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Энэхүү номтой танилцаж байгаа Эрхэм таны амгаланг айлтгая!
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь 2011 оноос Завхан аймагт анхны ашигт малтмал 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх болсон нь манай 
компанийн хувьд өндөр итгэл, үүрэг, хариуцлага байсан юм.

Бидэнд Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй бүхий л хууль, дүрэм, журмын 
дагуу уул уурхайн ашиглах лицензийг (тусгай зөвшөөрөл) олгосон ч цаашид нутгийн 
иргэдэд хүлээн зөвшөөрөгдөх буюу нийгмийн лицензийн эзэд болох нь хамгийн 
чухал үе шат байсан билээ. Тиймдээ ч бид байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг 
урьтал болгон нийгмийн хариуцлагыг эрхэмлэсэн үйл ажиллагааг чиглэлээ болгож 
ажилласан юм. 

Хөгжил дэвшил сайхан ч хөгжих үйл явц, дэвшилд хүрэх зам хоёулаа амаргүй 
замыг туулдаг гэдгийг бид мэднэ. Амаргүйгээс нь няцалгүй, алс холоос нь бэрхшээлгүй 
зүтгэсээр ирсэндээ бас сэтгэл хангалуун байна. 

Ажиллагсад, боловсон хүчин бол манай компанийн амин чухал үнэт зүйлс билээ. 
Бид Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сум төдийгүй, Завхан аймгийн иргэдийг орчин үеийн 
техник технологийг эзэмшин чадваржсан, мэдлэгтэй, эерэг хандлагатай уул уурхайн 
мэргэжлийн шинэ үеийн боловсон хүчин болгон сурган бэлтгэж, Монгол Улсын Баруун 
бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулж цаашлаад Монгол 
улсын хөгжил, эдийн засгийн өсөлтөд дэм болсоор ирсэн. 

Мөн нутгийн иргэдийн аж амьдралыг дэмжсэн “Байгаль орчин, бэлчээрийн 
менежмент”, “Боловсролыг дэмжих”, “Түүх соёлын өвийг хамгаалах”, “Эрүүл мэндийг 
дэмжих”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх” зэрэг олон төсөл 
хөтөлбөрийг өргөн хүрээтэйгээр зохион байгуулан ажиллаж байна.

Бид Та бүхэндээ “АМЬДРАЛЫН ЭХ АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР” нэртэйгээр 2016-2019 
онуудын хооронд хийж бүтээсэн ажлуудынхаа тайлан, танилцуулгыг хүргэж буй нь 
энэ. Энэ бүх амжилт бол манай хагас мянга шахам ажилтан, албан хаагчдын нөр их 
хөдөлмөрөөр бичигдсэн бөлгөө.

БАЯН АЙРАГ ЭКСПЛОРЭЙШН ХХК-ийн удирдлага

ӨМНӨХ ҮГ



АЛСЫН ХАРАА
Аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
хамгаалал, нийгмийн хариуцлагын 
стандартыг тууштай баримтлан 
Монгол Улсын уул уурхайн салбарт 
манлайлах.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Монгол Улсын үнэт зүйлсийг 
эрхэмлэн дээдэлж, олон улсын 
шилдэг арга туршлагыг нэвтрүүлэх 
зарчмаар оролцогч талуудын үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх.
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НЭР ТӨР, ХҮНДЭТГЭЛ
Бид шударга, нээлттэй, ёс зүйтэй, 
хүндэтгэлтэй харилцааг эрхэмлэдэг.

БАГИЙН АЖИЛЛАГАА
Бид эерэг хандлага, үүрэг хариуцлагыг 
чухалчлан ажилладаг. Манай хамт олон 
нийтлэг ашиг сонирхолд тулгуурлан 
шийдвэр гаргадаг.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, 
БАЙГАЛЬ ОРЧИН
Бид хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааныхаа 
үе шат бүрт эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, 
байгаль орчны нөлөөллийг чухалчлан 
үздэг. Манай компани олон улсын жишигт 
туршлагыг хэрэгжүүлэхдээ холбогдох хууль 
тогтоомжийг дагаж мөрддөг.

БИЗНЕСИЙН МАНЛАЙЛАЛ
Бид үр ашигтай, хүртээмжтэй бизнес 
бий болгохыг зорьдог. Манай компани 
мэргэжлийн өндөр түвшинд, шилдэг 
технологи ашиглан хэмнэлттэй 
үйлдвэрлэлийг эрэлхийлдэг.

