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Нутаг дэвсгэр: 82 000 ам км. Хүн ам: 2014 оны байдлаар 69 700 (Монгол Улсын нийт хүн 
амын 2.3%). Төв: Улиастай сум. 1923 онд байгуулагдсан. Хойд талаараа ОХУ-тай хиллэдэг. 
24 сум, 115 багтай бөгөөд 1 ам км-т 0.87 хүн ногдож байгаа нь улсын дунджаас 0.90 хүн, 
баруун бүсийн дундажтай харьцуулахад 0.11 хүнээр сийрэг байна.

Завхан аймаг Монгол орны баруун хэсэгт, ерөнхийдөө уулархагт өндөрлөгт орших 
бөгөөд аймгийн нутгийн арав гаруй хувийг хангай буюу ойт хээр, бусад хэсгийг хээр тал, 
говийн бүс эзэлнэ. Аймгийн нутгаар Хангайн нуруу, түүний салбар уулс, Отгонтэнгэр 
(3 905 м), Тарвагатай (3 227 м), Хуримт, Түдэвтэй, Гурванхалтар, Гялгар, Булнай Тагнын 
нуруу үргэлжилнэ. Сүрлэг өндөр уулсын зонхилох хэсэг нь Хангайн нурууны салбарт 
багтана. Хангайн нурууны ноён оргил нь д.т.д 3 905 м өндөрт өргөгдсөн Отгонтэнгэр уул 
юм. Отгонтэнгэр уул мөнх цастай бөгөөд эрчим хүчний нөөц ихтэйд тооцогддог. Хангай, 
Булнай, Тагнын нуруу тэдгээрийн салбар уулсаар шинэс, Тарвагатайн нуруу нь хушин 
ойтой. Нутгийн баруун хэсгээр тал хээрийн цайвар хөрс, зүүн хэсгээр нь уулын хүрэн ба 
ойн саарал хөрс тархжээ. Завханд 100-200 км үргэлжилдэг Монгол, Борхирийн элсэн 
манхан бий. Хангайн нуруунаас эх авч урссан Идэр, Завхан, Тэс, Мухар, Хүнгий голууд 
тэдгээрийн цутгал Борх, Яруу, Ширээ, Чигэстэй, Буянт, Шар-Ус, Төмөрт, Зарт, Цэцүүх, 
Хос зайгал, Зүйл, Улиастай, Чулуут, их, бага Богд зэрэг 200 орчим гол горхи, Хар дөрөө, 
Тэлмэн, Бүст, Бадархундага, Ойгон, Чандманийн хар, Баян, Холбоо, Хөх нуур, Цагаан нуур 
зэрэг 100 шахам нууртай. Голуудаас хамгийн урт нь 800 км урсах Завхан гол, хамгийн 
том нуур нь 200-аад ам км талбай бүхий Тэлмэн нуур болно. Тус аймгийн нутагт жилд 
дунджаар 200-300 мм хур тунадас орно. Жилийн хамгийн хүйтэн үе нь нэгдүгээр сард 
агаарын хэм -320C байна. Завхан аймагт манай орны хамгийн хүйтэн өвөл (Тосонцэнгэл 
сум, -530C) тэмдэглэгдсэн. 

Мөнх цаст уулын орой тэнгэрт цойлон өвлийн амьсгал татуулан цайвалзаж байхад 
бараг дэргэдээс нь вансэмбэрүү, бушилз, улалжин сөөг ширэнгэ үргэлжилж, шилмүүст 
ногоон ой мод найган шуугина. Өндөр уулсын хооронд урт, урт уужим тал хөндий 
мэлтийн хүрэнтэж, алтан шаргал элст говь зэрэглээ татан дуниартах нь үнэхээр уран 
байгалийн зохицол гэлтэй. Ойд нь буга, хүдэр, баавгай, гахай шивээлж, уул хаданд нь 
аргаль, янгир, ирвэс, шилүүс дүүлэн, тал хээрт нь хар сүүлт, цагаан зээр бэлчиж, усанд 
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нь тул, цурхай, алтайн шар загас сүлжилдэн, уул, уснаа тас, бүргэд, хун, галуу, өрөвтас, 
хулан жороо, хур сойр, цахлай, хотон, хойлог, тоодог зэрэг зүйлийн шувууд жигүүр 
дэлгэн дэвнэ. 

Тосонцэнгэл, Баянзүрх, Зарт, Цэцүүх, Отгонтэнгэр зэрэг рашаан сувиллын газартай. 
Тулман хөхт ямаа, Булнайн сарлаг, Тэсийн голын адуу, Сартуулын ууцан сүүлт хонь, 
ноолуурын хар ямаа, Талын улаан үхэр зэрэг нутгийн үүлдрийн шилмэл мал зонхилон 
өсдөг. Тэс, Идэр, Богдын голын хөндийд төмс, хүнсний ногоо чацаргана тариалдаг. 
Отгонтэнгэр, Улаанхаалга, Баянзүрх, Зарт, Хожуул, Улаан эрэг, Баянгийн сүг зураг, 
Буган чулуу, хүн чулуун хөшөө дурсгалууд, XVIII зууны үеийн цэргийн цайз, худалдаа, 
наймааны хот, хүрээ, хийд дуган сүмийн туурь, газар тариалангийн ул мөр бүхий 100 
шахам түүх дурсгалын өвтэй юм. Төмрийн хүдэр, хар болон цагаан тугалга, алт, зэсийн 
хүдэр, үнэт чулуу, хайлуур жонш зэрэг ашигт малтмалын нөөцтэй нь тогтоогджээ. Завхан 
аймаг дахь анхны бөгөөд цорын ганц уурхай бол Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн 
Баян Айрагийн уурхай юм. 

Завхан аймгийн хөдөлмөрч, хичээнгүй ард түмний дундаас улс орны хөгжилд 
түүхэн дорвитой хувь нэмэр оруулсан хутагт хувилгаад, төр нийгмийн зүтгэлтнүүд, 
соёл урлагийн алдартнууд, улсын болон хөдөлмөрийн баатар, гавьяатууд хэдэн арав, 
зуугаар төрсөн нь үнэхээр бахархалтай юм. Эдгээрээс Монгол Улсын Ерөнхий сайд агсан 
Жалханз хутагт С.Дамдинбазар, Дилов хутагт Б.Жамсранжав, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
асан П.Очирбат, Н.Багабанди, Дорнын их яруу найрагч Б.Явуухулан, Төрийн соёрхолт 
зохиолч Л.Ванган, Б.Цэнддоо, Хөдөлмөрийн баатар Ц.Намхайнямбуу, Л.Ойдовням, 
Ш.Отгонбилэг, Монгол төрийн нэрт зүтгэлтэн Л.Элдэв-Очир, Армийн генерал Б.Дорж 
нарыг онцгойлон дурдууштай.

Харин өнийн түүх, домогтой, үзэсгэлэнт сайхан байгальтай Завхан нутгийн нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийн түвшин ихээхэн доогуур байна. Нэг хүнд ногдох ДНБ 4564.4 
төг байгаа нь улсын дунджаас бага байна. Манай улсын ДНБ-ий 1.6%-ийг Завхан 
аймагт үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд энд улсын нийт хүн амын 2.3% оршин сууж байгаа 
нөхцөлд энэ нь ихээхэн чамлалттай үзүүлэлт юм. Аймгийн эдийн засгийн салбарын 
бүтэц ч ихээхэн хоцрогдсон байна. Аймгийн ДНБ-ий үйлдвэрлэлд 2013 оны байдлаар 
бэлчээрийн МАА-д суурилсан хөдөө аж ахуйн салбар 63.9%-ийг, аж үйлдвэр, барилгын 
салбар 13.4%-ийг, бөөний болон жижиглэн худалдаанд суурилсан үйлчилгээний салбар 
22.7%-ийг тус тус эзэлж байна. Боловсруулах үйлдвэрлэл, дэд бvтэц мөн нэн сул хөгжсөн. 
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Эдийн засгийн хөгжлийн түвшин доогуур байгаатай холбоотойгоор аймгийн татварын 
орлого бага, аймгийн төсөвт улсын татаас голлох үүрэгтэй байна. 

Хүн амын дундаж наслалт 69.19 байгаа нь улсын дунджаас бага юм. Хүний хөгжлийн 
индексийн улсын дундаж 0.718 байхад Завхан аймагт 0.679 байна. Аймгийн нэг өрхөд 
ногдох хүний тоо 4 байхад улсын дундаж 4.1 байна. Хүн амын тоо цөөн, өсөлт удаан 
байна. Боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг нийгэм (социаль)-ийн салбаруудын хүрээнд олон 
асуудал хуримтлагджээ. 

Байгалийн нөөцийн ашиглалт, хамгааллын холбогдолтой шийдвэрлэвэл зохих 
асуудлууд ч цөөнгүй байна. Завхан аймаг Монгол Улсын цөлжилтөд нэлээн өртсөн 
аймгуудын нэг юм. Сүүлийн жилүүдэд малын тоо толгой өссөний зэрэгцээ сүргийн бүтэц 
алдагдсантай холбоотойгоор нийт нутгийн хэмжээгээр бэлчээрийн даац хүрэлцэхгүй 
байдал ажиглагдаж байна. Мөн худаг, ус тойрсон бага хэмжээний газар олон тооны мал 
бөөгнөрч бэлчээрийн талхагдлыг ихэсгэж байна. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицсон чадавхийг бий болгож, цөлжилтийг сааруулж, экосистемийн тэнцвэрт 
байдлыг хадгалах нь томоохон тулгамдсан асуудал болоод байна. Эдийн засгийн 
бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс гаргадаг Аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
судалгаагаар Завхан аймаг нь хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийн орчин, хөдөлмөрийн зах 
зээл, бүтээмж, менежментийн хэвшил, үндсэн болон технологийн дэд бүтэц зэрэг 
үзүүлэлтүүдээр Монгол Улсын 21 аймаг дундаа сүүлийн байруудын нэгийг эзэлж байгаа 
юм. 

Тулгарч буй бэрхшээлүүд ба шийдэл:
- Жижиг, дунд, бичил бизнесийг дэмжих замаар ажлын байр бий болгох, 

ажилгүйдлийг бууруулах
- Улаанбаатар хоттой холбосон хатуу хучилттай авто замтай болох 
- Цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх 
- Төрийн үйлчилгээ, ялангуяа эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүнд суртлыг бууруулах
- Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогыг илүү өргөжүүлэх
Завхан нутагт тулгарч буй энэ бүх бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд тус аймгийн Дөрвөлжин 

сумын нутагт Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн хэрэгжүүлж буй Баян Айраг төсөл 
гэгээ нэмж, бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжлийн шанг татаж байна. 
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ХХ зууны Монголын Мөрөөдөл уул уурХай

ХХ зууны эхээр монголчууд Манж Чин улсын 200 жилийн эрхшээлээс ангижирч, тусгаар 
тогтнолоо мандуулав. Төв Азийн хээр талд мал сүргээ адгуулан амьдрах нүүдэлчдийн аж 
төрөл төдий л хувирсангүй ийнхүү ХХ зуунтай золгосон байлаа. Зуун зууны түгжидмэл 
байдлаас гарсан монголчууд сая нэг “цонх” олж шагайтал дэлхий ертөнц хувьсаж, аж 
үйлдвэрийн эрин ирсэн байв. Хүн төрөлхтөн автомашин үйлдвэрлэж, том хотуудад 
хувьцаа арилжаалагдаж байхад монголчууд цаг, пягтруул хөгжмийг анх удаа нүдээрээ 
харж байлаа. Соёлт ертөнцөөс тэртээ ард хоцорсноо мэдэрсэн монголчууд яаравчлан 
гүйцэхийг хичээжээ.

1911 онд Монгол Улс тусгаар тогтнолоо зарласан явдлыг дэлхийн нэг ч улс хүлээн 
зөвшөөрөөгүй, ялангуяа Манжийн төрийг түлхэн унагаж гарч ирсэн Дундад Иргэн Улсын 
засгийн газар Монголыг Хятадын нэг хэсэг гэсэн байр сууриа тууштай баримталж байв. 
Ийм нөхцөлд Богд хаан тэргүүтэй Монголын удирдагчид Монгол орон хэдий чинээн 
олон оронтой харилцаатай байна тусгаар тогтнол төдий чинээ баттай болно гэж үзсэн 
юм. Сайн харилцаа гэдэг бол улс төр, эдийн засгийн ашиг сонирхол буюу цэрэг стратеги, 
арилжаа наймаа, эд хөрөнгөөр харилцан холбогдохын нэр. Ингээд гадаадын олон 
оронд элч захиа илгээж, Монголд байсан худалдаа наймааны түншүүдийн хамгийн 
чухал хамтран ажиллагчаа болгон сонгож байлаа.

 Богд хаант Монгол Улсын Засгийн газар тусгаар тогтнолоо цэрэг, дипломатын аргаас 
гадна эдийн засгаа өрнөдийн жишгээр хүчирхэг болгох замаар баталгаажуулах зорилт 
тавьжээ. Ингэхийн тулд тэдэн шиг үйлдвэржин хөгжих хэрэгтэй. Ингэхийн тулд дээр 
өгүүлсэн уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйгаас хамаардаг амьдралаа өөрчлөх учиртай. 
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Монголор

Бүр ХХ зууны эхнээс Монголд үйл ажиллагаа эрхэлж байсан 
Бельги, Франц, Америк, Оросын хөрөнгө оруулалттай, 
уул уурхайн Монголор нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг 
Богд хаант Монгол Улсын газар цаашид үргэлжлүүлэхийг 
зөвшөөрчээ. 1912 оны тавдугаар сарын 22-нд Дотоод, 
Гадаад, Сангийн яам Оросын консултай зөвлөлдөн 
Монголор нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны талаар 22 
зүйл бүхий гэрээ бичгийг баталж, цаашид мөрдөх дүрэм 
журмыг тогтоолоо. Гэрээ бичигт зааснаар эрэл хайгуулын 
ажил явуулахдаа эвдсэн газар нутагт нөхөн сэргээлт 
хийнэ, шинээр уурхай нээхээр болвол 50 000 цөлкөөв 
улсын санд тушааж эрх авна, олборлосон алтны 16.5%-
ийг буюу түүнтэй тэнцэх мөнгийг улсын санд тушаана, 
алтнаас өөр мөнгө, зэс зэрэг бусад зүйлийн уурхай нээж 
ашиглах аваас тусгай гэрээ байгуулна, уурхайн ашиглалт, 

түрээс хураамжийн асуудлаар маргаан гарвал Монголын Засгийн газар, Оросын 
Консулын хамт зөвлөлдөн шийдвэрлэнэ гэх зэрэг заалтууд оржээ. Олборлосон 
алтаа Берлин, Хамбүрг, Амстэрдам, Парист хүргэж олон улсын бирж дээр борлуулж 
байв. Монголд алт олборлох нь ашигтай байснаас уурхай эрхлэх эрх авагчдын тоо 
нэмэгдэж тэр хэрээр засгийн газар алтнаас хураах татварын хэмжээг нэмж 18% 
болгожээ. Монголор нийгэмлэгийн харьяа Тэрэлж, Хүдэр, Могой, Ерөө гол, Хараа, 
Цагаан горхи, Ялбаг, Бугантай, Зүр хүзүү, Нарийн Харганат, Их Харганат, Түнэл, 
Зуунмод, Цагаанчулуут, Бороогийн 15 алтны уурхайд 2 500 гаруй хятад, 250 орос, 
70 монгол ажилчин ажиллаж байжээ. Монголор нийгэмлэг эхэндээ Түшээт хан, 
Сэцэн хан аймгийн нутагт уурхай нээн ажиллуулсан бол яваандаа Засаг хан, Сайн 
ноён хан аймгийн нутагт алт олборлох болсон. 

налайХ
ХХ зууны эхэн үеэс өдгөө хүртэл ашиглагдсаар байгаа уурхай 
бол Налайхын уурхай юм. 1912 оноос хятад худалдаачид 
Налайхаас нүүрс олборлож улмаар жижиг уурхай бий 
болжээ. 1915 онд оросууд Налайхад чулуун нүүрсний хоёр 
жижиг уурхай нээсэн. Монгол Улсын санхүүгийн зөвлөх 
С.А.Козины гаргасан тооцоогоор тухайн үед нэг пүү нүүрс 
олборлоход 10 копейкны зардал гаргаж, түүнийг газар дээр 
нь 15 копейкоор, харин Хүрээний Маймаачинд аваачиж 
борлуулахад 25 копейк болж байжээ. Тэр үед Маймаа 
хотод хятадууд олборлосон нэг пүү нүүрсээ 40 копейкоор 
зарж байсан бөгөөд Монголын хөрөнгө захирах газрын 

нүүрснээс тааруу чанартай байснаас удалгүй гүйлгээгүй 
болжээ. Нүүрс гаргалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон 
тул Хөрөнгө захирах газраас Налайхын уурхайн тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулахад зориулж жил тутмын төсвийн 

хэмжээг нэмж байв. 1920 оны байдлаар Налайхын уурхай 50 ажилчинтай, хоёр 
замтай, жилд 1 500 тонн нүүрс гаргах хүчин чадалтай байжээ. 

Ìîíãîëîð êîìïàíèéí óóðõàé

Íèéñëýë õ¿ðýýíèéõýí XX çóóíû 
ýõíýýñ Íàëàéõûí óóðõàéí 

í¿¿ðñèéã çººí õýðýãëýæ 
áàéæýý.
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Çýýëèéí ãàçðààð õýñýõ íü õºäºº îðîí íóòãààñ Áîãäûí õ¿ðýýíä èðñýí õ¿íèé õàìãèéí ÷óõàë àæëûí íýã

Яаж? Хүн ам цөөн, зам харилцаа муу учраас бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэвч хийсэн 
юмаа борлуулах зах зээл муу, олон хүнтэй газарт аваачих зам, тээврийн тогтоцгүй 
байлаа. Тэд хүн амын олон цөөн, зам харилцааны сайн муугаас бага хамаардаг, өндөр 
ашигтай, өгч буй ашгаараа хөгжлийн шинэ боломж нээдэг салбарыг олж харсан нь уул 
уурхай байлаа. 

