гэсэн урам зориг өгнө гэж итгэж 
найдаж байгаа учраас би ийнхүү 
дэлгэрэнгүй ярилцаж байгаа юм 
аа. 
-Яагаад хүсэж орсон Оюу 
толгойгоосоо гарч, дараагийн 
ажилд орох гэж  байгаагаа хэлж 
өгнө үү?
-Оюу толгойдоо ес орчим жил 
ажилласны эцэст би ажлаа 
өгөхөөр болж байна. Рио 
Тинто группийн Кеннекоттын 
уурхайд ажиллахаар ийнхүү 
Оюу толгойгоо үдэж байна. Энэ 
маань бас түүхтэй. 2017 онд анх 
Австрали явж ирээд олон улсад 
ажиллах боломжтой юм байна 
гэдэг итгэл үнэмшилтэй болсон. 
Ингээд 2018 оноос Рио Тинтогийн 
бусад уурхайнуудад зарлагдаж 
буй ажлын байруудад өөрийгөө 
сорьж үзэхээр материалаа илгээж 
эхэлсэн. Тухайн ажлын байрандаа 
тэнцэхгүй ч материалаа өгөх, 
ярилцлаганд орох нь өөрөө бас 
том туршлага, дараа дараагийн 
боломжуудад өөрийгөө бэлдэх 
боломж гэж хардаг байсан. 
Ингээд 2022 онд миний хийж буй, 
хийж байсан ажлын чиглэлүүдэд 
тохирсон ажлын байр зарлагдаж, 
маш их хүчин чармайлт гаргаж 

бэлдсэн маань үр дүнгээ өгч, 
ярилцлаганд уригдан тэнцэж 
ийнхүү АНУ-ын Юта мужид 
байрлах Кеннекоттын уурхайд 
ажиллах боломж олдсон. 
Ярилцлаганд орохынхоо 
өмнө хамтран ажиллагсдыгаа 
ярилцлага авч байгаа албан 
тушаалтан хэмээн төсөөлж, 
ярилцах, туршилтаар дахин дахин 
ярилцлага хийж үзэх зэрэг нь 
сайн нөлөө үзүүлдэг гэж боддог. 
Учир нь ярилцлаганд бэлдэж 
буй хүн чамайг өөр өнцгөөс 
харж, хөндлөнгийн зөвлөгөөг өгч 
чаддаг юм билээ.
-Тууштай зан чанар хүнийг 
амжилтад хүргэдэг гэдэг. 
Зорилго мөрөөдөлдөө тууштай 
байсаар эгэл жирийн монгол 
эмэгтэй олон улсын хэмжээнд 
ажиллахаар болж байна. Энэ 
хугацаанд хүн хичээхийн 
зэрэгцээ юуг анхаарч ажиллах 
ёстой гэж ойлгож авсан бэ, бас 
амжилтынхаа нууц гэвэл юуг 
онцлох вэ?
-Хүн өөрийнхөө мэдлэг, ур 
чадвараа зөв үнэлж сурах 
хэрэгтэй юм болов уу гэж надад 
санагддаг. Тэгээд өөрт байгаа тэр 
авьяас чадвараа байнга тордож, 
өнгөлж зүлгээд, улам ихийг 
эрэлхийлэн тууштай зүтгээд 
байвал хэзээ нэгэн цагт үр дүн нь 
гарна. Харин хэзээ үр дүн нь гарах 
вэ гэдэг нь чамаас өөрөөс чинь 
шалтгаална гэж ойлгож байна. 
Мөн хүн бусдыг хайрлаж, энэрдэг 
шигээ өөрийгөө ч гэсэн хайрлаж, 
цаг хугацаа, эрүүл мэндээ, эрүүл 
байхын үндэс болсон нойроо 
ямар ч зүйлээс хамгаалж, хайрлаж 
байх нь маш чухал гэж хэлмээр 
байна. Аливаа ажлыг маргааш, 
дараа нь гэж хойш тавилгүйгээр 
яг бодсон санасан энэ мөчдөө 
итгэл үнэмшилтэйгээр, чанартай 
хийж, дуусгаж байх нь амжилтын 
үндэс байх. Их хэмжээний ажлыг 
айж зугтгалгүйгээр зоригтой 
барьж авч эхлүүлээд, бяцхан 
төлөвлөгөөний дагуу байнга, 
тогтмол мэрж хийсээр байтал нэг 
сайхан өдөр дуусдаг. Би охинтой 
болсноосоо хойш охиноосоо 
эрч хүч, урам зоригийг хамгийн 
ихээр авдаг болсон. Мөн улс орны 
маань эдийн засагт томоохон 
хувь нэмэр оруулж байгаа том 
төслийн нэг хэсэг болж ажиллаж 