ТҮНШЛЭЛ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ
Бид ёс зүйн өндөр түвшинд бизнесийн 
үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай компани 
нутгийн зан заншил, өв соёлыг хүндэтгэн 
хамгаалж сайн түншлэлийн тогтвортой 
харилцааг бий болгохыг зорьдог. 
Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд орон нутгийн хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлж, тогтвортой хөгжлийг дэмжих нь 
бидний үндсэн үүрэг юм.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС
Манай байгууллагын 
үнэт зүйлс бидний 
алхам бүрийг 
тодорхойлдог.
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ПИТЕР РОБЕРТ ТОМПСОН
Гүйцэтгэх захирал

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛ 
ДЭВШИЛД ХУВЬ НЭМРЭЭ 
ОРУУЛАХЫГ ЭРХЭМ 
ЗОРИЛГОО БОЛГОЖ 
БАЙНА
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь чанарыг эрхэмлэн, 
мэргэжлийн өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг 
Монгол Улсын уул уурхайн компани бөгөөд олборлолт, 
боловсруулалт, байгаль орчин, орон нутгийн харилцаа 
гээд үйл ажиллагааны бүхий л чиглэлдээ олон улсын 
тэргүүн туршлагыг хэрэгжүүлж бизнесийн үр ашгаа 
нэмэгдүүлэн Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь 
нэмрээ оруулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж 
байна.

Завхан аймаг дахь уул уурхайн анхдагч компани 
болохын хувьд бид нутгийн иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжин тэдний сурч хөгжих боломжийг 
бүрдүүлэхийн төлөө хамтарч ажилласаар байна. Мөн 
улсын болон орон нутгийн төсөвт оруулж буй татвар, 
хураамж нь улс орны болоод орон нутгийн хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулж буй гэдэгт итгэлтэй байна.

Баян Айраг компанийн хамт олон Монгол 
Улсын өв соёл, үнэт зүйлсийг хүндэтгэж бүх түнш, 
харилцагчтайгаа мэргэжлийн өндөр түвшинд 
харилцан, хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлж 
ажиллахаа илэрхийлэхэд таатай байна.



Ю.ЭНХТҮВШИН
Ерөнхий захирал

ОРОН НУТГИЙН 
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ 
ЭРХЭМЛЭН АЖИЛЛАДАГ
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь байгаль 
орчинд хамгийн бага нөлөөлөл үзүүлэх, аюулгүй 
ажиллагааг эрхэмлэсэн, олон улсын стандартыг 
эх орондоо нутагшуулж, хариуцлагатай уул уурхайн 
үйл ажиллагааг салбартаа түүчээлэн, орон нутгийн 
тогтвортой хөгжлийг эрхэмлэн ажилладаг.

Бид тухайн орон нутагт “Байгаль орчин, 
бэлчээрийн менежмент”, “Боловсролыг дэмжих”, 
“Түүх, соёлын өвийг хамгаалах”, “Эрүүл мэндийг 
дэмжих”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, “Хөдөө аж ахуйг 
хөгжүүлэх”, “Ахмадаа дээдлэх, залуу үеэ хөгжүүлэх” 
зэрэг төсөл хөтөлбөрийг өргөн хүрээтэйгээр 
зохион байгуулан хэрэгжүүлж, нутгийн иргэдийн аж 
амьдралд дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн билээ.

Манай компани нь Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан 
сум төдийгүй, нийт Завхан аймгийн иргэдийг уул 
уурхайн мэргэшил олгох чиглэлээр сургаж, Монгол 
хүний хөдөлмөрийн үнэ цэнэ, ажиллах ур чадварыг 
нэмэгдүүлэн, ажлын байраар хангаж Монгол Улсын 
баруун бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжилд бодитой 
хувь нэмэр оруулж байгаадаа баяртай байна.

ДЭВИД БРАУН
Уурхайн дарга

НЭН ТЭРГҮҮНД 
ЭРҮҮЛ , АЮУЛГҮЙ 
АЖЛЫН ОРЧИН
Баян Айраг компанийн ололт, 
амжилтын тулгуур багана нь манай 
ажилтнуудын өсөлт, хөгжил хэмээн 
бид үздэг.