Энэ үед Монголын төрөөс эрдэс баялгийн талаар явуулсан бодлого нь Богд хааны 
зарлигаар тодорхойлсноор “...эрхэм сүлд тахилга бүхий газар болбоос эрхэмлэж үл 
малтах нь харин зүй мөн. Бус энгийн газар нутаг дан ганц алт бус, ямар зоорь бий 
аваас зохихыг үзэж нээн авбаас зохимой. Авсан түүнийгээ ганцхан миний төлөө хэмээн 
битгий санагтун. Харьяат бүх улсын хэрэглэл болмой. Улс хэмээгч нь Та бүхнийг цөмийг 
өгүүлсний тул учрыг бүрнээ ухамсарлаж ёс журмыг дагаж явтугай. Битгий сөрүү бурууд 
дурлаж зөрчигтүн” хэмээсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, Богд Жавзандамба тэргүүтэй 
Монголын шашин төрийн зарим зүтгэлтнүүд лус савдагийн хорлолын тухай номлолоос 
зарим талаар татгалзаж онцгой тахилгатай дархалсан газраас бусад аль ч нутгийн 
хөрсийг хөндөж баялгийг нь ашиглаж болох тухай зарлиг гаргаж байсан нь энэ юм. 1913 
онд Богд хаан зарлиг буулгаж, ”Монгол Улсын дотор алт мөнгөний зэрэг олон зүйлийн 
уурхай нээх дүрэм”-ийг бий болгосон нь байгалийн баялгаа ашиглахтай холбогдсон 
анхны бодлогын баримт бичгүүдийн нэг юм. 
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1921-1990 оны үеийн уул уурХайн төлөв байдал

1921 оны Үндэсний ардчилсан хувьсгалын удирдагчид 1911 оны хувьсгалын 
удирдагчидтай мөн нэгэн адилаар уул уурхайг ирээдүйн баян хүчирхэг Монгол Улсын 
хөгжлийн нэг тулгуур гэж харсан юм. Шинэ засгийн газрын эдийн засгийн бодлого нь 
уламжлалт аж ахуйг өөрчлөхгүйгээр өмчийн бүх хэлбэрийг хөгжүүлж, баян хүчирхэг 
улсаас хараат болохоос сэрэмжлэн, дэлхийн олон оронтой эвийг сахин тэгш эрхийн 
үндсэн дээр харилцан ашигтай худалдаа хийх, эдийн засгийн харилцаа тогтооход 
чиглэгдэж байв. Ерөнхий сайд Б.Цэрэндорж, нэрт соён гэгээрүүлэгч Ж.Цэвээн, 
Д.Сүхбаатар жанжны багш С.Жамьян нарын бүрэлдэхүүнтэй комиссын боловсруулсан 
“Эдийн засгийн үндсэн бодлого” гэх 18 зүйл баримт бичгийг 1923 оны долдугаар сарын 
24-ний Засгийн газрын хуралдаанаар батлан гаргасан юм. Энэ бол өнгөрсөн зуунд Монгол 
Улсын эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж байсан анхны хөтөлбөр байлаа. 
Уг баримт бичигт, үндэсний аж үйлдвэрийг эхний ээлжинд алт, үнэт чулуу, нүүрс, давс, 
шохой зэрэг байгалийн баялгийг ашиглах... чиглэлээр байгуулахын чухлыг онцлон үзсэн 
байна. Улмаар Засгийн газраас улс орны үйлдвэрлэх хүчин, үндэсний аж үйлдвэрийг 
хөгжүүлэхдээ ашигт малтмал, уул уурхайн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд онцгойлон 
анхаарахаа илэрхийлсэн байдаг. 1923 оны наймдугаар сард тус улсын уурхайн дүрмийг 
батлан гаргаж, алт, үнэт чулуу, чулуун нүүрс, хужир шохой зэрэг байгалийн баялгийг 
олборлох үйлдвэрүүдийг урьдал болгож хөгжүүлэхийг заажээ. Гэвч Монголд илэрсэн 
баялаг, эрдэнэсийг дур мэдэн ашиглах, сонирхол нийлсэн этгээдтэй хамтран ашиглах 
боломж ХХ зууны Монголын төр засагт 1990 оныг хүртэл олдоогүй билээ. Монгол 
Улс бие дааж хөгжих хэсэгхэн оролдлого Коминтерн болон Зөвлөлт засгаас БНМАУ-д 
хаалттай орчинд коммунизм туршин байгуулах бодлогоор хязгаарлагдсан юм. Тухайн 
үед Монголын төрийн эрхийг барьж байсан Монгол Ардын Хувьсгалт Намын бодлогыг 
зөвлөлтүүд чиглүүлэх болов. Чингээд 1929 онд байгуулсан “БНМАУ, ЗХУ-ын харилцааны 
үндсэн зарчмуудыг тогтоосон гэрээ”-ний дагуу Монгол Улс гадаад худалдаа, эдийн засаг, 
аж ахуйгаа бие даан явуулах эрхээ алдаж, ганц орны буюу Зөвлөлтийн худалдаа, аж 
ахуйн байгууллагын эрхшээлд орох үндэс бүрэлдэв. Ийнхүү Монголын улс, төр, нийгэм 
эдийн засгийн байгууламж бүхэлдээ Зөвлөлт холбоот улсаас хамааралтай болсон юм. 
Энэ хүрээнд тэдэнд монголчуудын мөрөөдөл болсон уул уурхайн салбарыг нь “хөгжүүлж 
өгөх” “үүрэг” ноогджээ. 

1940 онд хуралдсан МАХН-ын Х их хурлаар Намын Гурав дахь программыг батлав. 
Тус программд БНМАУ-ыг капиталист биш замаар улам бүр хөгжүүлэн “социализмын 
үндэс суурь”-ийг тавих явдлыг гол зорилт гэж тодорхойлжээ. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх 
тэмцэл өрнөж эхэлсэн үе буюу 1942 онд ЗХУ-ын тусламжаар Чоноголын уулын үйлдвэр 
байгуулагджээ. 1949 онд хайлуур жонш, гянтболд, молибден, цагаан тугалга зэрэг өнгөт 
металл олборлох Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Совмонголметалл нийгэмлэг” 
өөрийн хүч хөрөнгөөр Сүхбаатарын Түмэнцогт, Бүрэнцогтод гянтболд, Хэнтийн Бэрх, 
Дорноговийн Хажуу-Улаан, Хар-Айрагт хайлуур жонш, Модотод цагаан тугалга, Дарханы 
Шарын голд нүүрсний үйлдвэр ашиглалтад оруулжээ. 1958 оны гурван сард хуралдсан 
МАХН-ын XIII их хурлаас “манай орон дан ганц мал аж ахуйн орон байснаа одоо хөдөө 
аж ахуй-аж үйлдвэрийн орон болж хөгжив” гэж дүгнээд энэ үеэс эхлэн аж үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуй нийлсэн нийт бүтээгдэхүүнд аж үйлдвэрийн эзлэх хувийн жинг хөгжлийн 
шалгуур гэж үзэх болсон байна. Ийнхүү уул уурхайн үйлдвэрлэл өргөжихийн хэрээр 
тус салбарын ажилчдын тоо 1950-иад оны эх гэхэд гурав дахин нэмэгдсэн. БНМАУ-ын 
улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэх 1958-1960 оны гурван жилийн болон III, IV таван 
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жилийн төлөвлөгөөний жилүүдэд Дархан-Шарын голын аж үйлдвэрийн шинэ төв бий 
болов. V таван жилийн (1971-1975) төлөвлөгөөний үед Толгойтын алтны үйлдвэр, 
Хажуу-Улааны жоншны үйлдвэрийг өртөтгөжээ. МАХН-ын XIV (1961 онд) их хурлаас 
“социализмыг байгуулж дуусгах” гэдэг үзэл баримтлал гарч иржээ. Тус хурлаар БНМАУ-д 
“социализмын бүрэн ялалт”-ыг хангах намын үйл ажиллагааны зорилго, гол чиглэлийг 
тодорхойлсон МАХН-ын Дөрөв дэх программыг батлав. Энэ зорилгын хүрээнд 1980-
аад онд Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэр, Бор-Өндөрийн жонш боловсруулах 
комбинат ашиглалтад оржээ. “Монголсовцветмет” нэгдлийн өнгөт үнэт металл, хайгуул 
жонш олборлох үйлдвэрийн хүч чадлыг өргөтгөн, шинэ ордуудыг эзэмшсэн, геологи 
хайгуулын ажлыг хэд дахин нэмэгдүүлэх зэргээр томоохон ахиц гарсан үе байлаа. Уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 1986  оны зэрэгцүүлэх үнээр 1970 онд 6.9 сая төгрөг 
байсан бол 1980 онд 365.6 сая, 1990 онд 909 сая төгрөг болж нэмэгдсэн, хамгийн өндөр 
өсөлттэй салбар байсан бөгөөд аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд уул 
уурхай 12.2%-ийг эзлэх болжээ. 

Øàðûí ãîëûí óóðõàé Äàðõàí, Ñýëýíãèéí á¿ñ íóòãèéã í¿¿ðñýýð õàíãàæ áàéâ.
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эрдэнэт-эрин зууны иХ бүтээн байгуулалт

Монголын хоёр том гол Орхон, Сэлэнгийн сав газарт орших нэгэн үзэсгэлэнт уулыг 
манай ард түмэн Эрдэнэт хэмээн нэрийдсэн нь учиртай. 1941, 1959 онуудад Зөвлөлтийн 
геологичид Эрдэнэтийн овоог шинжлэн үзээд үйлдвэрийн ач холбогдолгүй гэж дүгнэсэн 
байдаг. Харин 1962 онд Чехословакийн геологийн экспедиц Эрдэнэтийн овооны хүдрийн 
илрэлийг тогтоож зэс порфирын томоохон орд байж болохыг зөвлөмж болгожээ. 1963 
оноос Монгол-Чехословакийн хамтарсан эрэл хайгуулын шинжилгээний багийнхан 
Эрдэнэтийн овоог судалж баруун хойноосоо зүүн урагш үргэлжилсэн зэс молибдены 
хүдэржилт бүхий бүс байгааг, хамгийн өндөр агуулга баян хэсэг нь уулын оргил хэсэг 
болохыг олж тогтоосон байна. Улмаар 1968 оны сүүлчээр энд зэс, молибдены асар том 
орд байгааг батлав. 1968 онд манай тал БНЧСУ-тай зэс молибдены хамтарсан үйлдвэр 
байгуулах санал тавьсан боловч Чехийн тал асар их зардалтай, хэтэрхий том үйлдвэр 
барихад оролцох боломжгүй хэмээн татгалзжээ. Энэ нь чухамдаа Чехэд Зөвлөлтийн 
эсрэг улс төрийн хөдөлгөөн-Прагийн хавар өрнөж байсантай холбоотой. Тиймээс манай 
тал Эрдэнэт үйлдвэрийг ЗХУ-тай хамтран барьж байгуулах асуудлыг хөндөн тавьжээ. 
Энэ үед дэлхийн зэсийн томоохон экспортлогч Чили улсад цэргийнхэн төрийн эргэлт 
хийж ерөнхийлөгч С.Альендэгийн тэргүүлсэн зүүний эвслийн засгийн газрыг түлхэн 
унагаснаар Чилийн зэсийн орд газрыг ашиглах нөхцөл социалист орнуудын хувьд 
хаагдсан байна. Тийнхүү хоёр тал Эрдэнэтэд үйлдвэр байгуулах асуудлыг нухацтай 
авч үзэн Чехийн геологичдын анх хийсэн хайгуулын дүн, гарсан техник эдийн засгийн 
тооцоо, үндэслэлийг нягтлан хянаж, улмаар Эрдэнэт үйлдвэрийн техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор 1972 онд баталжээ.

Ингэж ХХ зууны Монголын хамгийн том бүтээн байгуулалтуудын нэг эхэлсэн түүхтэй. 
1975 онд Ардын Их Хурлын зарлигаар Эрдэнэт хотыг байгуулах шийдвэр гарснаар Булган 
аймгийн нутагт цоо шинэ хотын шав тавигдлаа. Ингээд 1978 онд Монгол, Зөвлөлтийн 
хамтарсан уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн эхний ээлж ашиглалтад оржээ. 
Эрдэнэт үйлдвэр нь одоогийн байдлаар жилд 25 сая тонн хүдэр олборлож, 530 000 
тонн зэс, 3 000 тонн молибдены баяжмал боловсруулах хүчин чадалтайгаар ажиллаж 
байна. Ордын тогтоц, хүдрийн агуулга, нөөц, үйлдвэрийн хүч чадал, техник-технологийн 
түвшингээрээ тус үйлдвэр нь дэлхийн энэ төрлийн 10 том үйлдвэрийн нэгд тооцогддог. 
“Зууны манлай бүтээн байгуулалт”-аар шалгарсан Эрдэнэт хот 1976 оноос эдүгээ хүртэл 
хүн амын тоо, эдийн засагт оруулах хувь нэмрээрээ Монгол Улсын хоёр дахь том хот 
болтлоо дэвжин хөгжжээ. 

Óóëûí áàÿæóóëàõ Ýðäýíýò ¿éëäâýð



15
ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÁÀÉÄËÛÍ ÒÀÉËÀÍ

уул уурХайд түшиглэсэн эдийн засаг

Монгол Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийн 
тогтолцоонд шилжээд 20 гаруй жилийг үдлээ. Ерөнхийлөгч П.Очирбат 1992 онд “Алт” 
хөтөлбөрийг санаачилсан нь Налайхаас эхэлсэн Монгол улсын уул уурхайн салбарын 
үсрэнгүй хөгжлийн эх болсон юм. Тус салбар өнөөдөр улсын эдийн засгийг голлон тэтгэх 
хэмжээнд хүрсэн, үндэсний аж үйлдвэрийн хамгийн том салбар, экспортын голлох 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болжээ. 

1993 онд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг баталснаар /2008 онд дахин  
засварласан/ хөрөнгө оруулагчдыг татах үндсийг тавьсан гэж үзэж болно. Гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын газрын мэдээгээр Монгол Улсад 1990-2004 онд нийт 1.2 тэрбум 
ам. долларын хөрөнгө орж ирсэн бол 2005-2014 онд 15.82 тэрбум, үүнээс зөвхөн 
2011 онд 4.49 ам. долларын хөрөнгийн урсгал нэвтэрчээ. Эдгээр  хөрөнгө оруулалт нь 
эрдэс баялгийн салбарт ихэнх хувь нь хүрч, эдийн засгийн хоёр оронтой тоон өсөлтийг 
бүрдүүлсэн билээ. 2007 оны байдлаар уул уурхайн салбар Монголын улсын ДНБ-ий 
30%, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 70%, экспортын нийт бүтээгдэхүүний 82%-ийг 
дангаар үйлдвэрлэх болсон байна. 2011 онд Монгол Улсын ДНБ-ий өсөлт 17,3%-д хүрч 
шуугиан тарьж байсан нь чухам уул уурхайн салбарын өсөлтөөс үүдсэн амжилт билээ. 
Тухайн үед төрөөс Монголын эрдэс баялгийн мэдээллийг дэлхий дахинд хүргэснээр 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогын үр дүнд нефтийн орд газруудыг хайх, 
ашиглах талаар АНУ, Австралийн пүүсүүдтэй бүтээгдэхүүн хуваах зарчмаар ажиллах 
анхны гэрээнүүд байгуулагдаж, Японы засгийн газрын тусламжтайгаар ордын 
судалгааг эхлүүлэх, говийн аймгуудын зураглалын ажлуудыг хийлгэж, ураны ордыг 
ашиглах асуудлаар ОХУ, АНУ, Монголын компаниудын хоёрлосон, гурвалсан гэрээг 
байгуулан ажиллаж эхэлсэн билээ. Мөн алтны ордыг ашиглах асуудлаар Канад, АНУ-
ын компаниудтай хамтран ажиллаж эхэлсэн байдаг. Энэ бүхэн Монголын уул уурхайн 
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салбарт гадны компаниуд хөрөнгө оруулж эхлэх анхны ая таатай үндэс суурийг тавьж 
өгсөн байна. 2014 онд гэхэд 410 сая ам. долларын хөрөнгө оруулалт манай улсын эдийн 
засагт цутгажээ. Түүнчлэн 1993 оноос хойш орсон нийт хөрөнгө оруулалтын 60 гаруй 
хувийг уул уурхайн салбар дангаар бүрдүүлж байна.  

Нэгэн цагт Чингисийн Монгол гэдгээрээ дэлхийд танигдсан Монгол Улс эдүгээ ашигт 
малтмалын арвин нөөцөөрөө дэлхий нийтийн анхаарлыг татаж байна. Монгол оронд 
80 төрлийн ашигт малмалын 1 170 орд, 8 000 гаруй илэрц бүртгэгдсэн  байдаг. Монгол 
Улсын ашигт малтмалын тогтоогдсон нөөц:

• 20.6 тэрбум тонн нүүрс
• 84.1 сая тонн зэс
• 1.08 тэрбум тонн төмөр
• 2.4 мянган тонн алт
• 18.1 сая тонн хар тугалга
• 332,6 сая тонн газрын тос
Нөөц ихтэй томоохон ордыг нэрлэвэл зэсийн Эрдэнэт, Оюу Толгой, Цагаан суварга, 

алтны Гацуурт, Тавт, мөнгөний Асгат, Мөнгөн өндөр, төмрийн хүдрийн Баянгол, Төмөртэй, 
Баргилт зэрэг юм. Өнөөдөр уул уурхайн салбар хүрээгээ тэлсээр Монгол улсын нийт 
экспортын 94%-ийг ашигт малтмал эзэлж байна.

Түүнчлэн Монгол Улс газрын ховор элементийн нөөцөөрөө дэлхийд дээгүүрт 
ордог. Уламжлалт уул уурхайгаас гадна шатдаг занарын олборлолт, нүүрсийг хийжүүлэх 
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болон шингэрүүлэн боловсруулах зэрэг уул уурхайн шинэ чиглэл салбарууд эрчимтэй 
хөгжиж байна. Frazer институтын гаргасан судалгаагаар Монгол Улс ашигт малтмалын 
индексээрээ дэлхийд тэргүүлж байна. Манай улсын хувьд ашигт малтмалын 
бүтээгдэхүүний экспорт 2002 оны байдлаар нийт экспортын 50 орчим хувийг эзэлж 
байсан бол өнөөдөр 90 орчим хувийг эзэлж байна. 

1990 оны үед Монгол Улсад ердөө л худалдаа, нийтийн хоол, соёл урлаг, боловсрол, 
шинжлэх ухаан гэсэн салбарт л гадны хөрөнгө оруулалт ирж байж. Харин 1993 онд 
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг баталснаар эдийн засгийн бүхий л салбарт 
хөрөнгө оруулалт нэвчих болжээ. Ялангуяа 1994 оноос геологи, уул уурхай, олборлолтын 
салбарт хөрөнгийн урсгал гэрлийн хурдаар өсөв. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тал хувь 
нь уул уурхай, 17% нь худалдаа, нийтийн хоолны салбарт, 7% нь хөнгөн үйлдвэрлэлд, 3% 
нь банк санхүүгийн салбарт шингэжээ.

Өөрөөр хэлбэл, гадны хөрөнгө оруулалтын 72.5%-ийг уул уурхайн салбар үйлдвэрлэж 
байна гэсэн үг. Монгол Улсын ДНБ-ий өсөлт уул уурхайгаас ихээхэн хамааралтай болов. 
“Хүний хөгжил сан”, “Хүүхдийн мөнгө”, “Оюутны 70 мянга” аль аль нь эрдэс баялгийн 
салбарын бий болгосон мөнгөн хөрөнгө. Монгол Улсын эдийн засаг өнөөгийн байдлаар 
хөрөнгө оруулалтын эдийн засагт тулгуурлаж байна. Цаашид ч тус салбараас хамааралтай 
байх нь дамжиггүй. Эдийн засгийн байдал хүндхэн байгаа энэ үед уул уурхайг Монголыг 
аврах гол гарц гэж үзэхээс өөр аргагүй нь тодорхой  билээ. Монгол улсын хөгжих, эс 
хөгжих нь уул уурхайтай шууд холбоотой асуудал болжээ... 



18

Хөдөө тал минь малаар дүүрэн
Хөрсөн доороо эрдэнээр баян...

ХХ зууны Монголын нийтийн дуу

Уул уурхай бол ХХ зуунд иргэншин суурьшиж, үйлдвэржиж 
эхэлсэн Монгол орны үндэстний мөрөөдлийн бүтээн 
байгуулалт билээ. Үндэсний эрх чөлөөний болон Ардын 
хувьсгалын дараагаас Монгол орныг үйлдвэржүүлэн 
хөгжүүлэх янз бүрийн хувилбарыг авч үзжээ. Уудам 
нутагтаа тархан сууж, малаа малласаар байх юм бол 

тусгаар тогтнолоо хамгаалж хөгжихөд шаардлагатай эдийн засаг, батлан 
хамгаалах чадамжийг бүрдүүлж хүчрэхгүй нь тодорхой байв. Иймээс 
Европын жишгээр Орос-Зөвлөлтийн тусламж ба жишээгээр үйлдвэржин 
хөгжиж “улс шиг улс” болох хэрэгтэй гэж болохыг ойлгожээ. Цөөн хүн 
амтай, уудам нутагтай, дэлхий дахиныг холбосон дэд бүтцээс зайдуу 
онцлогтой Монгол орон газрынхаа баялаг дээр тулгуурлан хөгжих нь 
ирээдүйтэй гэдэг дээр санал нэгдэх болсон аж.

Нам засгийн суртал ухуулгын арга хэрэгслэл болон гарч ирсэн ирсэн 
утга зохиол, урлагт энэ санаа чамгүй тусгалаа олж ирсэн юм. Монгол 
хүнийг үе үеийн тэжээх их баялаг эх орны маань хөрсөн доор байгаа тухай 
өгүүлсэн дуу шүлэг олон арваараа гарчээ. Дэлхийн II дайны дараагаар 
хэвлэгдсэн Ч.Лодойдамбын Алтайд роман нь үндэсний мөрөөдөл, зөн 
совинг шингээсэн хамгийн алдартай бүтээл гэж ярьдаг.

Энэ үзэл санааны хүрээнд Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийг 
байгуулах, дагуул хотыг сүндэрлүүлэх үйл хэргийг тойрсон үзэл суртлын 
ажил нь ХХ зууны Монголын хамгийн том бөгөөд амжилттай хэрэгжүүлсэн 
ПиАр төсөл болж үлджээ.

Уул уурхай сүүлийн 100 жилийн турш Монгол тусгаар тогтнолын 
түлхүүр болон яригдаж байгаа сэдэв юм. Улс төрийн тусгаар тогтнол нь 
эдийн засгийн тусгаар тогтнолоор баталгаажина. Тэр хүчирхэг эдийн 
засгийн, одоо харагдаж байгаагаар хамгийн бодитой ундарга нь уул 
уурхай бөлгөө.

УУл УУрХАЙ - МоНГолыН ирээдүЙ
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Завхан аймгийн Дөрвөлжин сум нь хуучнаар Засагт хан аймгийн Цэцэн Сартуул хошууны 
нутагт 1924 онд анхны галаа асаасан түүхтэй. Дөрвөлжин сум уртаараа 270 км, өргөнөөрөө 
30-80 км өргөн уудам нутагтай. Газар нутгийн хэмжээгээрээ аймагтаа төдийгүй улсдаа 
хамгийн том сумдын (7 300 ам км) нэг юм. Говь-Алтай, Ховд, Увс аймгуудтай хил залган 
оршдог. Хүн ам: 1 949 (2012). Сумын төв Буга суурин нь Улаанбаатар хотоос 1 200 км, 
аймгийн төв Улиастайгаас 148 км зайтай. Буга, Буурал, Цогт, Тавантолгой, Онц хэмээх 
таван багтай. 