байгаагаараа үргэлж бахархаж, 
хийж байгаа ажилдаа маш дуртай 
байдаг. Учир нь миний хийж 
байгаа ажил маань надад маш 
утга учиртай юм. Мэдээж миний 
амжилт, сайн сайхан яваа маань 
миний өвөө эмээ, аав ээж, хань, 
охин болон чадварлаг хамт олон, 
үе үеийн удирдлагууд, итгэлтэй, 
үнэнч олон сайхан найз нөхдийн 
минь дэмжлэгтэй шууд холбоотой 
юм.
Ярилцлагын төгсгөлд 
уншигчдадаа хандан хэлэх үг?
Хүмүүс амжилт гэхээр их том 
юм бодоод байдаг. Угтаа бол 
хүн уналт, бүтэлгүйтлээсээ 
суралцаад явж байгаа нь өөрөө 
амжилт байдаг юм байна гэдгийг 
ойлгосон. Заримдаа сэтгэл 
санаа тавгүй үедээ Английн 
ерөнхий сайд асан Винстон 
Черчиллын хэлсэн ишлэлийг 
санахад л сэтгэл санаа сэргээд 
ирдэг.  Тэрийг санаж явахад 
их зүгээр: “Success consists of 
going from failure to failure with-
out loss of enthusiasm.” буюу 
“Амжилт гэдэг нь бүтэлгүйтлээс 
бүтэлгүйтлийн хооронд урам 
зоригоо алдахгүйгээр явахыг 
хэлдэг юм” гэсэн ишлэл юм. 
Ялангуяа нийгмийн сүлжээнүүд 
хөгжихийн хирээр хүмүүсийн 
сэтгэл зүйд зарим нэг зүйлс нь 
сөргөөр нөлөөлөөд байгаа нь 
анзаарагддаг, тийм болохоор 
өөрсдийгөө хэрэггүй их 
мэдээллээс хол байлгахыг хичээх 
нь зөв гэж ойлгодог. Эерэг 
хандлага, хичээл зүтгэлтэй, үнэнч 
тууштай байж, өөрийн үнэт зүйлс 
болон ноён нуруугаа алдахгүй 
явахад маш олон боломжууд 
гарч ирнэ гэдэгт чин сэтгэлээсээ 
итгэдэг. Дашрамд хэлэхэд улс 
орондоо том тус болж буй 
төслийн нэг хэсэг болж ажиллаж 
байгаа өөрөөрөө бахархаарай, 
бас дараагийн алхмыг хийж 
чадна гэдэгт өөртөө итгээрэй 
гэж хэлмээр байна. Оюу толгойн 
хамт олон, найз нөхдөдөө маш 
их баярлалаа. Миний зүгээс 
мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө эсвэл 
туслалцаа хэрэгтэй бол үргэлж 
нээлттэй шүү. Та бүхэндээ амжилт 
хүсье! 
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НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ-2022 ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА-ХӨГЖЛИЙН ХУРДАСГУУР
“Оюу толгой” компани орон нутагтай хамтран жил бүр зохион байгуулдаг “Нээлттэй өдөрлөг” 
уламжлалт арга хэмжээгээ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА-ХӨГЖЛИЙН ХУРДАСГУУР сэдвийн хүрээнд 11 
дүгээр сарын 19-23-ны өдрүүдэд Даланзадгад, Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумдад өргөн дэлгэр 
амжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн Нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхэд багачууд, ахлах болон 
төгсөх ангийн сурагчдад зориулан “Мэргэжил сонголт” сэдэвт өдөрлөгийг хийхээс гадна орон 
нутгийн иргэдэд зориулан олон арга хэмжээг хийлээ. 