Уурхайн үйл ажиллагааг явуулахад 
бидэнд багагүй саад, бэрхшээл 
тулгардаг хэдий ч хамт олны маань 
нэгдмэл байдал, хүсэл тэмүүлэл нь 
биднийг амжилтаар дүүрэн ирээдүй 
рүү хөтлөх болно.

Манай менежментийн баг хамт 
олон өмнөө тавьсан зорилгодоо 
хүрэхийн тулд нэн тэргүүнд эрүүл, 
аюулгүй ажлын орчинг бүрдүүлж 
ажилладаг.

Эдгээр үүрэг, хариуцлагын үр 
дүнд бий болсон баялгийг хөрөнгө 
оруулагчид, бизнесийн хамтрагчид, 
ажилтнууд, орон нутгийн иргэд 
цаашлаад Монгол улс хүртэнэ гэдэгт 
би итгэлтэй байна. 
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК Монгол Улсын баруун бүс нутаг, Завхан аймгийн анхны уурхайн 
хувьд өндөр үүрэг хариуцлага үүрч, манлайлж иржээ. Баян Айрагийн үндсэн ордын ил уурхай, 
исэлдсэн хүдэр уусган баяжуулах үйлдвэр нь Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Цогт багийн 
нутагт, сумын төвөөс хойш 20 км, Улиастай хотоос баруун зүгт 140 км, Улаанбаатар хотоос 900 км-т 
цөлөрхөг хээр буюу говийн алслагдсан бүсэд байрладаг. Энэ ч утгаараа Баян Айраг Эксплорэйшн 
ХХК компани орон нутгийн хөгжил дэвшилд шинэ гэрэл гэгээ тусгахыг чармайж байна.  
Уул уурхайн салбарт хариуцлагатай, байгаль орчинд ээлтэй байх бодлогыг чанд баримтлан 
ажиллах нь бидний үүрэг төдийгүй эх орны баруун бүсийн хөгжилд бодитой тус нэмэр болохуйц 
нэгэн тулгуур багана босгохыг давхар зорьж байгаа юм. Тус компани ажлын байрны аюулгүй 
байдлыг чанд сахиж, үйл ажиллагаагаа байгаль орчны олон улсын стандартуудын дагуу явуулж, 
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд Засгийн газар, төрийн захиргааны байгууллагууд 
болон аж ахуйн нэгж, иргэд олон нийттэй хамтран ажилласаар иржээ.

1 ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
УУЛ УУРХАЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 
БАЙГУУЛЛАГА
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн батлагдсан ТЭЗҮ-д тусгасан нөөцийг компанийн Геологийн хэлтэс нэмэгдүүлж, уурхайн 
насыг уртасгах зорилгоор ашиглалтын болон бусад талбайд эрэл хайгуул хийж байна. Энэ талаар компанийн геологич 
Х.Цэцэгмаатай уулзаж тодруулцгаая. 

Х.ЦЭЦЭГМАА:

МОНГОЛДОО АНХДАГЧ ВУЛКАНИК 
ГАРАЛТАЙ ЦУЛ СУЛЬФИДЫН ОРДЫН 
УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН АЖИЛД ГАР БИЕ 
ОРОЛЦОЖ БАЙГААГААРАА БАХАРХДАГ

- Нөөц нэмэгдүүлэх геологи, 
хайгуулын ажлын үр дүн ямар 
байна вэ?

Бид уурхайнхаа насжилтыг 
уртасгаж, зөв зохистой, улсдаа ч, 
компанидаа ч үр  ашигтай ашиглахын 
тулд ашиглалтын талбайн хүрээнд 
болон түүний эргэн тойронд нэмэлт 
хайгуулын болон судалгааны ажлуудыг 
явуулж байна. Тухайн судалгааны 
ажлуудыг явуулахад геоологийн 
тогтоц, дээжилсэн дээжний үр  дүнгээр  
тодорхой хэмжээний  хувьд сонирхол 