Хамгийн өндөр цэг нь Их буурал уул (2 385 м), хамгийн нам цэг нь Завхан голын эрэг  
(1 100 м). Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, өвөл дунджаар 35-40 хэм хүйтэн, зун 
дунджаар 30-35 хэм дулаан, ихэвчлэн хуурай уур амьсгалтай, жилд унах хур тунадасны 
хэмжээ дунджаар 38.1 мм. Дөрвөлжин сум мөн элсэн манханы талбайгаараа улсад 
тэргүүлнэ. Сумын нутгаар Монгол элс 200 км үргэлжилдэг. Уул толгод нь барилгын 
материалд тохирсон хатуу шохойн чулууны тогтоцтой. Шөрмөсөн ба номын чулуу, 
жанц, цахиур, гялтагнуур гэсэн газрын ховор элемент элбэг тохиолддог. Нутгийн баруун 
захаар Завхан гол 270 км урсан өнгөрөх бөгөөд голын сав нутгаар чацаргана, бургас 
үргэлжлэн Жирэм, Хар бутны шугуйг үүсгэдэг. Завхан голын захаар өвлийн улиралд 
мөнх оргилж байдаг харз уснууд элбэг. Мөн энд цэнгэг уст Хар нуур, Дөргөн нуур, содын 
уусмал ихтэй Бага нуур, өвөлд хөлддөггүй гүн урсгалт Тээлийн гол зэргээс гадна Хар 
ус, Шар булаг, Цагаан ус зэрэг шанднуудтай. Суль, түнгэ, шаваг, хөмүүл, таана, баглуур, 
бударгана, цагаан өвс, хамхуул, цахилдаг, харгана, агь, гогод, гонид, дэгд, чихэр өвс, 
гоёохой, тарваган шийр, тэмээн хөх, суль, сулхир, хармаг чацаргана, барагшин зэрэг өвс 
ургамалтай. Дөрвөлжин сумын онгон зэлүүд байгальд дэлхийд ховордсон ан амьтдын 
төрөл зүйл болох тахь, талын ирвэс, үнэг, туулай, мануул, өмхий хүрэн, янгир, цагаан 
зээр, хар сүүлт, зэгсний гахай, аргаль, ондатор, суусар, ёл, хойлог, тоодог, тогоруу, тас, 
өрөвтас, хун, хотон зэрэг ан амьтад нутагшдаг. Их сангийн давсны орд, хүн малын хужир 

ÄªÐÂªËÆÈÍ ÑÓÌ
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шороон будаг, элс хайрга зэрэг барилгын материалын түүхий эд, суль, сулхир, чацаргана 
зэрэг байгалийн баялагтайгаас гадна алт, зэс, молибдены нөөцтэй. 

Тус суманд тэжээлийн ургамал, төмс, хүнсний ногоо тариална. Эдийн засгийн 
чиглэл нь хонь, ямаа зонхилсон мал аж ахуйтай, ноолуурын чиглэлийн Завхан Буурал 
омгийн ямааны уугуул нутаг бөгөөд тус ямааны ноолуураар Монголын ноос ноолууран 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн манлайлагчид болох Алтай Кашмир, Говь, Гоёо зэрэг 
брэндүүд нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээ үйлдвэрлэн гаргаж, дэлхий нийтийн зах зээлд 
нийлүүлж байна. 

Сумын хэмжээнд нийт 30 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж, 
сум орон нутгийнхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа бөгөөд тус сум нь цаашид 
аймгийн баруун бүсийн тэргүүлэх сум болох зорилго тавьж, иргэд аж ахуй нэгжүүдтэйгээ 
тууштай хамтран ажиллаж байна.
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Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь Завхан 
аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дахь Баян Айрагийн алт, мөнгөний ордод 2008 оноос 
эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Баян Айраг төсөл нь Дөрвөлжин сум төдийгүй Завхан 
аймгийн уул уурхайн анхны төсөл юм. 

Тус компаниас 2002-2007 онуудад Завхан аймгийн баруун хойд хэсгийн Ургамал, 
Завханмандал, Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан, Сантмаргац сумдын нутагт явуулсан 
хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг 2008 оны нэгдүгээр сарын 29-ний өдрийн Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн ба 2008 оны хоёрдугаар сарын 12-ны 
өдрийн АМГТХЭГ-ын даргын 47 дугаар тоот тушаалаар ордын нөөцийг ашигт малтмалын 
нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэжээ. Баян Айрагийн алт-зэсийн үндсэн 
ордыг ашиглах 13409А тоот тусгай зөвшөөрлийг 2008 оны гуравдугаар сарын 24-ний 
өдрийн АМГТХЭГ-ын даргын зөвшөөрлөөр Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-нд 30 жилийн 
хугацаатайгаар олгосон байна. 

Баян Айраг төсөл орон нутгийн хөгжил дэвшилд ямар хувь нэмэр оруулж байгаа 
талаар хойно дэлгэрэнгүй өгүүлэх болно. 

Чин эрМэлзэл: 
Хариуцлагатай уул уурхайг 
хамтдаа бүтээх

эрХэМ зорилго:
Уул уурхайн салбарт 
хариуцлагатай, байгаль орчинд 
ээлтэй байх бодлогыг баримтлан 
ажиллах нь бидний үүрэг 
төдийгүй, баруун бүсийн хөгжилд 
бодитой тус дэм болохуйц нэгэн 
тулгуур багана босгох нь бид 
бүгдийн зорилго билээ.

эрХэМлэХ зүйл: 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь ажлын 
байрны аюулгүй байдлыг чанд сахиж, үйл 
ажиллагаагаа байгаль орчны олон улсын 
стандартуудын дагуу явуулж, Монгол 
Улсын хууль тогтоомж, эрхзүйн хүрээнд 
Засгийн Газар, төрийн захиргааны 
байгууллагууд болон аж ахуй нэгж, иргэд 
олон нийттэй хамтран ажиллана.

бидний зорилго
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төслийн байршил

Баян Айраг төслийн талбай нь Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Цогт багийн нутагт, 
Улаанбаатар хотоос 1 200 км, Улиастай хотоос 150 км, сумын төвөөс 20 км зайд Их 
нуурын цөл - шүдлэн говийн бүс буюу Хангайн нурууны баруун хэсгийн их уулархаг 
нутагт 1 500-2 500 м-ийн өндөрт оршино. Уур амьсгалын хувьд энэ хавийн нутаг зундаа 
халуун, өвөлдөө хахир хүйтэн. Жилд унах хур тунадасны хэмжээ маш бага. Зуны улиралд 
+40°С хүртэл халж, өвлийн улиралд -40°С давж хүйтэрнэ. Уурхай нь хагас цөлийн бүсэд 
байрлах учир зундаа тогтмол шороон шуургатай, өвөлдөө цастай байдаг. 

¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ 
×ÈÃËÝË

Баян Айрагийн ордыг ил уурхайн аргаар 
олборлодог бөгөөд олборлосон хүдрийг бутлаад 
нуруулдан уусгах технологиор боловсруулан 
эцсийн бүтээгдэхүүн буюу алт гарган авдаг.

Ерөнхий ажиллах зарчмыг нь танилцуулвал, 
уурхайгаас гарах уулын цулыг хөрс, хүдрээр 
нь тус бүр ялган олборлох ба хүдрийг нэг км-
ээс холгүй зайд тээвэрлэж хүдрийн овоолго 
үүсгэнэ. Хүдрийн овоолгын хүдрийг бутлуураар 
дамжуулж нуруулдан уусгалтын талбайд оруулна. 
Нуруулдсан хүдэрт баяжуулах үйлдвэрийн эхний 
үе шат болох уусгалтыг явуулна.

Алт, мөнгөний исэлдсэн 
хүдрийг нуруулдан уусгах 
технологиор боловсруулах 
үйлдвэр нь үйлдвэрлэлийн 
4 дамжлагаас бүрдэнэ: 

 бутлалт

 бөөнцөглөлт

 нуруулдан    
 уусгалт

 десорбци 
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бутлалт: Ил уурхайгаас ирсэн хүдрийн 80%-ийг 
гурван шатны бутлуураар 12 мм хүртэл буюу түүнээс 
бага ширхэгтэй болгон нунтаглана.

бөөнцөглөлт: Буталсан хүдрийг бөөнцөглөх 
төхөөрөмжөөр жижиг бөмбөлөг хэлбэрт оруулж 
туузан конвейероор дамжуулан овоолдог. 
Бөөнцөглөлт хийснээр нуруулдсан хүдэр дундуур 
нэвчих уусмалын урсгал сайжирна.

уусгалт: Нуруулдсан хүдэрт усалгааны системээр 
цианидын уусмал өгч алт, мөнгийг нь уусгана. Уг 
уусмал нь нуруулдсан хүдрийн биетээр нэвчин гарч 
хүндийн жингээрээ урсан, баян уусмалын санд 
цугладаг. Эндээс уусмалыг насосоор нүүрсний багана 
руу шахна.

десорбци: Баян уусмалыг баганаар дамжуулах 
замаар алт, мөнгийг нь идэвхжүүлсэн нүүрсэнд 
шингээнэ (адсорбци). Ингээд энэхүү “баян” нүүрснээс 
алт, мөнгийг нь салгаж (десорбци) хандалсан 
уусмал гаргаж авна. Алт, мөнгөний өндөр агуулгатай 
хандлагдсан уусмалыг электролизэд оруулж алт, 
мөнгийг нь катод дээр суулгана. Катодын баяжмалд 
дулааны боловсруулалт хийн хайлуулаад бидний сайн 
мэдэх алт, мөнгөний холимог гулдмай үйлдвэрлэнэ.

Харин уусгалтын ядуу уусмалыг халаагаад насосоор овоолгын дуслын систем рүү буцааж 
шахна. Ийнхүү уусмал нь хаалттай хэлхээгээр эргэлдэх тул дахин дахин ашиглагдаж 
байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Баян Айрагийн уурхайгаас байгаль орчинд халтай ямар нэг 
уусмал хаягддаггүй. 

Уурхайн эхний үе шатанд уул уурхайн 60-аад хүнд тоног төхөөрөмж, машин механизм 
зэргийг ашиглан ил олборлолт явуулж байна. Ил уурхайн үйл ажиллагаа нь жилийн 
дөрвөн улиралд тасралтгүй явагддаг ба олборлолтын үндсэн тоног төхөөрөмжид CAT 
773 маркийн 8 ширхэг автосамосвал, CAT 390 экскаватор 2 ширхэг болон бусад туслах 
тоног төхөөрөмж болох бульдозер, грейдер, дугуйт ачигч зэрэг багтана. 

Салбарын тэргүүн туршлагыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, бизнесийн үр ашгаа 
нэмэгдүүлэн, нийгмийн баялгийг бүтээлцэх нь бидний гол зорилго билээ. Тус компанийн 
мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, өргөн туршлагатай гадаад дотоодын ажиллах хүчин 
бүхий хамт олон Монголынхоо өв соёл, үнэт зүйлсийг хамгаалж, бүх түнш, харилцагч 
нартайгаа харилцан үр өгөөжтэй хамтран ажиллах хугацаандаа олон улсын жишиг 
стандартуудыг мөрдлөг болгон үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд Монгол Улсын 
хууль дүрмийг чандлан сахиж ажилласаар байна.
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татвар, төлбөрийн төрөл  мян.төг

1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  540,971,3

2 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  1,770,960.7

3 Хувь хүний орлогын албан татвар  3,655,392.3 

4 Гаалийн албан татвар  2,031,184.7 

5 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,661,271.5

6 Ашигт малтмалын ашиглалтын тухай болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр

 1,302,237.4 

7 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын
нөхөн төлбөр

 325,530.5 

8 Ажилчдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  6,782,203.2 

9 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  34,613.4 

10 Газрын төлбөр  596,134.4 

11 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  657,269.1

12 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц
ашигласны төлбөр

 42,340.4

нийт 20,400,109.0 

Баян Айраг Эксплорэйшн компани Монгол Улсын хууль тогтоомжийг чанд мөрдөн 
ажиллаж, татвараа цаг тухайд нь төлдөг. 2015 оны арванхоёрдугаар сарын байдлаар  тус 
компаниас улс болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, хураамж нийтдээ 20.4 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн байна. Үүнийг дэлгэрүүлж харуулбал:

ÓËÑ ÁÎËÎÍ ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªÂÒ 
ÒªÂËªÐ¯¯ËÑÝÍ ÒÀÒÂÀÐ
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Íèéò òºãðºãººð õèéñýí õóäàëäàí àâàëòûí ä¿í
28,309,887,497 78.á%

Îðîí íóòãèéí áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷ýýñ
1,927,154,737 5.3%

Íèéò àìåðèê äîëëàðààð õèéñýí õóäàëäàí àâàëòûí ä¿í
5,059,536,780 14%

Íèéò àâñòðàëè äîëëàðààð õèéñýí õóäàëäàí àâàëòûí ä¿í
255,141,584 07%

Òýýâðèéí çàðäàë
511,985,723 1.4%

 2015 îíû õóäàëäàí àâàëò

Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад харилцагч, 
хамтран ажиллагч байгууллагууд чухал үүрэгтэй. 2015 оны есдүгээр сарын байдлаар 
тус компани нийт 36,1 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийснээс 83.7% нь дотоодын 
ханган нийлүүлэгч, үүнээс 5.3% нь Завхан аймгийн ханган нийлүүлэгч байна. Баян 
Айраг компани үндэсний компаниудаа дэмжин ажилладаг бөгөөд Монголын зах зээлд 
байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг орон нутаг, Улаанбаатар болон бусад газраас худалдан 
авч, тодорхой нарийн технологи, чанар шаардсан бараа бүтээгдэхүүнээ гадаадаас 
импортлон оруулж ирдэг.

завХан айМгаас 
Хийсэн Худалдан 
авалтын ХэМжээ

4.5 тэрбуМ 
төгрөгт Хүрэв

Îí 
Íèéò òºãðºãººð 

õèéñýí õóäàëäàí 
àâàëòûí ä¿í

Îðîí íóòãèéí 
áýëòãýí 

íèéë¿¿ëýã÷ýýñ

Íèéò àìåðèê 
äîëëàðààð õèéñýí 

õóäàëäàí
àâàëòûí ä¿í

Íèéò àâñòðàëè 
äîëëàðààð õèéñýí 

õóäàëäàí
àâàëòûí ä¿í

Òýýâðèéí
çàðäàë

2012  54,946,997,170.99   10,368,393,300.00   5,272,921,750.40   1,207,105,098.80  

2013  66,957,802,417.39   9,207,575,780.00   4,588,163,485.80   1,993,611,898.33  

2014  37,908,594,892.05   2,527,242,630.56   6,060,716,900.00   1,355,910,307.40   1,242,464,235.48  

2015  28,309,887,497.03   1,927,154,737.41   5,059,536,780.00   255,141,584.60   511,985,723.98  

Íèéò 188,123,281,977.46¥  4,454,397,367.97  30,696,222,760.00 11,472,137,142.80  4,955,166,956.59  
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432
72
61

299

 Áàÿí Àéðàã êîìïàíèéí íèéë¿¿ëýã÷èä

Ãàäààä íèéë¿¿ëýã÷

Íèéò

õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷
áàéãààãààñ Óëààíáààòàð áîëîí áóñàä îðîí 

íóòãèéí íèéë¿¿ëýã÷

Çàâõàíû íèéë¿¿ëýã÷

ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ 
ÕÀÍÃÀÍ ÍÈÉË¯¯ËÝÃ× 
ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÓÓÄ

дэлХийг
7.7 удаа тойрсонтой 

тэнцэнэ 

тээврийн Мэдээлэл:

• Аз өөдөө ХХК

• Боду ХХК

• Дээдсийн цагаан гэр ХХК

• Дядан ХК

• Улаанбаатар хот дахь 
Эрдэнэхайрхан сумын 
нутгийн зөвлөл

• Хамаг Бүрэн ХХК

• Жавхлан ширээт ХХК

• Монгол зоог арвижих ХХК

• Мөнх номин төгөл ХХК

• Энэрэл Байгаль ХХК

агаараар нийт

2 638 кг аЧааг 10.3 сая
төгрөгөөр тээвэрлүүлсэн нь

уурХайн үйл ажиллагааг тасралтгүй 
үргэлжлүүлэХэд ЧуХал үүрэг 

гүйцэтгэлээ. 

Êîìïàíèéí òýýâýð÷èä 2015 îíä Óëààíáààòàð – 
Äºðâºëæèí - Áàÿí Àéðàãèéí òºñëèéí òàëáàéí ÷èãëýëä 

124 óäàà òýýâýð õèéæ íèéòäýý 310 000 êì 
çàì òóóëñàí íü

Замын нөхцөл байдлаас шалтгаалан өвлийн улиралд цасанд боогдох, элсэнд суух 
мөн зуны цагт гол үерлэх, гүүр, даваа хаагдах, зам шавартаж халтирах зэргийн 
саад бэрхшээлтэй Хангамж, худалдан авалтын хэлтэс нь байнга тулгарч байдаг.

Баян Айраг төслийн талбай руу бид дараах 3 чиглэлээр тээвэрлэлт хийдэг.

Хойд заМ 1 250 кМ:
Улаанбаатар – Хархорин – Их уул – Улиастай – Баян Айраг төслийн талбай

урд заМ 1 350 кМ:
Улаанбаатар – Арвайхээр – Алтай – Тайшир сум – Баян Айраг төслийн талбай

урд заМ, ганц Модын бооМтоор:
Гашуун сухайт – Цогт овоо – Хайрхандулаан сум – Алтай - Тайшир сум – Баян Айраг 
төслийн талбай
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь салбарын тэргүүн туршлагыг үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлэн, нийгмийн баялгийг бүтээлцэх, Монгол Улсын болон орон нутгийн хөгжилд 
бодитой хувь нэмэр оруулахыг эрхэмлэдэг уул уурхайн компани юм.  Өмнөө дэвшүүлсэн 
зорилго, зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажил үүргээ 
гүйцэтгэдэг, мэргэшсэн, ур чадвартай, бүтээлч, чадварлаг ажилтнууд маань чухал 
үүрэгтэй. Тиймээс бид уул уурхайн салбарт олон улсын төслүүд дээр олон жил ажилласан 
туршлагатай мэргэжилтнүүдийг Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс болон 
Австрали, Канад, Тайланд зэрэг улсаас урьж ажиллуулан, туршлага судлахын зэрэгцээ 
амжилтын маань гол хөдөлгөгч хүч болсон ажилтнуудынхаа мэдлэг, ур чадварыг ямагт 
дээшлүүлэн, ирээдүйн удирдагчдыг бэлтгэхэд анхааран ажиллаж байна. Хүний нөөцийн 
бодлогын хүрээнд Баян Айраг төсөлд монгол иргэдийг, тодруулбал Завхан аймгийн 
иргэдийг ажиллуулахыг түлхүү анхаардаг билээ. 

2015 оны IV улирлын эцсийн байдлаар Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-д ажиллаж буй 
монгол ажилтнуудын тоо нийт ажиллах хүчний 97%-д хүрээд байгаа бөгөөд үүний 50 
гаруй хувийг Завхан аймгийн иргэд эзэлж байна. Үүнийг зургаар үзүүлбэл:

Баян Айраг уурхайн төсөл дээр Компанийн үндсэн ажилтнуудаас гадна тус төслийн 
барилга, кэмп, эмнэлэг, тэсэлгээ, өрөмдлөг, машины түрээс, хамгаалалтын алба, 
инженерийн зөвлөх зэрэг үйлчилгээг гүйцэтгэхэд 20 гаруй гэрээт компани, хоршоодын 
100 гаруй иргэн ажлын байраар хангагдан ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл, Баян Айраг 
төслийг хэрэгжүүлэх явцад нийт 500 гаруй хүн тогтвортой ажлын байртай болохын сацуу 
2013-2015 онд орон нутгийн болон улсын төсөвт ажилчдын нийгмийн даатгал, эрүүл 
мэндийн даатгал, хүн амын орлогын албан татварт 8.5 тэрбум төгрөг төвлөрүүлснээр 
2014 онд Шилдэг Нийгмийн даатгал төлөгчөөр шалгарав. 