Дөрвөн сумын нээлттэй 
өдөрлөгт нийт 3,550 гаруй 
иргэд оролцов.

3,550 “Оюу толгой” компани болон 
ханган нийлүүлэгч гэрээт 
компаниуд 210 нээлттэй ажлын 
байрны мэдээлэл түгээж, 1,000 
гаруй өргөдөл хүлээн авчээ.

Нээлттэй өдөрлөгөөр салбар салбарын мэргэжлийн илтгэгч нар оролцогч иргэд, сурагч 
оюутнууддаа сэтгэлзүйн мэдрэмжээ хэрхэн удирдах, уул уурхайн үйл ажиллагаа болон түүний 
технологийг таниулах, ажлын байр дээр хэрхэн аюул осолгүй ажиллах, мэргэжил сонгоход 
анхаарах зүйлс, ажлын өргөдөл,  ярилцлагад бэлтгэх зэрэг өргөн хүрээний илтгэл, мэдээллийг 
хуваалцлаа. 

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрт 
хамрагдсан төгсөх ангийн 16 
сурагчид батламж гардууллаа.

Даланзадгад Политехникийн 
коллежид 11 иж бүрэн 
компьютер хандивлав. 

Даланзадгад сумын нээлттэй 
өдөрлөгт 1,500 гаруй оюутан, 
сурагч, иргэд оролцов.

1,500

“Оюу толгой” компани 
Аймгийн Засаг даргын 
“ШИЛДЭГ АЖИЛ ОЛГОГЧ”  
өргөмжлөл, Аймгийн 
Засаг даргын тамгын 
газраас хамтран ажилладаг 
түншлэгч байгууллагуудад 
талархал болон олон жил 
тууштай сайн ажилласан 
ажилчдадаа шагнал 
гардууллаа. 

Өмнөговь аймагт үйлвэрлэл эрхэлдэг 11 аж 
ахуйн нэгж “ӨМНӨГОВЬД ҮЙЛДВЭРЛЭВ” 
үзэсгэлэн гаргав. 

Баян-Овоо сумын 
нээлттэй өдөрлөгт 300 
гаруй оюутан, сурагч, 
иргэд оролцов.

300 Оюу толгойн санхүүжилттэй “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-аас орон нутгийн иргэд, 
малчдын өвөлжилтийн бэлтгэл хангахад 
дэмжлэг үзүүлэхээр 75 сая төгрөг төсөвлөж 
Баян-Овоо сумд зарцуулахаар батлагдсан тухай 
дуулгасныг иргэд маш сайхан хүлээн авлаа.
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ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БҮРЭН ХЭМЖЭЭНИЙ 
ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТ БОЛОВ

Гамшгаас хамгаалах тухай 
хуулийн 13-р зүйлд “Гамшгаас 
хамгаалах сургалтыг жилдээ нэг 
удаа зохион байгуулж, уурхайн 
нийт ажилтныг нийтийн бэлэн 
байдалд сургаж дадлагажуулах” 
тухай заасан байдаг.  
Тус заалтын хүрээнд бид 2022 
оны 10 дугаар сарын 17-нд 
Онцгой байдал зарласан үед 
Ослын удирдлагын баг болон 
Онцгой байдалд хариу үзүүлэх 
багийн бие бүрэлдэхүүнүүдийн 
бэлтгэл бэлэн байдал, гүний 
уурхайд ажиллаж буй нийт 

ажилтныг бүх нийтийн 
бэлэн байдалд шилжихийг 
дадлагажуулах, гүний уурхайн 
зарлан мэдээлэх хэрэгслийн 
ажиллагаа буюу бидний 
ашигладаг үнэрт хийн систем, 
гүний уурхайд ажиллаж буй 
нийт ажилтныг тоолж бүртгэх 
системийн ажиллагааг шалгах 
зорилгоор Онцгой байдлын 
бүрэн хэмжээний дасгал 
сургуулилтыг гүний уурхайдаа 
хийлээ. 
Сургуулилтын үеэр онцгой 
байдал зарласнаас хойш таван 

минутын дотор Онцгой байдалд 
хариу үзүүлэх мэргэшсэн 
сайн дурын долоон гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэй 1-р баг бүрдэж, 
хариу үзүүлэхэд бэлэн болсон 
бөгөөд шуурхай арга хэмжээ 
авч, тактикийн ямар нэгэн 
алдаа гаргалгүй ажиллалаа. 
Гүний уурхайн аврах баг нь 
нийт найман сургагч аврагч, 220 
мэргэшсэн сайн дурын аврагч 
гишүүдээс бүрддэг бөгөөд 
эдгээр мэргэшсэн сайн дурын 
аврагчид нь дөрвөн ээлжинд 
хуваагдан ажилладаг.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

Манлай сумын нээлттэй өдөрлөгт 550 
гаруй оюутан, сурагч, иргэд оролцов.