татсан хэсгүүдийг нарийвчлах, мөрдөн 
шалгах зэрэг ажиллагааг үе шаттайгаар  
хэрэгжүүлдэг. Одоогийн байдлаар  
2-3 жилээр  сунгагдаж магадгүй гэж  
харж байгаа боловч баттайгаар  хэлэхэд 
арай эрт байна. Орд маань өндөр  
өндөр  хайрхнуудын дунд байршдаг 
учир  геологийн судалгаа болон уул 
техникийн ажил явуулахад маш 
хүндрэлтэй нөхцөлд байдаг. Энэ нь юу 
гэсэн үг вэ гэхээр  геологийн судалгаа 
явуулахад бусад ордтой харьцуулахад 
маш их зардал гардаг. Хэдий тийм ч 

манай компанийн хувьд энэхүү ажилд 
хангалттай хөрөнгө санхүү гаргаж 
байгаа. Геологийн салбарыг одоо л 
хүмүүс маань ойлгож хүлээж авч 
байна. Хүрз барьсан болгон уурхайчин 
биш юм. Ямар  их цаг хугацаа, хүч 
хөдөлмөр, хөрөнгө санхүү орж байж 
хийж бүтээдгийг хөндлөнгийн хүмүүс 
битгий хэл ажилчид маань ч одоо л 
мэдэж, өөрсдийн биеэр  ойлгон өөрийн 
хүүхэд шигээ хайрлаж байна даа.
- Баян Айрагийн орд ер нь ямар 
шинж чанартай, онцлогтой орд вэ?
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Баян Айрагийн ордын маань 
гол хүдэржилт нь мөнгө, алтны 
хүдэржилт давамгайлсан исэлдсэн 
хүдрийн бүс буюу анхдагч суперген 
сульфидтай холбоотой бөгөөд мөнгө-
алтны эрдэсжилт нь цул сульфидын 
хүдрээс исэлдэн-ангижрах замаар  
хуримтлагдсан гэж үздэг. Талбайд 
тархсан чулуулгийн хувьд ихэвчлэн 
протерозойн настай буюу эртний хурдас 
хуримтлалууд түгээмэл байдаг. Мөн 
сонирхуулж хэлэхэд Баян Айрагийн 
орд маань Монголдоо анхдагч вулканик 
гаралтай цул сульфидын ордын уурхай 
юм. Иймэрхүү төрлийн орд газрууд нь 
Монголд төдийгүй гадаад геологичдын 
хувьд ихээхэн сонирхолтой, мэдлэг хүч 
шаардсан орд байдаг. Нэг ёсны, оёдол 
шаглаагаар  бол, хавж оёх биш зүү 
ороож хийж байгаа шиг л ажиллагаа 
ихтэй гэсэн үг юм уу даа.
- Эмэгтэй хүний хувьд геологичоор 
ажиллах хэцүү биз?

Мэдээж хэцүү шүү. Үр  хүүхэд, 
хань ижил, гэр  орноосоо олон хоногоор  
хол амаргүй л байдаг. Гэхдээ геологич 
хүн өөрийнх нь ажил мэргэжлийг 
нь ойлгодог сайн хань ижилтэй байх 
чухал шүү. Учир  нь бидний ажил гэр  
орноосоо хол, хээр  хөдөө газарт хэд 
ч хоногоор  явах шаардлага гардаг. 
Геологич байна гэдэг бол маш их 
тэвчээр, зориг, хатуужил шаардагддаг 
хэдий ч миний хувьд сонгосон 
мэргэжилдээ дуртай учраас хэцүү 
байсан ч шантардаггүй. Хөдөө хээр  
унтах нь битгий хэл гэртээ ч ганцаараа 
унтаж чаддаггүй бүсгүйчүүд байдаг шүү 
дээ. Олон км газар  нар  салхинд алхах 
ч бас амар  биш, хээрээр  гэрээ хийж, 
хэцээр  дэрээ хийж амьдарна. Биднийг 
хүрээлэн буй байгаль орчин сонирхол 
татахаар  маш олон төрлийн геологийн 
тогтцоос үүссэн байдаг, тэдгээрийг 
нээж судлах нь үнэхээр  сонирхолтой. 
Бас их юм судлах, сурах шаардлагатай 
байдаг. Ер  нь геологич хүний гол 
зорилго нь хэн ч яваагүй газар  очиж, 
хэний ч олж илрүүлээгүй зүйлийг олж, 
нээж илрүүлэх байдаг. Миний хувьд 
хэзээ нэгэн цагт шинээр  орд газар  
илрүүлнэ гэсэн зорилго, мөрөөдөлтэй 
явдаг. Гэхдээ энэ мөрөөдлийг маань 
биелүүлэхэд хүмүүсийн геологи, уул 
уурхайн талаарх зөв ойлголтууд чухал. 
- Уул уурхайн талаар манайхан их 
буруу ойлголттой байх шиг?