Ãàäààä ìýðãýæèëòýí 
11

Óëààíáààòàðûí àæèëòàí
182

Îðîí íóòãèéí àæèëòàí
194

ÒªÑËÈÉÍ ÀÆÈË×ÈÄ

ÒªÑËÈÉÍ ÍÈÉÒ ÀÆÈËÒÀÍ 387

 Áàÿí Àéðàã òºñºëä àæèëëàæ áàéãàà àæèëòíóóäûí á¿òýö

Îðîí íóòãèéí àæèëòàíÃàäààä ìýðãýæèëòýí

3%
Óëààíáààòàðûí àæèëòàí

ÍÈÉÒ ÀÆÈË×ÄÛÍ

47% 50%
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сургалт Хөгжил

Ажилтнуудынхаа ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэн, аюулгүй ажиллагааг хангаснаар 
тэд маань улам бүр чадавхжих тул Компанийн зүгээс ажилтнуудаа дотоодын сургагч 
багш нарын болон гадны байгууллагатай хамтран зохион байгуулдаг эрсдэлийн 
менежментийн, англи хэлний, эксел программын, краны операторын, ХАБЭА-н, сургагч 
багшийн, гүүрэн краны, ус халаах зуухны ашиглалтын, сэрээт өргөгч бэлтгэх, жолооны, 
анхны тусламж үзүүлэх, телехандлер, эерэг хандлага төлөвшүүлэх, цагийн менежмент 
зэрэг сэдэвт сургалтад тогтмол хамруулсаар ирсэн нь үр дүнгээ өгч, ажилтнуудын 
хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэж, цаг ашиглалт сайжирсан үзүүлэлттэй байна.

Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсээс зохион байгуулсан сургалт:

Îí

Ãàäíû áàéãóóëëàãàòàé õàìòàðñàí ñóðãàëò Äîòîîä ñóðãàëò

Óëààíáààòàðûí 
àæèëòíóóä

Îðîí íóòãèéí 
àæèëòíóóä

Óëààíáààòàðûí 
àæèëòíóóä

Îðîí íóòãèéí 
àæèëòíóóä

2013 41 50 20 115

2014 83 6 18 60

2015 16 2 165 139

шагнал, урамшуулал

Компани ажилтнуудынхаа хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж, урам зоригийг идэвхжүүлэх 
зорилгоор “Сарын шилдэг ажилтан”-ыг шалгаруулж, хамт олны дунд алдаршуулдаг 
сайхан уламжлалтай. Түүнчлэн тухайн жилд ажил, бүтээлээрээ хамт олноо манлайлсан 
шилдэг ажилтнуудаа тодруулж, төрийн болон төрийн бус байгууллагын шагналд 
тодорхойлж, мөнгөн шагнал олгосноор тухайн ажилтанд төдийгүй бусад ажилчдад улам 
ихийг бүтээх эрмэлзэл төрүүлдэг.
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ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÎÐÎÍ ÍÓÒÀÃ

Ä.Ìºíõíàðàí
Çàñàã, çàõèðãàà îðîí íóòãèéí 
õàðèëöàà áîëîí òóñãàé 
çºâøººðëèéí õýëòýñ

Á.Ýíõáàò Óóëûí õýëòýñ

Á.Ýðäýíýò¿âøèí Áàéãàëü îð÷íû õýëòýñ Ç.Áîëä Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð

¨.Áîëîðòóÿà Ñàíõ¿¿ãèéí õýëòýñ Ì.Èõáàÿð
Çàñàã çàõèðãàà, îðîí 
íóòãèéí õàðèëöàà áîëîí 
òóñãàé çºâøººðëèéí õýëòýñ
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Ý.Áàÿðòàé Óóëûí õýëòýñ   
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ажилчдынхаа хангамж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхүй
• Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд оршин сууж буй ажилтнууддаа зориулж Дөрвөлжин 

хорооллыг байгуулан, төвийн цахилгаанд холбосон нь ажилтнуудын аж амьдралд 
бодитой хувь нэмэр болсон төсөл болсон билээ. Тус төсөлд 30 гаруй ажилтан хамрагдсан.

• Хаан банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажилтнуудыг цалингийн хөнгөлөлттэй 
зээлд хамруулсан төдийгүй банкны үйлчилгээг ажилчдад ойр болгох үүднээс төслийн 
талбайд тооцооны төв нээн ажиллуулсан. 

• Ажилчдад ар гэрийн гачигдал гарсан тохиолдолд дотоод журамд заасны дагуу буцалтгүй 
тусламж олгох, цалинтай чөлөө олгох зэргээр дэмжлэг үзүүлж байна.

• Баян Айраг төслийн талбайд ажиллаж байгаа ажилтнуудад зориулан хувцас угаалга, 
спорт өрөө, кофе шоп зэргийг ажиллуулан, тэдний чөлөөт цагийг үр дүнтэй, зөв 
боловсон өнгөрүүлэхэд анхаарч байна.

• Ажилтнуудын эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд анхаарч, мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан төслийн талбайд анхан шатны тусламж 
үйлчилгээ үзүүлж, эм эмчилгээгээр хангадаг. Мөн ажилтнуудыг ажилд орохын өмнөх 
ба дараах эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамруулж, үзлэгийн 
дүгнэлтэд үндэслэн зөвлөгөө өгч байна. 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах бодлогыг дэмжин ажилладаг ба 
тэдэнд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгодог.

• Ажилтнуудын чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрөөх, хамт олон бүрдүүлэлтийг дэмжих 
зорилгоор ажилтнуудын дунд урлаг, спортын арга хэмжээг зохион байгуулсаар ирсэн.

• Ажилчдаа чадавхижуулах зорилгоор гадны байгууллагатай хамтран болон Компанийн 
сургагч багш нарын удирдлага дор мэргэжлийн ба мэдлэг дээшлүүлэх сургалтууд зохион 
байгуулдаг.

Цаашилбал, Компанид олон жил тогтвор суурьшилтай ажилласан ажилчдаа шагнан, тэдний 
үнэнч зүтгэлийг үнэлдэг. 2015 онд нийт 5-аас дээш жил ажилласан 16 ажилтанд тус шагналыг 
хүртээжээ. 

20
15 Òý

ðã
¿¿

íè
é 

çà
ëó

ó
àë

òà
í 

ì
åä

àë
ü Á.Ýíõ÷èìýã

Ýð¿¿ë ìýíä, àþóëã¿é àæèëëàãàà 
áîëîí ñóðãàëòûí õýëòýñ

Æ.Ýðäýíý÷óëóóí Çàñâàðûí õýëòýñ

  Ö.Ëîíæèäã¿íñýí
Õàíãàìæ, õóäàëäàí 
àâàëòûí õýëòýñ

  Í.Öýâýýí-Î÷èð
Çàõèðãàà, õ¿íèé 
íººöèéí õýëòýñ

Õº
äº

ëì
ºð

èé
í 

àë
äà

ð

Ö.Áàò-Ýðäýíý
Õàíãàìæ, õóäàëäàí
àâàëòûí õýëòýñ

Ö.Ýðäýíý÷èìýã Áàéãàëü îð÷íû õýëòýñ

Ä.Æàâõëàíòºãñ Òºñëèéí áàã   

Ñ.Áàòöýöýã Çàñâàðûí õýëòýñ   
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ажилЧдын нэгдсэн суурин

Ажилчдынхаа ажиллаж, амьдрах 
таатай орчинг бүрдүүлэх нь Баян 
Айраг Эксплорэйшн компанийн нэг 
эрхэм зорилго юм. 

Ажилчид ажиллах хугацаандаа 
Дөрвөлжин сум болон төслийн 
талбай дахь ажилчдын нэгдсэн 
сууринд амьдардаг. Энэхүү кэмп нь 
нийтдээ 400 хүн нэг дор байрлах 
хүчин чадалтай 120 гэрээс бүрдэнэ. 
Нэгдсэн сууринд халуун, хүйтэн ус, 
цэвэр, бохирын шугамд холбогдсон, 
24 цагийн 5 халуун усны газар бий. 
Ажилчдын ая тух, эрүүл ажиллаж 
амьдрах нөхцлийг хангах үүднээс 
тоглоомын том гэр, теннис, биллиард, 
иогийн өрөөнүүд бүхий тоглоомын 
байр, түүнчлэн сагсан бөмбөг, гар 
бөмбөг, хөл бөмбөгийн талбайнуудыг 
тохижуулаад байна. 

Манлайлал

Эерэг хандлага
Хүндэтгэлтэй харилцаа
Нээлттэй, шударга байдал

өөрийМсөг сэтгэлгээ

Ёс зүйтэй
Ил тод байдал
Өөриймсөг сэтгэлтэй
Хувийн хариуцлагатай

ажил, Мэргэжил

Ажлын гүйцэтгэлийн чанар
Мэргэжлийн ур чадвар
Шинэ санаачилга
Тасралтгүй сайжруулалт

ХаМтын үр ашиг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
Байгаль орчинд ээлтэй
Аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, 
учирч болох хохирлыг арилгах

баян айраг эксплорэйшн коМпанийн ажилЧдын
эрХэМлэХ зүйлс

ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÀÍÃÀÌÆ 
Äºðâºëæèí ñóìàíä äýä á¿òýö õàðüöàíãóé 
ñóë õºãæñºí òóë Áàÿí Àéðàã òºñºë ººðèéí 
äýä ñòàíöààð íèéò öàõèëãààíàà á¿ðýí õàíãàæ 
áàéíà. 3.6 ìÂò ÷àäàëòàé äèçåëü ñòàíö áîëîí 
0.4 êÂ õóâààðèëàõ áàéãóóëàìæèéã àøèãëàëòàíä 
îðóóëñàí. Êýìïèéí õýìæýýíä íèéò 150 ì, 
óóðõàéä 114 ì óðò íýãäñýí òóííåëü áàéãóóëàí, 
öàõèëãààí, öýâýð óñ, õàëààëòûí øóãàì 
äàìæóóëñàí íü Ìîíãîë Óëñûí áàðóóí á¿ñèéí 
õýìæýýíä àíõíûõ áîëñîí þì.
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн зорилго нь байгаль орчинд ээлтэй хандах, орон 
нутгийн ард иргэдтэй нээлттэй, найрсаг харилцаж, хамтран ажиллаж, амьдрах, харилцан 
ашигтай байх зарчмыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд оршино.

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь орон нутгийн иргэдийн ёс заншил, соёлын өвийг 
хүндэтгэх, хамгаалах, байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах, сайн түншийн 
харилцааг үүсгэж, тогтвортойгоор хадгалахыг зорьдог. Иймээс орон нутгийн харилцаа 
нь Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн тогтвортой хөгжлийг хангах үндсэн зарчим бөгөөд 
удирдлагын бүтцийн салшгүй хэсэг юм.

бодлого

Тогтвортой хөгжил, орон нутгийн харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ Олон улсын 
болон Монгол Улсын хууль, тогтоомж, харилцааны соёл, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд 
сахихаар уг бодлогыг боловсруулсан бөгөөд цаашид үйл ажиллагааны явцад дүгнэх 
замаар улам чанаржуулах болно. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь энэхүү бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л боломжит нөөц бололцоог ханган ажиллана.

ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÕªÃÆÈË-ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ 
ÕÀÐÈËÖÀÀ, ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ
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тогтвортой хөгжил, орон нутгийн харилцааны бодлогын зорилтууд: 
• Орон нутгийн байгаль орчинд ээлтэй хандах, аливаа сөрөг нөлөө үүсэхээс урьдчилан 

сэргийлэх;
• Орон нутгийн иргэдийн ёс заншилд хүндэтгэлтэй хандах;
• Орон нутгийн иргэдтэй найрсаг, харилцан хүндэтгэлтэй харилцах, уг харилцааг 

тогтвортойгоор хадгалах;
• Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн харилцаанд харилцан ашигтайгаар хамтран 

ажиллах, тогтвортойгоор үргэлжлүүлэх;
• Орон нутагт үйлчилж буй хууль, тогтоомжийг хүндэтгэж, үйл ажиллагаандаа чандлан 

мөрдөх, хэвшүүлэх;
• Тогтвортой хөгжил, орон нутгийн харилцааны бодлогын зорилтуудад хүрэхийн тулд 

Тогтвортой хөгжил, орон нутгийн харилцааны удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, 
бэхжүүлэх

 
Тогтвортой хөгжил, орон нутгийн харилцааны тогтолцоо нь:

• Байгаль орчинтой харилцах сайн дадлыг бий болгох, хэвшүүлэх;
• Хүний эрх, эрх чөлөөний ойлголтыг таниулах, ойлгуулах;
• Худалдаа, үйлчилгээ, эрүүл мэнд, боловсролын салбарт харилцан хамтран ажиллах 

сайн туршлагыг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх;
• Хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг, боловсролыг түгээх, ойлгон таниулах замаар 

аливаа сөрөг, тогтворгүй харилцаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой. 
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тогтвортой хөгжил, орон нутгийн харилцааны тогтолцоонд дараах үйл ажиллагаа 
( зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй) хамаарна. Үүнд: 
• Ахмад настанд чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Хүүхэд, залуучуудын сурч, боловсроход чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Ажлын байраар хангах, нэмэгдүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Мал, аж ахуйд чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Газар тариаланд чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Хүрээлэн буй орчны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ;
• Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, арга хэмжээ;
• Хууль тогтоомжийн сурталчилгаа;
• Үйл ажиллагаанд шаардлагатай эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрлүүдийг гаргуулан 

авах, тайлагнах;
• Олон талт хөндлөнгийн болон дотоод хяналтыг зохион байгуулах;
• Мэдээллийн нээлттэй байдлыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүд болон дотоодын 

нөөцөд тулгуурлан хангах;
• Орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурлан боломжит худалдан авалтыг 

давтамжтайгаар хийх.

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь үйл ажиллагааныхаа чиглэлийн дагуу төрийн яамд, 
агентлагуудтай болон орон нутгийн байгууллага, иргэдтэй харилцах, уул уурхайн үйл 
ажиллагаанд шаардлагатай зөвшөөрөл, эрхзүйн актуудыг хууль ёсны дагуу бүрдүүлэх, 
нийгмийн хариуцлагын ажлын хүрээнд бүхий л төсөл хөтөлбөрийг зохион байгуулах 
зорилгоор Засаг захиргаа, орон нутгийн харилцаа, тусгай зөвшөөрлийн хэлтсийг 13 
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллуулж байна. Мөн үйл ажиллагаа явуулахад орон 
нутгийн иргэддээ хүндэтгэлтэй хандах, тэдний санал зөвлөмжийг авах үүднээс баг, 
сумын хэмжээнд олон тооны уулзалт, сургалт зохион байгуулдаг. 

компанийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах чиглэлээр
Компанийн үйл ажиллагааны талаар иргэдийг мэдээлэлжүүлэх, тэдэнтэй нүүр 
тулсан уулзалт хийж санал зөвлөмжийг нь сонсож үйл ажиллагаандаа тусгах үүднээс 
Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдад жил бүр “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион 
байгуулдаг уламжлалтай. Тус өдөрлөгөөр компанийн мэргэжлийн хэлтсүүд тус тусын 
үйл ажиллагаандаа хэрэглэдэг багаж хэрэгслүүдийг биетээр танилцуулдаг. Нээлттэй 
хаалганы өдөрлөгт орон нутгийн нийт 400 гаран иргэн оролцож, уурхайтай холбоотой 
санал бодлоо илэрхийлсэн бөгөөд компанийн зүгээс мөн хүний нөөцийн бодлого, 
байгаль орчин, төсвийн үр ашиг, нийгмийн хариуцлага болон орон нутгийн харилцааны 
талаарх мэдээлэл өгчээ.

Баян Айраг Эксплорэйшн компани Улиастай, Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумд 
дахь орон нутгийн төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан нутгийн иргэдэд компанийн 
тухай мэдээ, мэдээлэл өгч, байгууллага, иргэдээс ирдэг санал хүсэлтийг компанийн 
удирдлагад уламжлахын сацуу ажилд орох хүсэлтэй иргэдийн анкет, бусад баримтыг 
хүлээн авч байна. 
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• Эрдэнэхайрхан сумын дунд сургуулийн нийт багш, ажилчдыг төслийн талбайд 
хүлээн авч уурхайн үйл ажиллагаатай танилцуулав. 

• 2014.09.17-нд Дөрвөлжин сумын Буга багийн 21, Цогт багийн 50 гаруй иргэн 
болон сумын удирдлагуудыг Баян Айраг уурхайн нуруулдан уусгах талбайн үйл 
ажиллагаатай танилцуулан натрийн цианидын тухай сургалт хийв. 

• 2014.09.18-нд Буурал багийн 22 иргэнд нуруулдан уусгах талбайн үйл ажиллагааг 
танилцуулан, натрийн цианидын талаар сургалт, мэдээлэл өгөв.

• 2014.09.22-нд Онц багийн 15, Таван толгой багийн 19 иргэнийг Баян Айраг уурхайн 
нуруулдан уусгах талбайн үйл ажиллагаатай танилцуулан натрийн цианидын талаар 
сургалт мэдээлэл өгөв.

• Олон улсын Ахмадын баярын өдрөөр Дөрвөлжин сумын 90 орчим ахмадыг Баян 
Айраг төслийн талбайд хүлээн авч, уурхайн үйл ажиллагаатай танилцуулан төслийн 
талаар ерөнхий болон сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээллүүдийг өгч, гарын бэлэг 
гардуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.

• Завхан аймгийн ИТХ-ын дарга, тэргүүлэгчдийг Баян Айраг төслийн талбайд хүлээн 
авч төслийн үйл ажиллагааг танилцуулав. 

• Эрдэнэхайрхан сумын Мөсөн багийн 17 иргэнийг уурхайн талбайд хүлээн авч 
төслийн үйл ажиллагаатай танилцуулах ажлыг зохион байгуулав. 
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2002 он 3000Х тоот ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

2008 он 13409А дугаартай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, 
талбайн хэмжээ – 6102 га

2011 он Ордын нөөцийн тайлан - Ашигт малтмалын газрын 324 тоот тушаал

 Техник эдийн засгийн үндэслэл - Ашигт малтмалын газрын 462 тоот 
тушаал

	 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ  - БОАЖЯ

 Завхан аймгийн ИТХ-ын хуралдааны 07 тоот тогтоолоор аймгийн Газар 
зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд уурхай нээх, ашиглах 
зориулалтаар 4468.55 га талбайг “Баян Айраг Эксплорэйшн” ХХК-д 
ашиглуулахыг зөвшөөрөв.

	 Дөрвөлжин сумын ИТХ-ын есдүгээр сарын 18-ний өдрийн  
№ 40 тогтоол, Засаг даргын есдүгээр сарын 18-ний захирамжаар 18 га 
газрыг усны хоолой, эрчим хүчний шугамын зориулалтаар олгов.

2012 он Дөрвөлжин сумын ИТХ-ны 05 тоот тогтоолоор сумын газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд 2896.65 га талбайг уурхайн эдэлбэр 
газрын зориулалтаар “Баян Айраг Эксплорэйшн” ХХК-д ашиглуулахыг 
зөвшөөрөв.

2013 он Дөрвөлжин сумын Засаг даргын 66, 98 тоот захирамжаар тус тус нийт 
2896.65 га газрыг уурхайн эдэлбэр, уурхайн нөөц, ажилчдын хотхоны 
зориулалтаар олгов.

 Усны нөөцийн тайлан

	 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ  - БОНХЯ

2014 он Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах тусгай зөвшөөрөл (нийт 34 
нэр төрлийн бодис) – БОНХЯ

	 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссын акт  
№ 03/2014, 04/2014, 05/2014,

	 Уул уурхайн техникийн улсын комиссын акт № 14-05, Уурхай хүлээж 
авах улсын комиссын акт № 14/15 2014.07.21

	 Эрдэнэхайрхан сумын ИТХ-ын 01 тоот “Төлөвлөгөө батлах тухай” 
тогтоол, Засаг даргын А/19 тоот “Газар ашиглуулах тухай” захирамжаар 
72.86 га газрыг усны хоолой, эрчим хүчний шугамын зориулалтаар 
олгов.
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ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÃÝÐÝÝ

Баян Айраг Эксплорэйшн компани орон нутгийн удирдлагатай Хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Уг гэрээгээр компани тус орон нутагт уул уурхайн 
олборлолтын үйл ажиллагаа явуулахдаа хуулинд заасан нийгмийн хариуцлагын 
ажлуудыг хийхийн зэрэгцээ, орон нутгийн иргэд, байгууллагаас гаргасан хууль ёсны 
санал, зөвлөмжүүдийг авах, байгаль орчны менежмент, хүний нөөцийн бодлогыг хэрхэн 
явуулах, компанийн хуулийн дагуу явуулж байгаа үйл ажиллагааг сумын зүгээс дэмжин, 
тогтвортой байдлыг хангах, уг асуудлуудад компанийн болон сумын эдлэх эрх, хүлээх 
үүргийг тусган өгч бусад шаардлагатай зүйлсийг хэлэлцэж тохирсон болно. Хамтын 
ажиллагааны гэрээгээр компанийн хийх ажлуудыг дараах чиглэлд хуваан явуулж байна. 
Үүнд: 
• Байгаль орчныг хамгаалах 
• Нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах
• Орон нутгийн жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих
• Дэд бүтэц, нийгмийн асуудал 

Дээрх чиглэлийн хүрээнд иргэд, байгууллагын хүсэлтийн дагуу шийдвэрлэсэн зарим 
ажлаас дурдахад:

-Бэлчээрийн даацыг нэмэгдүүлэх, усны нөөцийг шинээр тогтоох, нэмэгдүүлэх 
зорилгоор Дөрвөлжин сумын Ташир-1, Ташир-2, Тост бор, Оорцог, Талын хар, 
Эрдэнэхайрхан сумын Үнхэлцэг болон бусад 8 худгийн их ба урсгал засварыг хийж, 
шаардлагатай материал техникийг сумдад хүлээлгэн өгсөн.

-Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй тоосжилт, дуу чимээ, чичиргээ болон усны 
түвшний хэмжилтийг улирал, сар, 7 хоногоор орон нутгийн байгууллага, иргэдийн 
оролцоотойгоор хамтран явуулж байна.

-Уурхайн бэлтгэл шатны үед барилга байгууламж, зам, шугам сүлжээний зориулалтаар 
хийгдсэн газар шорооны ажлын дараа тухайн газрууд дээр техникийн болон биологийн 
нөхөн сэргээлтүүдийг шат дараалалтай хийж байна. 

-Уурхайн бэлтгэл шатны үед барилга байгууламж, зам, шугам сүлжээний зориулалтаар 
хийгдсэн газар шорооны ажлын дараа тухайн газрууд дээр техникийн болон биологийн 
нөхөн сэргээлтүүдийг шат дараалалтай хийж байна. 
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Баян Айраг төсөл Завхан нутагт гэгээ нэмсэн, бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжлийн 
шан татаж байна. Баян Айраг Эксплорэйшн компани Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын 
орон нутгийн дэд бүтцийг сайжруулах, бие даасан хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх 
бүтээн байгуулалтын шат дараалсан төслүүдийг хэрэгжүүлж ирлээ. Тус компани хамтын 
ажиллагаагаа харилцан итгэлцэл, ил тод байдал, талуудын ашиг сонирхлыг хамгаалах, 
хамтын эрмэлзэлд суурилсан тогтвортой харилцаа байлгахаар эрхэмлэж ирсэн билээ. 

баян айраг эксплорэйшн коМпани 
нийгМийн ХариуцлагынХаа Хүрээнд

2.3 тэрбуМ төгрөг
зарцуулснаас гадна 2013-2015 оны хооронд 
Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдтай байгуулсан 
хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу бүтээн байгуулалт, 
сумын хөгжил, иргэдийн сайн сайхны төлөө

870 сая төгрөгийн
хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

4.5 тэрбуМ төгрөгийн
бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авчээ.

Мөн орон нутгийн бэлтгэн нийлүүлэгчдээс 
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Дөрвөлжин сумын 
төвд халуун ус, 
үсчний газар;  
гүний худаг; ус 
түгээх цэг гэх 
байгууламж 
байгуулан, 
цахилгаан эрчим 
хүчээр хангах 
ажлыг эхлүүлээд 
байна.

Дөрвөлжин сумын 
хүүхэд багачууддаа 
зориулан Буга 
багийн төвд 
Хүүхдийн 
тоглоомын талбай 
бий болгон, тоглож 
наадах аюулгүй 
орчин бүрдүүлэв.

зариМ онцлоХ бүтээн байгуулалт 2012-2013 онд

үхрийн жишиг ферм

Эрдэнэхайрхан суманд үхрийн жишиг 
ферм байгуулахаар Улиастай хотоос 
шаардлагатай барилгын материал болох 
9.5 сая төгрөгний өртөг бүхий банз, 
дүнз, блок, хар цаас зэргийг худалдан 
авч 2013 оны аравдугаар сарын 30-ны 
өдөр тус сумын бизнес эрхлэгчид 
хүлээлгэн өгөв.
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дөрвөлжин сумын “цэвэр ус” төсөл
Улиастай хотоос 148 км-ийн зайд оршдог 
Дөрвөлжин сум нь говийн бүсийн сумдын 
нэг юм. Завхан голын эрэг дагуу байрлах 
газрын гүний ус багатай, гаргасан худаг нь 
бүгд өвөлдөө хөлддөг, мөн гарсан усны 
чанар ундны усны стандартад нийцдэггүй 
тул сумын төвийн 120 гаруй өрх, 459 хүн 
ам нь өвөлдөө харз ус уух буюу голын 
мөс хайлуулж гэр ахуйд хэрэглэдэг. 
Дөрвөлжин суманд хэрэгжүүлж буй 
“Цэвэр ус” төслийн хүрээнд сумын 
төвөөс 1 км-ийн зайд 108 м-ийн гүнд 
худаг гаргаж, сумын төвд ус түгээх байр 
барин, сумын халуун усны байранд цэвэр 
усны шугам татан цахилгаанд холбохоор 
ажиллаж байна. Ундны усыг Германы 
Проминент брэндийн төхөөрөмжөөр 
цэвэршүүлэхээр төлөвлөн үйлдвэрээс нь 
захиалан оруулж ирээд байна.  

эрдэнэхайрхан сумын “цэвэр ус” төсөл
Баян Айраг Эксплорэйшн компанийнхан 
төсөл хэрэгжүүлж болох сумдаар явж 
танилцах үеэр Эрдэнэхайрхан суманд 
халуун усны газар байдаггүй, сургуулийн 
200 гаруй хүүхэд, цэцэрлэгийн нялхас 
бүгд өвөл, зунгүй ариун цэврийн 
нөхцөл хангаагүй гадна бие засах газар 
хэрэглэдэг нь мэдэгдсэн юм. Үүнийг 
харгалзан Эрдэнэхайрхан суманд 365 
сая төгрөгийн өртөгтэй халуун усны байр 
барьж, сургууль цэцэрлэгийн тус тус нэг 
өрөөг ариун цэврийн өрөө болгон засч 
тохижуулан, холбогдох шугам хоолойг 
суулган сумын удирдлагад хүлээлгэн 
өглөө.

зариМ онцлоХ бүтээн байгуулалт 2012-2013 онд

тахианы аж ахуй (өндөг)
Сум хөгжүүлэх сангаас 16 сая төгрөгний 
зээл авч, хүн ам цөөнтэй алс холын 
суманд 500 тахиатай аж ахуй бий 
болгож чадсан Дөрвөлжин сумын иргэн 
Батбилэгийг Баян Айраг Эксплорэйшн 
компанийн зүгээс дэмжиж, түүнийг 
бизнесээ өргөжүүлэх боломжоор хангах 
үүднээс өдөр бүр 360 гаруй өндгийг Баян 
Айраг кэмпийн ажилчдын хэрэгцээнд 
худалдан авч байгаа билээ. Ингэснээр 
Батбилэг сум хөгжүүлэх сангаас авсан 
зээлээ сар бүрийн борлуулалтын 
орлогоосоо хангалттай төлөх боломжтой 
болсноос гадна орон нутгийн иргэдээ ч 
мөн шинэхэн өндгөөр хангаж байна. 



41
ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÁÀÉÄËÛÍ ÒÀÉËÀÍ

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК хүнсний ногоо тариалалт, оёдлын цех, талх нарийн 
боовны цех, сүүний ферм, чацарганы шүүс үйлдвэрлэх цех, блокны үйлдвэр

талх, нарийн боовны цех
Дөрвөлжин сумын анхны талх, нарийн 
боовны цех “Номин Өгөөж”-ийн үйл 
ажиллагааг дэмжиж 2.5 сая төгрөгний үнэ 
бүхий цахилгаан генератор хандивлав. 
Үүний ачаар тус цех цахилгааны 
тасалдалтай үед ч талх үйлдвэрлэх 
боломжтой болсон бөгөөд Баян Айрагийн 
уурхайн ажилчдын хүнсний хэрэгцээнд 
зориулан талх нийлүүлж байна.

оёдол, эсгүүрийн цех
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн 
санхүүжилтээр Дөрвөлжин суманд бий 
болсон оёдлын цех нь нийт 10 ширхэг 
суурь машин, 2 эсгүүрийн машин, уурын 
индүү зэрэг оёдлын цехийн стандартын 
иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Цаашид бүх 
төрлийн оёмол бүтээгдэхүүнээр Баян 
Айраг төдийгүй орон нутгийг хангаж, ур 
чадвараа дээшлүүлэн, тогтвортой ажлын 
байр нэмэгдүүлэхээр шургуу ажиллаж 
буй.

Чацаргана боловсруулаХ цеХ
Орон нутагт жижиг, дунд үйлдвэр бий болгож, “нутгийн 
брэнд” гаргаж ирэх зорилгоор Дөрвөлжин сумын 
байгалийн унаган нөөц бололцоонд тулгуурласан 
чацаргана боловсруулах цехийг 15 сая төгрөгийн тоног 
төхөөрөмжөөр хангаад байна. Өтгөрүүлсэн шүүсийг 
эхний ээлжинд Баян Айрагийн ажилчдын хүнсний 
хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд цаашид түүнийгээ шингэлж, 
амтлаг жүүс болгон стандартын саванд савлан, эцсийн 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд түгээх юм.

34.8 сая төгрөг

зариМ онцлоХ бүтээн байгуулалт 2014 онд

байгуулахад зарцуулжээ.
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шинэ дөрвөлжин хороолол
Дөрвөлжин сумаас Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК-д ажиллаж байгаа 
ажилчдад зориулсан ажилчдын хотхон 
болон ШИНЭ ДӨРВӨЛЖИН хорооллыг 
барьж цахилгаан эрчим хүчинд холбов. 

дөрвөлжин сумын төвд
цэнгэлдэх хүрээлэн барив
Дөрвөлжин сумын 90 жилийн ой зохион 
байгуулахтай холбоотойгоор Баян Айраг төслөөс 
сумын төвд тэмцээн наадам зохион байгуулах 
зориулалтын цэнгэлдэх хүрээлэн барьж байгуулах 
ажилд санхүү болон техник тоног төхөөрөмжийн 
туслалцаа үзүүлсний үр дүнд тус сум шинэ 
цэнгэлдэх хүрээлэнтэй 90 жилийн ойгоо тэмдэглэв. 
Баян Айраг Эксплорэйшн компани цэнгэлдэх 
хүрээлэн барихад нийт 80 сая төгрөгийн санхүүгийн 
тусламж үзүүлснийг тэмдэглэхэд таатай байна. 

ус-чандмань эрдэнэ
Баян Айраг төсөл 2013-2014 онд 

Дөрвөлжин сумын Цогт болон Буурал 
багийн нутаг дэвсгэрт орших худгуудыг 

засварлан шинэчлэх ажлыг зохион 
байгуулж, үүнд ажиллах хүн хүч, техник 

хэрэгслийг хариуцан гаргасан бөгөөд уст 
цэгийн шинэчлэлийн зардалд нийт 22.8 

сая төгрөг зарцуулжээ.

Алтан багт худгийн 
иж бүрэн тоног 

төхөөрөмж

Мал услах 
зориулалтын 

худгийн онгоцнууд

Сумын төвийн 
зочид буудлын

их засвар

Баян Айраг Эксплорэйшн компани Эрдэнэхайрхан сумын захиргаа, 
Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөлтэй хамтын ажиллагааны гэрээг тус тус 

байгуулан суманд дараах бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэв.

зариМ онцлоХ бүтээн байгуулалт 2014 онд
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баян айраг 
эксплорэйшн 
коМпани цаашид 
суМ, орон нутгийн 
Хөгжилд зориулан 
дарааХ бүтээн 
байгуулалтуудыг 
ХийХээр төлөвлөж 
байна: 

Нутгийн шар шаврын 
нөөцөд тулгуурлан 
туйпуу үйлдвэрлэх цех 
бий болгох

Хомын талын 
байгалийн давсны 
нөөцийг ашиглан 
иоджуулсан давсны 
үйлдвэр байгуулах

Хаягдал дугуйгаар 
явган хүний замын 
хавтан гэх мэт түүхий 
эд боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах

Мах нядалгаа, бойн 
газар барих

жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн төвийн 
барилгын суурийг тавив

2014-2015 оны хооронд Дөрвөлжин 
сумын төвд нийт 180 гаруй сая төгрөгийн 
өртөг бүхий жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн 
төвийн барилгын ажлыг компанийн 
100%-ийн санхүүжилтээр эхлүүлэв. 

 

• Өвөг дээдсээ хүндэтгэсэн Бодь Суварга 
бүтээлгэв.

• Эрдэнэхайрхан сум нь 2015 онд зуун 
мянга дахь хонио тоолон, “Буман 
хонь”-ны баяр тэмдэглэсэн бөгөөд Баян 
Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн зүгээс тус 
баярын арга хэмжээнд зориулан 40,0 
сая төгрөгийн санхүүжилт олгов.

зариМ онцлоХ бүтээн байгуулалт 2015 онд

Бодь Суврага
зураг
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ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀÐÈÓÖËÀÃÀ

БАЯН АйРАГ 
ЭКСПЛОРЭйШН 
КОМПАНИ 2014-
2015 ОНы ХООРОНД 
ЗАВХАН АйМГИйН 
ДӨРВӨЛЖИН СУМАНД

ТӨГРӨГ 

ЭРДЭНЭХАйРХАН 
СУМАНД

ТӨГРӨГИйН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ ХИйЖЭЭ. 

84 065 180

50 257 155
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дөрвөлжин суМанд

• Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-аас Дөрвөлжин суманд төлсөн 

татвар, төлбөр, хураамж нийт 144.4 ÑÀß ÒªÃÐªÃ 

(2015 оны 11-р сарын байдлаар)

• Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил, бүтээн 

байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын өртөг 2013 оноос өмнөх ба 

2015 он хүртэлх дүнгээр 892.8 ÑÀß ÒªÃÐªÃ

• Баян Айраг төслөөс тус суманд хийсэн бусад хөрөнгө оруулалт, 

ажлууд 84.0 ÑÀß ÒªÃÐªÃ

• Дөрвөлжин сумтай байгуулсан Хамтын ажиллагааны Гэрээний 

дагуу 2013-2015 оны хооронд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, 

бүтээн байгуулалтын ажлууд  570.0 ÑÀß ÒªÃÐªÃ

• Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн Дөрвөлжин сумын аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудаас худалдан авсан худалдан авалт 

 1.5 тэрбум төгрөг -т хүрсэн.
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эрдэнэХайрХан суМанд

• Эрдэнэхайрхан суманд төлсөн татвар, төлбөр, хураамж (ус, газар, бусад)

 76.8 ÑÀß ÒªÃÐªÃ

• Нийгмийн хариуцлагын хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлууд

 1.1 тэрбум төгрөг

• Баян Айраг төслөөс тус суманд хийсэн бусад хөрөнгө оруулалт, ажлууд 

53.8 ÑÀß ÒªÃÐªÃ

• Сумтай байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд хийсэн хөрөнгө 

оруулалт 300.0 ÑÀß ÒªÃÐªÃ
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коМпанийн нийгМийн Хариуцлагын бодлого,
ХэрэгжүүлэХ тогтолцоо 

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд үйл ажиллагаа 
явуулж эхэлсэн цагаасаа нийгмийн хариуцлагаа гүнээ ухамсарлан орон нутгийн хөгжилд 
хувь нэмэр оруулсаар ирлээ. 

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн нийгмийн хариуцлагын бодлого нь Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлагатай уул уурхайн зарчмуудыг хэрэгжүүлж, орон 
нутгийн тогтвортой хөгжилд нэмэр хандив оруулах, иргэдийг нийгэм-эдийн засгийн 
боломжуудаа ашиглахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэдэг. Тус компани нийгмийн 
хариуцлагын бодлогынхоо хүрээнд дараах хөтөлбөрүүдийг санаачлан явуулж байна:

БАйГАЛЬ ОРЧИН

ЖДҮ БОЛОН 
ХӨДӨЛМӨР 

ЭРХЛЭЛТИйГ ДЭМЖИХ

ЗАН ЗАНШИЛ, 
СОЁЛыН ӨВИйГ 

ДЭМЖИХ

СПОРТ, НИйТИйН 
БИЕИйН ТАМИРыГ 

ДЭМЖИХ

ХҮМҮҮНЛЭГИйН 
ҮйЛ ХЭРГИйГ 

ДЭМЖИХ

ЭРҮҮЛ МЭНД БОЛОВСРОЛ
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Тус компани сум орон нутгийн хөгжил, дэд бүтэц, хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, 
ахуй соёл, амьжиргааг дэмжихэд 1 036 791 424 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. 
Үүнээс гадна Баян Айраг төсөл сум орон нутгийн үйлдвэрлэгчид болон аж ахуй нэгж, 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, бараа, үйлчилгээг нь худалдан авч байна. 

ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮй ЭМЧИйН 
ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДСАН 

ИРГЭД

1 573

2015 оны 12-р сарын байдлаар

593.1 сая төгрөг -ийг
орон нутгийн харилцаа буюу Хамтын 

ажиллагааны гэрээний хүрээнд, мөн компанийн 
нийгмийн хариуцлагын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 

зарцуулсан байна.

Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК

2013 онд 478.9 сая 

2014 онд 583.0 сая

ХҮН АМыН ЭРҮҮЛ МЭНД – ЭРҮҮЛ ИРГЭН - ҮНДЭСНИй БАЯЛАГ

Баян Айраг Эксплорэйшн компани нийгмийн хариуцлагын бодлогынхоо 
хүрээнд хүний хамгийн үнэт зүйлсийн нэг болох эрүүл мэндийг тэргүүн зэрэгт 
тавьж, орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндэд чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
сайжруулахад онц анхаарал хандуулан ажиллаж байна. 

Орон нутагт алслагдмал амьдарч буй иргэд эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд 
байнга хамрагдах боломж багатай байдгийг харгалзан Баян Айраг Эксплорэйшн 
ХХК нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтнүүдийг урьж авчран, сумын нийт 
иргэдийг үзлэг, оношлогоонд хамруулдаг уламжлал тогтлоо. Түүнчлэн сумын 
нэгдсэн эмнэлэгт эмнэлгийн зориулалтаар иж бүрэн тоноглосон фургон 
автомашин бэлэглэв.

Áàÿí àéðàã Ýêñïëîðýéøí ÕÕÊ íü 2010-2014 îíû õóãàöààíä îðîí íóòãèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë 

ìýíäýä çîðèóëæ 67.1 ñàÿ òºãðºãíèé õºðºíãº îðóóëàëò õèéæýý. 

Õàìðàãäñàí èðãýäèéí òîî
/äàâõàðäñàí/

Øèíýýð èëð¿¿ëñýí õàâäðûí ãàðàëòàé 
ºâ÷èí

Äºðâºëæèí ñóì 1045 4

Ýðäýíýõàéðõàí ñóì 528 3
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эрдэнэхайрхан сумын алтан багийн дарга болон эмчийг унаажуулав.
• Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр мөн Эрдэнэхайрхан сумын Алтан багийн засаг дарга 

болон багийн эмчийн албан хэрэгцээнд зориулж тус бүр нь 1 7650 000 төгрөгийн 
(нийт 3 530 000) өртөг бүхий хоёр ширхэг мотоцикл хандивлав.

• Сурагчдын дунд Витаминжуулалтын аян зохион байгуулж, витаминлаг хоол хүнс 
хэрэглэх талаар сургалт явуулж, витамин тараав. 

• Вакцинжуулалтын аян өрнүүлж томуу болон томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
тарилга тарив.

эрүүл мэндийн төсөл
Керри КьЮ Жи Экс ХХК болон Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамтай 2011 оны есдүгээр 
сарын 9-нд Харилцан ойлголцлын санамж бичиг үзэглэсний дагуу 200 эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний англи хэлний мэдлэгийг сайжруулах, 68 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний 
туршлага мэдлэгийг дээшлүүлэхэд санхүүгийн тусламж үзүүлэхээр тохирчээ. 

төслийн хугацаа:
2011 оны есдүгээр сарын 9 – 2012 оны арванхоёрдугаар сарын 23

англи хэлний сургалт:
“Golden Bridge” Англи хэлний сургалтын төвд 179 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн анхан 
болон дунд шатны сургалтанд хамрагдсан.