550

Манлай сумын Засаг даргын тамгын 
газраас “Оюу толгой” компанийн 
гэрээт компаниуд болох Даян 
контракт майнинг, Ханбогд Хурд 
байгууллагуудад орон нутгийн 
иргэдийг олноор ажлын байраар 

хангадагт талархаж, мөн Оюу толгойн Орон 
нутгийн харилцааны хэлтэст сумын нийгэм, дэд 
бүтэц, хөдөө аж ахуйн салбарт оруулж буй хувь 
нэмрийг  үнэлэн тус тус Талархал гардууллаа.  

Ханбогд сумын нээлттэй өдөрлөгт
1,200 гаруй оюутан, сурагч, иргэд 
оролцов.

1,200

Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрт 
хамрагдсан төгсөх ангийн 34 
сурагчид батламж гардууллаа.
Мэргэжлийн уул уурхай 
сэдэвт Гүний уурхайн мэдлэг 
олгох лекцийг Ханбогд сумын 

политехникийн коллежийн оюутнууд болон 
залуучуудад ШУТИС-ийн багш М.Дагва 
сонордуулав.
Ханбогд хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгой сан 
2022 оны 9 дүгээр сард байгуулагдсан. Уг сан 
нь Ханбогд сумын тогтвортой хөгжлийг дэмжих, 
ирээдүйд ухаалаг, ногоон, аюулгүй, тав тухтай 
амьдрах суурин газар цогцлоох зорилготой юм. 
“Оюу толгой” компаниас шууд хөрөнгө оруулалт 
болох 50 сая ам.долларын санхүүжилтийг тус 
санд олгожээ.
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ОРОН НУТГИЙН САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт 
2022 оны сүүлийн хагас жил

2022 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар орон нутгаас нийт дөрвөн гомдол хүлээж авсан бөгөөд 
эдгээрээс хоёр гомдлыг шийдвэрлэж, хоёр гомдлыг судлан шийдвэрлэх шатанд явж байна. Мөн 46 хүсэлт 
хүлээн авснаас 36 хүсэлтийг шийдвэрлэн, 10 хүсэлтийг судлан шийдвэрлэх шатанд явж байна.

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

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тооШийдэгдсэн хүсэлтийн тооХүлээн авсан хүсэлтийн тоо
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Хангамж Бусад Хандив Байгаль орчин Нөхөн 
олговор

Аюулгүй 
ажиллагаа

Дэд бүтэц

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” нь үүсгэн 
байгуулагдсан 2015 онд Даланзадгадын 
25-р цэцэрлэгийн барилга барих төслийг 
санхүүжүүлэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан 
бол өнгөрсөн долоон жилийн хугацаанд 
санхүүжүүлэгч “Оюу толгой” компаниас хүлээн 
авсан 101.2 тэрбум төгрөгөөр нийт 300 гаруй 
төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэн орон нутгийн 
тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулан 
ажиллаж байна. 
Эдгээрээс аймгийн музей, зургаан цэцэрлэг, 
хоёр сургууль, гурван сумын хүн эмнэлгийн 
барилга, сумдын уурын зуух, цэвэр бохирын 
шугам зэрэг дэд бүтцийн олон төслүүд, эрүүл 
мэнд, боловсрол, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйд 
чиглэсэн олон тооны хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг 
санхүүжүүлж, 300 гаруй оюутанд сургалтын 
бүрэн тэтгэлэг олгосон байна.

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 
САН”-ИЙН ОРОН НУТАГТ ОРУУЛСАН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 100 ТЭРБУМ 
ТӨГРӨГТ ХҮРЛЭЭ