Мэргэжлийн сургалт:
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Самсунг Эрүүл мэндийн төвд улсын эмнэлэгт ажилладаг 
68 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 3 сарын хугацаатай дараах сургалтуудад хамрагдав: 

1. Анхны түргэн тусламжийн сургалт

2. Ахисан түвшний зүрхний анхны тусламжийн сургалт

3. Солонгос улсын түүх соёл, боловсролын систем семинар

4. Англи, Солонгос хэлний сургалт 
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Аливаа улс орны үндсэн баялаг нь эрүүл, боловсролтой ард иргэд байдаг. Тиймээс 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь хамгийн үнэт баялаг болсон ард иргэдийнхээ 
боловсролд ихэд анхаарч, суралцах орчин нөхцөл, ая тухыг хангасан анги 
танхимыг тохижуулан, илүү ихийг мэдье, суръя гэсэн эрмэлзлийг нь дэмжиж 
олон арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Мөн тус компанид ажиллаж буй орон 
нутгийн иргэдэд уул уурхайн олон улсын шилдэг арга туршлага, менежмент, 
технологийг зааж сурган оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт хийх зорилготой.

Áàÿí Àéðàã òºñºë îðîí íóòãèéí èðãýäèéí áîëîâñðîëä çîðèóëàí 2013-2015 îíä

190.3 ñàÿ òºãðºãèéí õºðºíãº îðóóëàëò õèéæýý.

Айл өрхүүд нь тархан суурьшдаг онцлогтой говийн энэ бүсэд сурагчдыг гэр, сургуулийнх 
нь хооронд зөөхөд зориулж Дөрвөлжин сумын ерөнхий боловсролын сургуульд иж 
бүрэн тоноглогдсон 24.2 сая төгрөгийн үнэ бүхий шинэ фургон автомашин бэлэг болгон 
өгөв. 

 Дөрвөлжин сумын багш нарыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан туршлага 
солилцох сургалтанд хамрагдахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв. 

 Дөрвөлжин сумын “Янзагахан” цэцэрлэгт сурч, хүмүүжиж буй өхөөрдөм бяцхан 
хүүхэд багачуудынхаа орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор тус цэцэрлэгийг 
хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй цэвэр модон тавилгаар бүрэн тохижууллаа. 
Энэ ажлын хүрээнд хүүхдийн ор 60 ш, хүүхдийн сандал 30 ш, номын тавиур 2 ш, гутлын 
тавиур 2 ш, тоглоомын тавиур 3 ш-ийг хандивлав. Эдгээр тавилгыг хийлгүүлэхэд нийт 
9 630 000 төгрөг зарцуулжээ. Мөн 2 ш гэр бариулав. 
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“олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр” буюу хүүхдийн баярын үйл ажиллагаа
Компани жил бүр “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах” өдрөөр баярын арга 
хэмжээ зохион байгуулдаг уламжлалынхаа дагуу Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдад 
“Хүүхэд бидний ирээдүй” арга хэмжээг зохион байгууллаа. Дөрвөлжин сумын 450, 
Эрдэнэхайрхан сумын 350 орчим хүүхдийн дунд зохиогдсон уралдаан тэмцээнүүдэд 
амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэлсэн 30 хүүхэд /сум тус бүрээс 15/ Даян очир 
зусланд амрах эрхийн бичгээр шагнагдав. 

	Сум орон нутгийн хэмжээнд бичиг үсэггүй, сургуулиас завсардсан иргэдийг 
сургалтанд хамруулах, боловсрол олгох ажлыг сумын ерөнхий боловсролын 
сургуультай хамтран зохион байгуулав. 

	Сумдын сургуулийн номын сангийн хөмрөгийг баяжуулав. 

	Эрдэнэхайрхан сумын Ерөнхий боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 96 
хүүхдэд тэтгэлэг олгов (2014).

оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр
Уул уурхай, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, боловсролын чиглэлээр улсын их сургуулиудад суралцах 
сонирхолтой Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумын сурагчдыг сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
хамруулав. “Шилдэг оюутан-2013” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 2 шатлалт шалгаруулалтын дагуу 
Дөрвөлжин сумын 21 оюутан, Эрдэнэхайрхан сумын 7 оюутан шалгарч тус бүр 500 мянган 
төгрөгийн батламж гардан авах эрхтэй боллоо.
 2013 оны арваннэгдүгээр сарын 15-ны өдөр Баян Айраг ХХК-ийн байранд тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт шалгарсан 28 оюутанд “Шилдэг Оюутан-2013” батламж гардуулах ёслолын үйл 
ажиллагаа болов. Компанийн гүйцэтгэх захирал Виллиам Томас Колвин, Ерөнхий захирал 
Ю.Энхтүвшин нар оюутнуудад батламж гардуулан өгч, босоо хүлээн авалт зохион байгуулав.

• Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтуудыг зохион байгуулав /гагнуур, мужаан гэх мэт/
• Сумын багш нарыг 2013 оны дөрөвдүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотод 

болсон сургалтанд хамруулах замын зардалд 5.1 сая төгрөгийн туслалцаа үзүүлэв. 
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Улсын хөгжил орон нутгаас гэдэг. Баян Айраг Эксплорэйшн компани уугуул 
нутагтаа бизнесийн гараагаа эхэлж буй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг 
дэмжиж, хөрөнгө оруулалт хийхэд бэлхэн байдаг. Энэхүү бодлогынхоо хүрээнд 
хүн болон ачаа тээвэр, мах, махан бүтээгдэхүүн, төмс, хүнсний ногоо, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн, талх, нарийн боов, нийтийн ахуйн үйлчилгээ (үсчин, гоо сайхан, 
хувцас болон гутал засвар, банк, үүрэн холбоо, шуудан), жижиг, дунд үйлдвэрээс 
гарах хүнсний болон ахуйн барааг худалдан авч байна. Ингэснээр сумын эдийн 
засаг болон иргэдийн бизнест томоохон хөрөнгө оруулалт болж буй билээ. 
 2012 онд Дөрвөлжин сумын хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой 
иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулсан бөгөөд сургалтын дараа хүнсний 
ногоо тариалалтын бэлтгэл болох газар боловсруулалт, үрийн төмс зэргийг 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК хангаж, 10 га газарт хүнсний ногоо тариалав. 
Үүний үр дүнд нийт ногоо тариалсан иргэд маань 20 гаруй тонн төмс, хүнсний 
ногоо хураалаа. Хойтон жил нь тус компани (2013.04.06-08) хүнсний ногоо 
тариалагч иргэдэд чадамж олгох сургалт хийж, тэдэнд зориулан Завхан голын 
эрэг дээр 6х20 м харьцаатай томоохон хүлэмж хүлээлгэн өгөв. Компани 
хүлэмжинд тариалах эрт болцын өргөст хэмхийн 300 ширхэг үр болон гадаа 
талбайн бөөрөнхий байцааны үр бэлэглэн сургагч багшийн удирдлага доор бүх 
үрсэлгээг суулгалаа. Мөн ногоо тариалах хүсэлтэй иргэдийн өгсөн судалгааны 
дагуу шаардлагатай газрыг хагалж, боловсруулан хүнсний ногоо тариалахад 
бэлэн болгов.

Áàÿí Àéðàã òºñºë 2012-2015 îíû õîîðîíä ñóì îðîí íóòãèéí æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëèéã 

äýìæèõ õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 135.0 ñàÿ  òºãðºãèéí ñàíõ¿¿æèëò õèéâ. 
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Орон нутгийн хүнсний ногоо тариалагчдын эхний ургац нь хүлэмжинд анх удаа 
тариалсан өргөст хэмх байсан бөгөөд тус өргөст хэмхийг кэмпийн ажилчдын хүнсний 
хэрэгцээнд зориулан 7 хоногт 20-30 килограммыг нэг бүрийг нь 3 500 төгрөгөөр 
тооцон Мон Руд ХХК худалдан авч байна. Түүнчлэн Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн 
удирдлагын санаачилга, Баян Айраг кэмпийн ажилчид, орон нутгийн хүнсний ногоо 
тариалагч иргэдийн тусламжтайгаар “Ногоон алт” төслийн талбай болон тус сумын дунд 
сургуулийн талбайд төмс болон төрөл бүрийн ил талбайн хүнсний ногоог тариалсан юм. 
“Ногоон алт” төслийн талбайд тариалсан төмсийг Дөрвөлжин сумын дунд сургуулийн 
ахлах ангийн сурагчдын тусламжтайгаар хураан авлаа. Ургац хураалтанд оролцсон 
хүүхэд бүр өрхийн хэрэглээндээ зориулан тус бүр 1-10 кг төмс өөрсдөө авсан юм. 
Дөрвөлжин сумын дунд сургуулийн дотуур байрны сурагчдын хүнсний хэрэгцээнд 400 
кг төмс, мөн цэцэрлэгийн хүнсний хэрэгцээнд 370 гаруй килограмм төмс хандивласан нь 
бага гэхээргүй туслалцаа болж чадсан. Мөн сумын хүнсний ногоо тариалагч иргэд маань 
энэ оны аравдугаар сарын 1-ний өдөр болсон Ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан 
хөдөлмөрчид олон нийтдээ ургацын дээжээсээ борлуулж, эцсийн бүтээгдэхүүн болгон 
боловсруулсан салат, чанамал зэргээ сонирхууллаа. 

Баян Айраг Эксплорэйшн компани 2013 онд Хүнсний ногоо тариалах төсөлд нийт 7.8 
сая төгрөг зарцуулснаас 5.8 сая нь тракторын нэмэлт тоног төхөөрөмж худалдан авахад 
зориулагджээ. 
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Завхан аймаг бол Монгол Улсын үнэлж баршгүй түүх дурсгалын өлгий нутаг 
билээ. Иймээс энэхүү гайхамшигт өв соёлыг үр хүүхэд, хойч үедээ өвлүүлэн 
үлдээх нь бид бүгдийн эрхэм үүрэг юм. 

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь археологийн түүх дурсгалт өвийг хадгалан, 
хамгаалах ажлыг 2012 онд зохион байгуулж хадны сүг зургуудыг нүүлгэн 
шилжүүллээ. Мөн Завханчуудын дуулал болсон “Завхан гол” дууны хөшөөг 
Завхан голын хөвөөнөө сүндэрлүүлэв. 

Орон нутаг бүр өөрийн гэсэн түүх, зан заншил, ахуй соёлтой байдаг бөгөөд 
энэхүү онцгой бүхнээ олон нийтэд музейгээр дамжуулан таниулж, өвлүүлэн 
үлдээдэг билээ. Бид Дөрвөлжин сумын музейн барилгыг засч тохижуулан, 
сумын удирдлагуудад хүлээлгэн өгөв. 

Áàÿí Àéðàã òºñºë îðîí íóòãèéí çàí çàíøèë, àõóé ñî¸ëûã õàäãàëàí õàìãààëàõ,

õîé÷ ¿åäýý ºâë¿¿ëýí ¿ëäýýõ àæèëä 38.9 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëæýý.

	Сумын соёлын төвд шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж, аппаратур хандивлав.

	Орон нутгийн зан заншил, өв соёлыг хадгалан хамгаалж, хойч үед нь өвлүүлэн 
үлдээхийн тулд орон нутгийг судлах танхимыг тохижуулан, зураач н.Энхтүвшингийн 
сэтгэл, ур шингэсэн байгаль, ан амьтан, алдартнуудын сэдэвт 74 зургаар чимж, 
сумын удирдлагад хүлээлгэн өглөө.

	Орон нутгийн гоц авьяастай /нугараач, хөөмийч, хоолойн лимбэчин, тууль хайлаач, 
уртын дууч гэх мэт үндэсний уламжлалт соёлыг түгээн дэлгэрүүлэгч авьяастангууд/ 
хүмүүсийг дэмжин ажиллаж, дугуйлан байгуулав. 

	Археологийн түүх дурсгалыг хамгаалах ажил өрнүүлэв. 

	Ахмадын өргөө байгуулав. 
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СЭТГЭЛИйН ДЭМ - САйН ҮйЛС СААДГҮй БҮТНЭ

Монголчууд бол нүүдлийн соёлтой, малч уламжлалтай ард түмэн билээ. Баян 
Айраг Эксплорэйшн компани эрт үеэс уламжилж ирсэн энэ ахуй соёлынхоо 
үргэлжлэл болсон малчин иргэдийнхээ хөдөлмөр, сэтгэлд тус дэм болохыг 
зорьж иржээ. Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааны эх үүсвэр болсон малын 
үүлдэр угсааг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн салбарыг Баян Айраг Эксплорэйшн 
компанийн үгээс дэмжиж ирсэн билээ. Тус компани малчдадаа өвс, тэжээл 
тарааж, зуд турхантай хэцүү бэрх үед ч тэднийгээ орхилгүй мөнгөн тусламж 
үзүүлж сэтгэлийн дэм хайрладаг. Мөн ахмад настан буурлууддаа жил бүр 
хүндэтгэл үзүүлдэг билээ.

Áàÿí Àéðàã Ýêñïëîðýéøí êîìïàíè îðîí íóòãèéí àðä èðãýääýý ñýòãýëèéí äýì ¿ç¿¿ëýõ 

õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä íèéò 161.2 ñàÿ  òºãðºã çàðöóóëæýý.

	Дөрвөлжин нутгийн шүтээн болсон Эрдэнэтолгой хэмээх толгойд хүндэтгэл үзүүлж, 
өвөг дээдсээ нутаглуулсан хойч үед нь буян номын дуу сонсгохоор Түвд, Монголдоо 
алдартай Жавжаа Ренбүүчи ламтныг урьж, сумын нийт иргэд, сүсэгтэн олондоо 
зориулан ном хуруулсан юм. Мөн тэрхүү толгойд нутаглуулсан өвөг дээдсийнх 
нь хойчийн буянд зориулан Лүүжин хэмээх хатуу уншлагатай номыг Баянхошуу 
хийдийн 4 гол лам нарыг залж авчран хуруулж, Эрдэнэтолгойн өвөрт ард иргэдийн 
оролцоотойгоор шашны арга хэмжээ зохион байгууллаа.



56

	Уг хөтөлбөрийн хүрээнд Дөрвөлжин болон Эрдэнэхайрхан сумдын ахмадуудад 
цагаан сарын гарын бэлэг гардуулав. Үүнд, Эрдэнэхайрхан суманд 184 ахмад настан, 
Дөрвөлжин суман 117 ахмад настанд цаг тооны бичиг, хадаг, 10 кг-ийн гурил (нийт 
301 уут буюу 3 010 кг) гурил тараалаа.

	Бүтэн болон хагас өнчин 6-16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд тусламж олгов

	Орон нутгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэргэнцэр бэлэглэв. 

	2013-2014 онд “Сэтгэлийн дэм” хөтөлбөрийн хүрээнд малчдад өвс, тэжээл 
хандивлав. Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сумын 316, Дөрвөлжин сумын 400 өрхөд 
нийт 15 сая төгрөгийн үнэ бүхий 37.5 тонн хорголжин тэжээл гардуулан өглөө. 

	2014 оны өвлийн эхэн сараас эхлэн Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын нутагт цас 
оролгүй удаж харын зуд нүүрлэсэн тул Баян Айраг төслөөс Эрдэнэхайрхан сумын 
Алтан баг болон Дөрвөлжин сумын Цогт багийн малчдын 30 гаруй мянган толгой 
малыг өвлийн туршид өөрийн усны цооногуудаас үнэ төлбөргүй усалж, мал услахад 
шаардлагатай онгоцнуудыг хийж өгөв.

СПОРТ, НИйТИйН БИЕИйН ТАМИРыГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

очирваань лиг-2014” тэмцээнийг ивээн тэтгэв.
Баян Айраг Эксплорэйшн компани “Очирваань лиг-2014” тэмцээний ерөнхий 
ивээн тэтгэгчээр ажиллаж Улаанбаатар хотоос ирэх шүүгчдийн онгоцны зардлыг 
даав. Тэмцээн хоёрдугаар сарын 28-нд нээлтээ хийсэн ба 26 хоног үргэлжилж 
аваргаа шалгарууллаа. Ивээн тэтгэгчээр оролцсоны зардал дунджаар 250 000 * 
2 удаа = 500 000 төгрөг.

Áàÿí Àéðàã Ýêñïëîðýéøí êîìïàíè îðîí íóòãèéí àðä èðãýäèéí ñïîðò, íèéòèéí áèåèéí 

òàìèðûã äýìæèõ õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä íèéò 44.4 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëæýý.

 Баян Айраг ХХК-ийн нэрэмжит спортын уралдаан, тэмцээнүүдийг жил бүр зохион 
байгуулдаг уламжлалтай болов.
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 Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумын харьяат улс, аймгийн цолтой бөхчүүдийн 
амжилтыг урамшуулж, бэлтгэлийн хувцас хэрэглэл, амин дэм гэх мэт мөнгөн бус 
тусламж үзүүлдэг. 

 Сумын наадмын түрүү бөх, соёолон насны түрүү морьдыг байлж, урамшуулдаг.

	Баян Айраг Эксплорэйшн компани орон нутагт спорт, нийтийн биеийн тамирыг 
хөгжүүлэх зорилгоор спортын өндөр амжилт гарган яваа нутгийн тамирчдаа дэмжин 
ажилладаг.

Пауэрлифтингийн Дэлхийн аваргын мөнгөн медальт б.дэлгэрХишигийн Дэлхийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох замын зардалд 1.0 сая төгрөгийн тусламж 
үзүүлэв. 

Жүдо бөхийн шигшээ багийн тамирчин н.сэр-одын Олимпийн эрх авах тэмцээний 
замын зардалд 1.0 сая төгрөгийн хандив өргөв. 

Чөлөөт бөхийн Дэлхийн 
болон Оюутны дэлхийн 

аваргын мөнгө, Ази 
тивийн аваргын хүрэл 
медальт, олон улсын 
хэмжээний мастер 

б.оюунсүрэнгийн 
эмчилгээний зардалд

5 сая төгрөгийн туслалцаа 
үзүүлэв.

Дөрвөлжин сумтай 
байгуулсан хамтын 

ажиллагааны гэрээний 
хүрээнд Шатрын спортын

Их мастер
д.ноМин-эрдэнэд

10 сая төгрөгийн дэмжлэг 
үзүүлэв.

Монгол Улсын 
өсөх идэр начин 

ц.суМъяабэйсийн 
эмчилгээний зардалд 

15 сая төгрөгийн хандив 
өргөв.
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коМпанийн байгаль орЧны бодлого
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд байгаль орчны 
эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгах, учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажилд нэн тэргүүний ач 
холбогдол өгч, үүрэг хариуцлагаа гүнээ ухамсарлан ажиллаж байна. 

Тус компанийн байгаль орчны нэн тэргүүний зорилго бол:

Байгаль орчны 
холбогдох хууль 

тогтоомжууд, Монгол 
Улсад болон олон 

улсад нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн 

стандартуудыг дагаж 
мөрдөх,

Байгаль орчны 
эрсдэлийг урьдчилан 
тооцож нөлөөллийг 

бууруулах, эрсдэлийг 
хамгийн бага түвшинд 

байлгах, байгаль 
орчныг нөхөн сэргээх 

үйл ажиллагааг 
нутгийн эко системийг 

алдагдуулахгүй 
байхаар урьдчилан 

төлөвлөн хэрэгжүүлэх,

Нутгийн иргэдийн 
оролцоотой 

байгаль орчныг 
хамгаалах, тэдний 

уламжлагдаж ирсэн 
соёл, өв уламжлалыг 
хүндэтгэн хамгаалах 

явдал юм. 
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Тус компанийн баримталж буй бодлого нь өөрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд 
үүсч болох ямарваа нэг сөрөг нөлөөллийг олон улсын болон үндэсний байгаль орчны 
менежментийн хамгийн шилдэг арга барил дээр тулгуурлан бууруулах билээ. 

Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн Байгаль орчны хэлтсийн үйл ажиллагаа байгаль 
орчны менежмент, орчны хяналт шинжилгээ, олон нийтийн ажил гэсэн хэд хэдэн 
чиглэлтэй.

байгаль орЧны МенежМент

Баян Айраг төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 2013 оны 
дөрөвдүгээр сарын 13-ны өдөр Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамаар батлуулсан. 
Тус үнэлгээний тайлангийн дагуу байгаль орчны менежментийн ба химийн бодисын 
менежментийн төлөвлөгөө, мөн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 
боловсруулж байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн байгууллагад баталгаажуулахаар 
хүргүүлжээ. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн зүгээс Завхан аймгийн Дөрвөлжин 
сумын хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулах төслийг санаачлан, хогийн хуучин цэгийг 
цэвэрлэж, 50 орчим жилийн настай 22.2 га /гектар/ талбайг эзэлсэн хур хогийг олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Ландфилийн аргаар булшилж, мөн Ландфилийн аргаар 6 м 
орчим гүн хог булшлах шинэ хогийн цэг нээлээ. 

Цөлжилтөөс сэргийлэх ажлын хүрээнд 
Дөрвөлжин сумын төвд болон 
сургуулийн хашаанд нийт 500 гаруй мод 
тарьж, сургуулийн сурагчдыг мод тарих 
ажилд оролцуулав. 
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2014 онд Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын төвийн гудамж талбайд 
олон жилийн салхи шуурганы улмаас хуралдсан элсийг түрж зайлуулах, 
ашиглалтаас гарсан хуучин барилгуудыг буулгаж барилгын хогийг хогийн 
цэгт хүргэх ажлыг хийж гүйцэтгэхэд Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 64 сая 
төгрөгийн зардал гаргажээ. 

уст цэгийг хамгаалах 
 2013-2014 онд Дөрвөлжин сумын 
Цогт болон Буурал багийн нутаг 
дэвсгэрт орших худгуудыг засварлан 
шинэчлэх ажлыг зохион байгуулахад 
зориулж нийт 22.8 сая төгрөгийн 
зардлыг Баян Айраг төслөөс 
санхүүжүүлжээ. 

Мөн орон нутгийн цөлжилттэй тэмцэн, элс цэвэрлэх ажлыг 2009 онд зохион 
байгуулснаар олон айл өрх болон албан газруудын хашаа хороог элсэн манхангүй 
болголоо. Уурхайн олборлолтын дараах нөхөн сэргээлтэд зориулан орон нутгийн 
хөрс, ургамал зэргийг судалж, биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын суурь бааз бэлтгэх 
ажлыг эхлүүлээд байна. Үүнээс гадна орон нутагтай хамтран ногоон бүс, ногоон зурвас 
байгуулах ажлыг эхлэхээр төлөвлөсөн.
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уурхайгаас үүсэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Дөрвөлжин сумын нутагт ялангуяа хавар, намрын улиралд элсэн ба шороон шуурга элбэг 
болдог. Уурхай болон барилгын ажлаас улбаалан өнгөн хөрсийг хуулснаар агаарт тоос 
дэгддэг. Уг асуудлыг зохицуулах зорилгоор шаардлагагүй тохиолдолд газар хөндөхгүй 
байх, мөн үйл ажиллагаанд дахин ашиглагдахгүй газрыг тогтворжуулж, нөхөн сэргээлт 
хийх ажлыг зохион байгуулж байна. 

Тоосжилтын нэг эх үүсвэр нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн бөгөөд 2014 оны 
нэгдүгээр сараас эхлэн уурхайгаас гадагш явж буй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд 
хязгаарлалт хийх ажлыг зохион байгуулсан.

Хатуу хучилтгүй зам дээрх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтыг 
багасгах үүднээс уурхайн болон уурхайгаас сумын төв хүртэлх замыг тогтмол услах арга 
хэмжээ авч байна. Түүнчлэн тоосжилтыг дарахад ашиглаж буй усны хэрэглээг бууруулж, 
үр дүнг нэмэгдүүлэхийн тулд тоос дарагч бүтээгдэхүүнийг туршиж буй. Уурхайгаас 
Дөрвөлжин сумын төв хүртэлх 22 км замын дунд чийг баригч кальцийн давсны уусмал 
цацсанаар зам усалгааны дараа усны чийг 2-3 цаг илүү тогтож, тоосжилт буурчээ.

ан амьтанд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Баян Айраг төслийнхөн шувуу судлаачидтай хамтран уурхайн орчмын шувуудыг 
хамгаалах ажил зохион байгуулж байна. Үүний дагуу нуруулдан уусгалтын талбайд 
шувуудыг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор овоолгуудын дээд талаар дуу болон хий 
гарган шувуу үргээгч суурилуулж, овоолгуудын урд талаар нийлэг тор татав. 

Уурхайгаас хойш 10 км-ийн зайд байрлах Эрдэнэхайрхан сумын Алтан багийг 
иргэдийн өвөлжөөнд уурхайгаас үүдэлтэй тоосжилт болон дуу чимээний нөлөөллийн 
судалгааг хийсэн. Судалгааны дүнгээс аль ч өвөлжөөн дээр стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс их гарсан тохиолдол байгаагүй. Уурхайн хойд ууланд нутагладаг янгирын 
сүрэгт зориулан 4 усан сан байгуулж, түүн дээр ирэх ан амьтан болон шувуудыг судалж 
байна.
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Баян Айраг Эксплорэйшн компани 2012 оноос эхлэн хог хаягдлын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлэн хог хаягдлыг байгаль орчинд нөлөө үзүүлэхгүй технологиор 
зайлуулах, дахин ашиглах арга хэмжээг авч байна. Дөрвөлжин сумын хуучин хогийн 
цэгийн хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж, шинээр ландфилийн аргаар булах цэг байгуулж, 
сумын иргэдтэй хамтран хэрэглэж байна.

Баян Айраг төслийн баримталдаг зарчим бол гарч буй хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, 
гарсан хаягдлыг ангилах, дахин ашиглах, устгах юм. Сар бүр хэлтсүүдээс хог хаягдлын 
мэдээ, бүртгэл хийж байгаа нь хаягдлыг бүрэн хянах, зохицуулах боломж олгодог.

Төслийн бүхий л үйл ажиллагаанаас гарч буй ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг 
ангилан ялгаж, цаасан хайрцаг, хуванцар сав, ашигласан тос, хүнсний тос зэргийг дахин 
ашиглаж байна. 

Барилга угсралт, уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад үүссэн хог хаягдал нь өндөр түвшний 
зохион байгуулалт, менежментийг шаарддаг. Бид өөрсдийн үйл ажиллагаанаас үүсэх 
хог хаягдлын хэмжээг хамгийн бага байлгах, дахин ашиглагдахгүй хог хаягдлыг байгаль 
орчинд ээлтэй технологиор устгах, булах ажилд нэн тэргүүний ач холбогдол өгч 
ажилладаг.

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас нийт 12 төрөлд хамрагдах хог хаягдал гарч 
байгаагаас 25%-ийг нь дахин ашиглаж, 17%-ийг нь шатаах зууханд шатааж, 8%-ийг нь 
хогийн цэгт хүргэж, 50%-ийг нь дахин боловсруулж байна. 

 ¯éëäâýðëýëèéí õîã õàÿãäëûã çàéëóóëñàí àðãà õýìæýý

Äàõèí áîëîâñðóóëñàí

Äàõèí àøèãëàñàí

Õîãèéí öýãò

Øàòààõ çóóõàíä

50%

17%

8%

25%
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Хаягдал Чулуулгийн МенежМент

Газрын гүн дэх хүхэр агуулсан чулуулаг агаарт гарснаар хүчилтөрөгч ба усны нөлөөллөөр 
хүчил үүсгэдэг. Харин Баян Айраг төслийн хувьд идэвхтэй чулуулгын хэмжээ маш бага 
байдаг. Байгаль орчин, Геологи ба Уулын хэлтэс хамтран байгаль орчны хохирлоос 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд хүчил үүсгэх чадвартай чулуулгийг шинжилж дээж авах, 
тэдгээрийг илрүүлэх аргачлалыг боловсруулах, мөн овоолго дээр хаях ажлыг зохицуулах 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 

цэвэрлэх байгууламжийн шингэн хаягдал: Ахуйн хэрэглээнээс буюу угаалга, 
цэвэрлэгээ, шүршүүрээс гарсан усыг Цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан цэвэрлэж 
байна. Энэхүү цэвэрлэсэн усыг замын тоосжилт дарах болон ногоон байгууламжийн 
усалгаанд дахин ашигладаг. 

2014 онд замын усалгаанд 9 409 тн, ногоон байгууламжийн усалгаанд 2 318 тн нийтдээ 
11 727 тн саарал усыг дахин ашиглаад байна. 2014 оны арваннэгдүгээр сарын эхний 
байдлаар нийт 12 976 тн бохир усыг цэвэрлэж, 216 шоо метр лагийг лагийн хаягдлын 
санд хаяжээ.

цэвэрлэх байгууламжийн лаг: Ахуйн хэрэглээний усыг цэвэршүүлэх явцад байгууламжид 
хуримтлагдсан лагийг сард 2 удаа шахдаг бөгөөд нэг удаагийн шахалтаар 6.0 тн орчим 
лаг гардаг. Энэ оны аравдугаар сарын эхний байдлаар нийтдээ 216 тн лагийг лагийн 
санд шахаад байна. 

Ñààðàë óñíû ñàí 

Ëàãèéí ñàí

Ñààðàë óñààð çàì óñàëæ áàéãàà íü

Ñààðàë óñûã íºõºí ñýðãýýëòýíä 
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байгаль орЧны дотоод Хяналт

Баян Айраг Эксплорэйшн компани долоо хоног бүрийн үзлэг шалгалтыг тогтмолжуулж, 
илэрсэн зөрчлүүдийг тухайн хэлтэс бүрийн удирдах ажилтнуудад мэдээлж, арилгуулах 
арга хэмжээг авч байна. Дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчлийн шалтгааныг тогтоож, дахин 
гаргахгүй байх арга хэмжээг авч, тухайн хэлтсийн ажилтнуудад сургалт явуулж байна.

Энэхүү дотоодын хяналт ихээхэн үр дүнгээ өгч, хэлтсүүд ажлын байрандаа аль болох 
байгаль орчны зөрчил гаргахгүй байх, осол дөхсөн тохиолдлыг тухай бүр урьдчилан 
залруулах тал дээр анхааран ажиллах болсон.

ХиМийн бодисын эрсдэлийн МенежМент
Баян Айрагийн уурхайд тоног төхөөрөмж цэвэрлэхээс эхлүүлээд чулуулгаас алт ялгаж 
авах хүртэл үйлдвэрлэлийн олон үйл ажиллагаанд химийн бодис ашигладаг. Тус 
компани нь химийн бодисыг аюулгүй ашиглах, түүний зохистой хэрэглээг зохицуулах 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газраас 
шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг авч ажиллаж байна. Өнөөгийн байдлаар Баян Айрагийн 
уурхайд 10 гаруй төрлийн химийн бодис ашиглаж буй. 

Химийн бодисын эрсдэлийг урьдчилан тооцон, ямар нэгэн эрсдэл үүсэхгүй байх 
нь туйлын чухал юм. Химийн бодис хадгалах агуулахыг контейнерээр хийсэн бөгөөд 
агуулах байрлуулсан бетон суурийг бэлтгэхдээ доор нь HDPE хулдаас дэвсэж, ус үл 
нэвчүүлэх бетон хэрэглэжээ. Мөн суурь нь ус зайлуулах хоолойтой ба химийн бодис 
асгарсан тохиолдолд уг хоолойгоор дамжин үйлдвэрийн усан санд орох юм.

Õèìèéí áîäèñûí àãóóëàõ

 тус коМпани нь ХиМийн бодисыг аюулгүй 
ашиглаХ, түүний зоХистой Хэрэглээг зоХицуулаХ 

МенежМентийн төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд 
Монгол улсын засгийн газраас шаардлагатай 

зөвшөөрлүүдийг авЧ ажиллаж байна.{ {
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байгаль орЧны Хяналт шинжилгээ
Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу жил бүр байгаль орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлдэг.

агаарын чанар, тоосжилтын хяналт шинжилгээ
2013 оны зун уурхай болон боловсруулах үйлдвэрийн ойролцоо тоосжилтыг хэмжих 
сүлжээ байгуулсан бөгөөд тус сүлжээ нь PM10 болон PM2.5 нарийн тоос ба тоосны 
уналтыг хэмждэг. 

Уурхайн талбайд үйл ажиллагааны явцад ялгарч буй бохирдуулагч хий MNS4585:2007 
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэхийг тогтоох хяналт шинжилгээний 
ажлыг 2014 оны зургадугаар сараас эхлэн тогтмолжуулав.

Õÿíàëòûí öîîíîãîîñ äýýæ àâ÷ áàéíà.

Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсч буй тоосыг 
суурин болон зөөврийн багажаар хэмжиж 
байна. Одоогийн байдлаар 2 цэгт суурин 
багаж суурилуулан 7 хоног бүр дээж авч, 
хяналт тавьдаг. Харин 10 цэгт зөөврийн 
багаж байрлуулан 30 хоног бүр дээж авч, 
тоосжилтын тархалтыг тогтоох судалгаа 
явуулж байна. Тэсэлгээ болон уурхайн үйл 
ажиллагаанаас үүсч буй дуу шуугианы 
түвшинг сар бүр хэмжиж, MNS4585:2007 
стандарттай харьцуулан хянадаг.

усны хяналт шинжилгээ
Уурхайн талбайд гаргасан гүний усны 
хяналтын 8 цооногоос сар бүр дээж авч, 
шинжилгээ хийж байна. Ингэж хяналт 
явуулснаар уурхайн үйл ажиллагаанаас 
болж гүний усны бохирдож байгаа эсэхэд 
бүрэн хяналт тавих боломжтой.

Уурхайн үйл ажиллагаанд хэрэглэх усны 
эх үүсвэрийг Хайрханы хөндийгөөс татаж 
байгаа учир ус татаж буй 3 цооногийн 
ойролцоох ажиглалтын цооногийн 
түвшинг 7 хоногт нэг удаа хэмждэг. 
Цооногоос ус татах үед ажиглалтын 
цооногийн түвшин 0.5 м орчим буурдаг 
бөгөөд энэ нь газар доорх усны ордын 
хэмжээнд нөлөө бараг байхгүй гэсэн үг 
юм. Бусад ажиглалтын цооногуудыг сард 
нэг удаа хэмжин, улиралд нэг удаа дээж 
авч лабораторийн шинжилгээнд өгдөг.
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Хөрс, ургамлын хяналт шинжилгээ
Төслийн талбайд газар хөндөхөөс өмнө хөрсний 
дээж авч хяналт хийдэг. Байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу хөрсний 
дээж авах, шинжлэх ажиллагаа төслийн туршид 
үргэлжлэх юм.

Уурхайн орчмын ургамлын нөмрөгийн судалгааг 
өнгөрсөн оноос эхлэн “Ногоон алт” төслийн судалгааны 
багтай хамтран гүйцэтгэж эхэлсэн. Мөн хөрсний 
чанарын шинжилгээг хяналтын 10 цэгээс улиралд нэг 
удаа дээж авч хийлгэж байна. 

нуруулдаж уусгах талбайн хяналт шинжилгээ
Нуруулдан уусгах талбайн хяналтыг өдөр бүр хийж 
байгаа бөгөөд талбайн урд талд хөрсний хяналтын 6 
цэг, гүний усны хяналтын 8 цэгээс 7 хоног бүр дээж авч, 
шинжилж байна. Одоогийн байдлаар шинжилгээний 
дүнгээр гүний усны болон хөрсний бохирдол илрээгүй 
болно.

нөХөн сэргээлт 
Барилга болон бусад дэд бүтцийн байгууламжид зориулж газар хөндөх шаардлага  
зайлшгүй гардаг. Баян Айраг төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээг бэлтгэх явцад байгаль орчны суурь судалгааг төслийн талбарт гүйцэтгэсэн. 
Тус судалгааны явцад илэрсэн амьтан, ургамал болон соёлын дурсгалыг газрын зурагт 
тэмдэглэсэн бөгөөд газар хөндөх зөвшөөрөл авах хяналт шалгалтын үед энэхүү зургийг 
үндэслэл болгож байна. Шимт хөрс хуулах ажиллагааг Монгол Улсын байгаль орчны 
стандарт болон ургамлын бүсийн дагуу гүйцэтгэдэг. Компани шимт хөрсийг цаашдын 
нөхөн сэргээлтэнд ашиглах зорилгоор эх үүсвэрийнх нь дагуу ангилж тусгайлан 
хадгалдаг. Мөн шимт хөрс хуулах, хадгалах, дахин ашиглах тухай компанийн дотоод 
журмыг мөрдөн ажиллаж байна. 

Áèîëîãèéí íºõºí ñýðãýýëò õèéñýí áàéäàë

Баян Айраг ордын талбай орчимд газрын доорх усны хяналт шинжилгээний 14 цооног 
бий. Нуруулдан уусгах талбайн орчимд цианит натрийн шинжилгээний зориулалтаар 
3 цооногийг ашиглаж байна. Хяналтыг тогтмол явуулан сард нэг удаа хэмжилт хийж, 
дээжийг нь лабораторийн шинжилгээнд илгээдэг.
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Баян Айраг Эксплорэйшн компани хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг 
гүйцэтгэж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг багасгадаг. 2013 онд гэхэд ажилчдын 
хотхоны орчим 2 га гаруй талбайд MNS5918:2008 стандартын дагуу орон нутгаас авсан 
мод, олон наст ургамал болон буурцагт ургамал тарьсан. 

2013 онд Байгаль орчны хэлтэс орон нутгийн ургамлын үрийг түүж, бэлтгэсэн. Эдгээр 
үрүүдийг хэлтсийн хүлэмжинд үрслүүлж, 2014 оны үржүүлгэд хэрэглэжээ. Мөн орон 
нутгийн бус, Монголын ижил төрлийн экосистемд ургадаг модлог ургамал болох 
хайлаас, улиас, бүйлс, шар хуайс зэргийг тарьж туршиж байна.

Их хур тунадастай үед хөрсний эвдрэлээс сэргийлэх зорилгоор үерийн ус цуглуулах 
хөв цөөрөм, зайлуулах далан байгуулав.

Баян Айраг төслийнхөн уурхайн олборлолт эхэлсэн үеэс эхлэн нөхөн сэргээлтийг 
ажилд гол анхаарлаа хандуулж иржээ. Газар хөндөх явцад шимт хөрсийг эхлэн хуулж, 
MNS5916:2008 стандартын дагуу хадгалан, нөхөн сэргээлтийг ажилдаа эргүүлэх 
ашиглаж байна. Тус уурхайн хувьд говь хээрийн бүсэд байдаг учраас нутгийн ургамал, 
ерхөг, царгас, үхэр болон ямаан харганыг нөхөн сэргээлтэнд голчлон хэрэглэж байна. 

2013 онд 2.6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 0.6 га талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлт, 2014 онд 48.85 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 11.75 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийв. Уурхайн эдэлбэр газарт 2012 оноос мод тарьж эхэлсэн 
бөгөөд одоогийн байдлаар нийтдээ 13 төрлийн 2 320 ширхэг модны суулгац тарьж, 
нутагшуулах ажил хийж байна. Мөн нутгийн бутлаг ургамлын үрийг түүж, үрслүүлэн 
нөхөн сэргээлтэнд ашиглаж буй.

ойн хамгаалалтын зурвас
Байгаль хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Дөрвөлжин сумын 
орчим элсний нүүлтийг сааруулах, ойн зурвас бий болгох ажлыг туршилт байдлаар 0.6 
га талбайд гүйцэтгэсэн. Мал амьтдаас хамгаалж 140 х 40 м-ийн харьцаатай төмөр торон 
хашаа барьж, 4 төрлийн 200 модны суулгац тарьж, усалгаа арчилгааг тогтмол хийж 
байна.

тарих технологи: Мод тарих нүхийг 2 аргаар ухав.

 Автогрейдрийн ард анжис хэлбэрийн төмөр угсарч шулуун шуудуу татан шуудуун 
дотроо жижиг нүх ухаж суулгацаа суулгасан

 Гараар 0.8 м диаметртэй нүх ухаж тогоолон суулгацаа суулгасан
 Тарьсан аргын хувьд ялгаа их ажиглагдаагүй бөгөөд суулгацны амьдралт 90%-ийн 

ургалттай байна.

ХүлэМж 
Хүлэмжинд нутгийн зонхилогч нөлөө бүхий ургамлуудыг үр болон мөчрөөр тарив. 
Мөн уурхайн бүсэд нөхөн сэргээлтэд ашиглах зорилгоор 3 төрлийн модыг мөчрөөр, 4 
төрлийн модыг үрээр тарьсан.
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нутгийн ургамлын үр түүх, үрийн сан бүрдүүлэх
Шимт хөрсөөр хучсан талбайд нутгийн ургамал болох саман ерхөг, харганы үрийг олон 
наст таримал ургамлын үртэй хольж тарихад маш сайн соёолж ургав. Наймдугаар сарын 
15-аас есдүгээр сарын 15 хүртэлх хугацаанд байгаль орчны ажилчдаар саман ерхөгний 
үр түүлгэж нийт 80 кг-ийг бэлтгэв.

шимт хөрсийг хадгалах
Баян Айраг уурхай газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, хадгалалт 
MNS5916:2008-ын дагуу үржил шимт хөрсний хуулалт, хадгалалт болон хэлбэржүүлэлтийн 
ажлыг уулын ажлын төлөвлөгөөндөө оруулан гүйцэтгэж буй. Газар шорооны ажил 
бүрийн өмнө тухайн газрын гадаргаас хамааруулан 20-30 см-ийн зузаантайгаар хөрсийг 
хуулж, стандарт налуу болон өндөртэйгээр хэлбэржүүлэлт хийн хадгалж байна.

¯ð áîëîí ìº÷ðººð òàðüñàíû äàðàà òîãòìîë óñàëæ, òîðäîí óðãóóëñàí ìîäíû ñóóëãàö

байгаль орЧны Хөтөлбөрүүд
Баян Айраг Эксплорэйшн компани уурхайн нөлөөлөлд өртөгч талуудад байгаль орчны 
тухай мэдээлэл өгөх үүргээ ухамсарлан ажилладаг. Сумын удирдлагуудтай харилцахын 
зэрэгцээ Дөрвөлжин сумын сургуулийн багш, сурагчдад зориулж уурхай болон байгаль 
орчны тухай мэдлэг олгох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

 Хог хаягдлын менежмент

 Ус ба байгаль орчин

 Хяналт шинжилгээний дадлага

 Тоосжилтыг хянах

 Уран сайхан ба байгаль орчны сэдэвт уралдаан тэмцээн

Компанийн ажилтнууд Дөрвөлжин сумын сургуулийн сурагчидтай хамтран сургуулийн 
цэцэрлэгжүүлэлтэнд оролцож, мод тарьсан юм. 
2013 оны аравдугаар сард Байгаль орчны хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан сумын иргэд болон сонирхогч талуудад мэдээллийн нээлттэй өдөрлөг 
зохион байгуулсан билээ. Уг өдөрлөгт төрийн засаг захиргаа, иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын гишүүд, иргэд зэрэг нийт 30 хүн оролцов.
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Õ¿¿õä¿¿ä óóðõàé äýýð 

Ýðäýíýõàéðõàí ñóìàíä ìîä òàðèõ ºäºð

Íàéðàìäàë çóñëàíä àìàðñàí õ¿¿õä¿¿ä

залуу байгаль хамгаалагч хөтөлбөр
2013-2014 оны хичээлийн жилд Дөрвөлжин сумын 9 жилийн дунд сургуульд “Залуу 
байгаль хамгаалагч хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхлэв. Хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдүүдэд 
өгсөн мэдлэгийг улам гүнзгийрүүлэх чиглэлээр төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион 
байгуулсан. Жишээ нь хүүхдүүдийн дунд хөтөлбөрөөс юу сурсан, юу мэдэж авсан талаар 
зохион бичлэгийн уралдаан явуулав. Уралдаанд нийт 120 гаруй хүүхэд оролцсон бөгөөд 
шалгарсан 10 хүүхдийг энэ зун Олон улсын Найрамдал зусланд амрах эрхийн бичгээр 
шагнаж урамшуулав.

Эрдэнэхайрхан сумын сургуулийн төгсөх ангийн хүүхдүүдтэй Төгсөлтийн мод тарих 
арга хэмжээ зохион байгуулж, аравдугаар сард хүүхдүүд болон сумын иргэдтэй дахин 
хамтран мод тарьсан.

түүх, соёлын өвийг хамгаалах 
Уурхайн ашиглалтын талбай дахь археологийн судалгааг 2004 оноос эхэлсэн бөгөөд 
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн Ц.Цэвээндорж ахлагчтай 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
судалгааны баг транссектын (transection) болон ажиглалт, зураг зүй, баримтжуулах 
аргуудыг ашиглан судалгаа явуулсан. 

Судалгааны дүнгээр нийт 109 дурсгал олж илрүүлснээс хүрэл, төмөр зэвсгийн үеийн 
85 хиргисүүр, мөн тэр үед хамаарах 24 хадны зураг байв. Бүх хиргисүүр болон хадны 
зургийг хуулбарлан зурж, фото зургийг нь аван баримтжуулсан. 

Судалгааны дүнгээр Археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд Баян Айраг компанитай 
хамтран судалгааны ном хэвлүүлэн олон нийтийн хүртээл болгосон юм.
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аюулгүй ажиллагааны зорилго 
Уул уурхайн үйлдвэрлэлд аюулгүй ажиллагаа тэргүүн зэрэгт тавигддаг. Баян Айраг 
Эксплорэйшн компанийн аюулгүй ажиллагааны талаарх алсын хараа нь “Эрүүл, аюулгүй 
орчинг хамтдаа бий болгох” юм. Тус компани үйл ажиллагааны явцад гарч болзошгүй 
аюул осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг удирдлага болон бүх ажилчны тусламжтайгаар 
олж илрүүлж, судлан бүртгэж, яаралтай засах арга хэмжээг авч, дахин гарахгүй байх тал 
дээр бодлого, төлөвлөгөө боловсруулан ажилладаг. 

аюулгүй ажиллагааны үндсэн Чиг үүрэг 

 Ажилчид эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлөөр хангагдаж байгаа эсэхэд 
хяналт тавих

 Болзошгүй аюул ослын талаар ажилчдыг мэдээллээр хангах

 Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам боловсруулж ажилчид болон удирдах 
албан тушаалтнаар мөрдүүлэх

 Гарсан осол болон осолд дөхсөн тохиолдол бүрийг судлан бүртгэх

 Ажлын байрны төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үзлэг шалгалт хийх

 Монгол Улсад мөрдөгдөж буй хууль дүрэм, стандартыг дагаж мөрдөж байгаа 
эсэхэд хяналт тавих
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Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуй, сургалтын хэлтсийн зорилго нь 
аюулгүй ажиллагааны дэг журмыг 
хэвшүүлж, ажлын аюулгүй орчинг бий 
болгоход оршино. Тус хэлтэс нь аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм журам боловсруулан, 
баталгаажуулж хэрэгжүүлэх, компанийн 
аюулгүй ажиллагааны тухай ойлголтыг 
танин мэдүүлэх үүднээс ажилчдад 
зориулж зохих сургалтуудыг зохион 
байгуулан үр дүнд нь хяналт тавих зэрэг 
ажлуудыг хийдэг. Мөн ажлын байрны 
төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт хийх, ил болон 
далд аюулыг тодорхойлох, зөрчлүүдийг 
мэдээлэх, ослыг судлан бүртгэх нь 
аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилчдын 
өдөр тутмын үүрэг юм.

аюулгүй ажиллагаа

эМнэлэг

эрүүл аХуй

авраХ/гал сөнөөХ баг

сургалт

Хэлтсийн бүтэц

аюулгүй ажиллагааны ХангаМж 
Ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Баян Айраг Эксплорэйшн компани нь 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 
заалтын дагуу нийт ажилчдадаа төрөл бүрийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг үнэ 
төлбөргүй олгодог. 
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сарын аяны сургалт
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, сургалтын хэлтэс нь аюулгүй ажиллагаа, 
эрүүл ахуйн үндсэн сургалтуудаас гадна нийт ажилчдадаа олон талын нэмэлт мэдлэг 
олгох, ажилчдаа хөгжүүлэх зорилгоор сар бүр тухайн “сарын аян”-ы сургалтуудыг 
тогтмол зохион байгуулсаар байна.

сургалтын үндсэн Чиг үүрэг

Сургалтын 
төлөвлөгөөний 
дагуу ажилтан 
бүрт аюулгүй 
ажиллагааны 
зааварчилгаа 

өгөх

Хуулийн дагуу 
ажилтан бүр 
хамрагдвал 

зохих 
сургалтуудыг 

зохион 
байгуулах

Орон нутгийн 
болон Улаанбаатар 
хот дахь сургалтын 

төвүүдтэй 
хамтарч нарийн 

мэргэжлийн 
сургалт хийх

Сар бүр 
сэдэвчилсэн 

сургалт 
зохион 

байгуулах

сургалт 
Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн баримталдаг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн бодлогын гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь ажилтан бүр өөрийн үйл ажиллагааг аюулгүй 
эрхлэн явуулахад шаардагдах сургалт, ур чадвар, мэдлэгийг хүлээн авч байх явдал 
билээ. Тус компани нь өөрийн ажилчид, гэрээт байгууллага, зочдод зориулан аюулгүй 
ажиллагааны соёлыг дээшлүүлэхэд туслах анхдагч, давтан сургалт болон олон тооны 
бусад хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. 
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эрүүл аХуй 
Ажилчдын эрүүл мэнд, сайн сайхныг дэмжин сайжруулах нь Баян Айраг Эксплорэйшн 
компанийн амжилтын амин чухал хэсэг юм.

Эрүүл мэндийн чиглэлээрх хандлага нь зөвхөн Баян Айраг дээрх ажлын байраар үл 
хязгаарлагдана. Тус компани орон нутгийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн 
ач холбогдлыг сайтар ухамсарлан, ажилчид өөрсдийн мэдлэгийг тухайн орчиндоо 
түгээн дэлгэрүүлэх соёлыг бий болгохыг зорьдог. 

Ажлын байрны нөхцөл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хурц хордлого, үйлдвэрлэлийн 
осол үүсч болох тохиолдлуудыг багасгах чиглэлээр Баян Айраг Эксплорэйшн компани 
шат дараатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Эрхэлж буй ажлын нөхцөл 
байдлаас хамааран их хэмжээний тоос, утаа, дуу чимээ, гар ажиллагаа болон доргилтоос 
үүдэж болох өвчлөлд онцгой сонор сэрэмжтэй байж анхаарлаа хандуулан ажилладаг.

эрүүл Мэнд 
Эмч болон эмнэлгийн ажилчид болзошгүй ослын үед анхны тусламж үзүүлэх, ажилчдад 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх зорилгоор 24 цагийн турш бэлэн байдалтай ажилладаг. 
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авраХ/гал сөнөөХ баг 
Баян Айраг төслийн талбай нь алслагдмал хол газар оршдог тул онцгой байдлын үед 
зохих арга хэмжээг маш богино хугацаанд авах шаардлагатай. Энэ зорилгын үүднээс 
тус компани дэргэдээ Аврах/гал сөнөөх багийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэлийн нөхцөлд 
олсоор аврах, тээврийн хэрэгслийг ослоос аврах, хорт болон аюултай бодисын асгаралт, 
эрэн хайх, ус мөснөөс аврах ажиллагаа зэрэг сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Тус 
баг нь ослын үед ашиглах галын машин, тээврийн хэрэгслийн задаргааны багаж, олс 
татлага зэрэг орчин үеийн аюулгүй аврах тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байдаг. Орон 
нутгаас шалгарч ирсэн орон тооны 11, сайн дурын 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй Баян Айраг 
Эксплорэйшн компанийн Аврах/гал сөнөөх баг нь байнгын бэлтгэл сургуулилттайгаар 
24 цагийн турш бэлэн байдалд ажиллаж байна. 

Òóñ áàã àéìàã, ñóìûí îíöãîé áàéäàë, ýìíýëýã, 
öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàòàé õàìòàð÷, ãàë ò¿éìýð, 
àâòî îñîë, ¿åð, óñíààñ àâðàõ ãýõ ìýò îëîí òºðëèéí 
ñóðãàëòûã òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà. 

ÎÁÅÃ-ààñ çîõèîí áàéãóóëñàí “Ãàìøãèéí 
áýëýí áàéäàë” ¿ç¿¿ëýõ ñóðãàëòàíä Áàÿí Àéðàã 
Ýêñïëîðýéøí êîìïàíèéí àâðàõ àëáà àìæèëòòàé 
îðîëöîâ.

Áàÿí Àéðàã Ýêñïëîðýéøí êîìïàíèéí Àâðàõ/ãàë 
ñºíººõ áàã Óëèàñòàé õîòûí Îíöãîé áàéäëûí àëáà 
áîëîí Äºðâºëæèí, Ýðäýíýõàéðõàí, Çàâõàíìàíäàë 
ñóìäûí öàãäààãèéí àëáàí õààã÷äûã õàìðóóëàí àâðàõ 
àæèëëàãààíû õýä õýäýí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàâ. 

Äºðâºëæèí, Ýðäýíýõàéðõàí, Çàâõàíìàíäàë ñóìäûí 
öàãäààãèéí àëáàí õààã÷äûã õàìðóóëñàí “Àâòî îñëûí 
¿åèéí àâðàõ àæèëëàãàà” ñóðãàëò.

Аврах багийн гишүүд нь орон нутагт осол, байгалийн гамшигт үзэгдэл гарсан 
тохиолдолд онцгой байдлынхантай хамтарч хүн хүч, техникийн туслалцаа үзүүлдэг. 2014 
оноос Аймаг, сумын Онцгой байдал, цагдаа, эмнэлгийн байгууллагуудын ажилчид, албан 
хаагчдын ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор төрөл бүрийн аврах ажиллагааны 
сургалтуудыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулж эхлэв. Эдгээр байгууллагын удирдлагууд 
“Бид энэ төрлийн сургалтыг Орос, Солонгос гэх мэт оронд цөөн тооны ажилчдаа маш 
өндөр өртөгтэй сургадаг байсан бол, одоо нутагтаа онол, дадлага хосолсон сургалтыг 
үнэ төлбөргүй авч байгаадаа баяртай байна” гэж мэдэгдэн, талархлаа илэрхийлсэн юм. 
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тогтвортой байдлын тайлан

Дөрвөлжин сумын Онц багийн нутаг дэвсгэрт 
гарсан малын гоц халдварт боом өвчнийг дарах 
ажиллагаанд Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн 
аврах алба хүн хүч болон техникээр туслав.

Улиастай, Тосонцэнгэл сумдын онцгой байдлын 
албан хаагчид болон Дөрвөлжин, Завханмандал, 
Ургамал сумдын цагдаагийн албан хаагчдыг 
хамруулсан “Газраар эрэн хайх, аврах ажиллагаа” 
сургалтыг зохион байгуулав.

Улиастай, Тосонцэнгэл сумдын Онцгой байдлын 
албаны албан хаагчдыг хамруулсан “Аж үйлдвэрийн 
ослын үед олсоор аврах ажиллагаа” сургалтыг 
зохион байгуулав.

Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн нэрэмжит 
“Онцгой байдлын үеийн аврах ажиллагаа”-ны 
анхдугаар тэмцээн зохион байгуулагдав. 

Аврах, гал сөнөөх баг нь химийн бодис асгарах, 
бодист хордох үед анхны тусламж үзүүлж ажиллах 
бүрэн чадвартай. 

Тэмцээнд урилгаар Улиастай хотын Онцгой байдлын 
албаны аврагч албан хаагчид болон бусад багууд 
оролцсоноос Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн 
Аврах алба тэргүүн байранд шалгарав. 
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алт - Валютын зориулалтаар болон гоёл чимэглэл, шүд засал, электроникийн 
үйлдвэрлэлд ашигладаг үнэт металл. 

байгаль орЧны МенежМент - Байгаль орчны бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
болон байгаль орчны асуудлуудыг зохицуулахад хэрэглэдэг байгууллагын удирдлагын 
тогтолцооны хэсэг.

биологийн нөХөн сэргээлт - Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны техникийн үе 
шат бүрэн дуусч, овоолгын болон талбайн хөрс чулуулаг тогтворжиж, нягтарсны дараа 
овоолгод хадгалж байсан шимт хөрсийг эргүүлэн байршуулах. 

газрын нөХөн сэргээлт - Эвдэрсэн газрын аж ахуйн үнэ цэн, бүтээмжийг нь 
сэргээх, тэрчлэн хүрээлэн буй орчны нөхцлийг нийгмийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн 
сайжруулахад чиглэсэн цогц арга хэмжээ.

давХаргын дагуу олборлоХ ил уурХай -Том хэмжээтэй, гүн бус ордыг 
ашигладаг олборлолтын төрөл. 

ил уурХай - Гүн бус орд дээр байгуулсан уурхай. Хүдрийг газрын гадаргаас доош 
дэвсэг дэвсгээр ухах замаар олборлоно. 

Мөнгө  - Дулаан, цахилгааныг сайн дамжуулдаг үнэт металл. Толь, үнэт эдлэл, зоос 
үйлдвэрлэлд ашиглана. 

ÒÀÉËÁÀÐ ÒÎËÜ
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нөХөн сэргээлт - Сүйтгэгдсэн буюу бохирдсон газрыг ашигтай хэлбэрт оруулах үйл 
ажиллагаа.

нуруулдан уусгаХ теХнологи - Бага агуулгатай хүдрийг цоордоггүй хулдаас дэвсч 
бэлтгэсэн талбай дээр нуруулдан хурааж, цианидын сулруулсан уусмалыг дусаагуур 
хоолойгоор хүдэр дундуур нэвчүүлэх замаар алт ялгах технологи. 

орд - Үнэ цэнэтэй эрдэс агуулсан их хэмжээний чулуулаг. Дээжлэлтээр тогтоогдсон 
хүдрийн биет.

теХникийн нөХөн сэргээлт - Орд газрыг ашиглаж дууссаны дараа уурхайн 
чөлөөлөгдсөн орон зайг цаашид аж ахуйн үйл ажиллагаанд үргэлжлүүлэн ашиглах 
зорилгоор бэлтгэх. 

тогтвортой Хөгжил - Экологийн тэнцвэрийг алдагдуулахгүйгээр өнөөгийн нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийн хэрэгцээг хангахын сацуу ирээдүй хойчдоо үр ашгийг нь 
хүртээх. 

Хариуцлагатай уул уурХай - Уул уурхайн компани байгальд ээлтэй шинэ техник, 
технологи ашиглахаас авахуулаад нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд 
чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааны цогц. 

цианид - Хүдрээс алт, мөнгийг уусгах авахад хэрэглэдэг, нүүрстөрөгч, азот агуулсан 
химийн нэгдэл. Дэлхийн алтны уурхайнуудын 90% нь цианидын уусмал ашигладаг 
гэсэн судалгаа бий. 
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Баян Айраг Эксплорэйшн компанийн тулгын гурван чулуу шиг үйл ажиллагааны 
зарчим нь Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны менежмент, Орон нутгийн хөгжил 
билээ. Тэгвэл энэхүү гурван зарчим хамтаар тогтвортой, тодорхой, үр бүтээлтэй 
байснаар өндөр технологи бүхий баяжуулах үйлдвэр хөгжлийг түүчээлэх 

хөрөнгө оруулалт болох юм. 
Баян Айраг бол олон улсын тэргүүн туршлага, техникийн дэвшлийг ашиглан 

мэргэжлийн өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулахыг зорьдог Монгол Улсын уул уурхайн 
компани юм. Бизнесийн үр ашгаа нэмэгдүүлэхийн сацуу нийгмийн баялгийг бүтээлцэх 
нь бидний гол зорилго билээ. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөгүй, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэсэн, хариуцлагатай уул уурхайг явуулж, орон 
нутгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна. Завхан аймаг дахь 
уул уурхайн анхдагч компани болохын хувьд нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах, 
тэднийг сургаж хөгжүүлэх, улсын болон орон нутгийн төсөвт татвар, хураамж  төвлөрүүлэх 
зэргээр улс, орон нутгийн хөгжлийг тууштай дэмжиж Монгол Улсын баруун бүс нутгийн 
эдийн засгийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулж байгаагаа онцлон тэмдэглэхэд 
таатай байна. Тус компани орон нутагтаа “Байгаль орчин, бэлчээрийн менежмент”, 
“Боловсролыг дэмжих, түүх соёлын өвийг хамгаалах”, “Эрүүл мэнд, нийтийн биеийн 
тамирыг дэмжих”, “Жижиг дунд үйлдвэрлэл, фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх” зэрэг олон 
төсөл хөтөлбөрийг өргөн хүрээтэйгээр зохион байгуулан хэрэгжүүлж, нутгийн иргэдийн 
аж амьдралд дорвитой туслалцаа үзүүлсээр ирсэн билээ. 
 Уурхайн үйл ажиллагааг явуулахад багагүй саад, бэрхшээлүүд тулгардаг хэдий ч хамт 
олны маань нэгдмэл байдал, хамтын хүсэл тэмүүлэл болоод нутгийн зон олны элгэн 
халуун сэтгэл, хамтын ажиллагаа амжилтаар дүүрэн ирээдүй рүү хөтлөх болно. Баян 
Айраг Эксплорэйшн компани орон нутгийн иргэдийн эрх ашгийг ямагт хүндэтгэсээр 
ирсэн бөгөөд компанийн бизнесийн бүхий л үйл ажиллагаа ирээдүй рүү чиглэсэн байдаг. 
Компанийн үйл ажиллагааны үр шим, өгөөжийг хөрөнгө оруулагчид болон ажилтнууд 
маань төдийгүй орон нутгийн иргэд, бизнесийн түнш, хамтрагчид цаашилбал Монгол 
орон хүртсээр ирсэн, цаашид ч хүртэнэ гэдэгт итгэлтэй байна.  Завхан нутаг маань Монгол 
улсын 21 аймгийг хөгжлийн үзүүлэлтээрээ тэргүүлж, Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумд 
нь Монголын 330 гаруй сумдаас илүүтэй хөгжих боломж бий. Хөгжлийн энэ боломжйг 
алдахгүй төлөө үр дүнтэйгээр, хариуцлагатайгаар хамтран ажиллах нь зүй биз ээ. Баян 
Айраг болон Завхан нутгийн өмнө гэрэлт ирээдүй тодрон байна..
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