Харин тийм. Улстөрчид, зарим 

хүмүүс геологи, уул уурхайн талаар  
хүмүүст буруу ташаа ойлголтуудыг 
өгснөөс болоод үйл ажиллагааг нь 
тасалдуулах, улмаар  зогсоох ажил 
нэлээд газар  авч байна. Бид тэгвэл 
нүүрсээ ч хэрэглэхгүй хамаг модоо 
түлж шатаагаад, гэрэл тог ч үгүй 
амьдрах гээд үзвэл хэцүү дээ. Бид 
бүхэлдээ байгалийн эрдэс баялаг дунд 
амьдарч байна. Геологи гэхээр  л 
ухдаг, уурхайлдаг гэж зарим хүмүүс 
буруу ойлгоод байна. Гэтэл геологийн 
судалгаа, хайгуул болоод олборлолт, 
уурхайлалт гэдэг хоёр  тусдаа асуудал 
юм. Геологийн судалгаа нь хүн төрөлхтөн 
амьдарч буй эх дэлхийгээ таньж 
мэдэх, эдийн засгийн ач холбогдолтой 
нийгэмд хэрэгтэй эрдэс баялгийг 
нээж илрүүлэх зорилготой. Геологийн 
судалгаа хийгдсэн газар  болгон уурхай 
болдоггүй гэдгийг л ойлгуулах хэрэгтэй 
гэж бодож байна. Эрэл хайгуул хийж 
байсан олон компани хайсан зүйлээ 
олохгүй, олсон ч тэр  нь улс оронд эдийн 
засгийн үр  өгөөжгүй учраас ашиглах 
боломжгүй, хөрөнгө оруулагчид тухайн 
улс оронд хөрөнгө оруулалт хийх итгэл 
үнэмшилгүй зэрэг шалтгаанаас болоод 
болж бүтээгүй байдаг. Би 2016 онд 
Геологийн хэлтсийн дарга Маргаретийн 
урилгаар  АНУ-д сарын хугацаатай 
яваад ирсэн. Дарга маань өөрөө 
геологич хүн болохоор  надад эртний 
уурхай болон одоо үйл ажиллагаа нь 
идэвхтэй явагдаж байгаа уурхайнуудын 
үйл ажиллагаатай танилцах боломжийг 
олгосон. Эдгээр  уурхайнуудаар  ороод 

явж байхдаа ажигласан зүйл бол хүмүүс 
амьдардаг тосгон нь уурхайтайгаа 
бараг л зэргэлдээ, ихэнх хүмүүс нь 
тус уурхайдаа ажиллаж амьжиргаагаа 
залгуулдаг, уул уурхайнхаа үйл 
ажиллагааг ч дэмждэг юм байна билээ. 
Гэхдээ нэг зүйл дээр  маш өндөр  
анхаарал хандуулдаг. Энэ юу вэ гэхээр  
уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажил. Миний 
хувьд ч сум орон нутгийн маань иргэд 
уурхайн үйл ажиллагаагаа дэмжээд, 
хамтраад цаашдаа ч гэсэн ажиллаасай 
гэж боддог. Хэдийгээр  аймаг, сум, 
хот, төрсөн газраараа ялгардаг ч гэлээ 
ижилхэн бидний л газар  нутаг шүү 
дээ. Тийм учраас бид ч гэсэн нутгийн 
иргэдийнхээ адил газар  нутгийнхаа 
төлөө сэтгэл зовнидог гэдгийг ойлгоосой 
гэж хүсдэг. Миний үр  хүүхэд, ач гуч 
нар  ч эндээ ирээд ажиллаж, амьдрах 
үе ирнэ шүү дээ. Гэхдээ би орон нутаг 
маань уурхайгаа огт дэмждэггүй гэж  
хэлээгүй шүү. Нутгийн иргэд маань 
ч гэсэн уурхай эхэлснээс хойш орон 
нутаг маань хэрхэн өдрөөс өдөрт хэрхэн 
эергээр  өөрчлөгдөж байгааг мэдэж 
байгаа, харж ч байгаа. 
- Уурхай эхлэхээс өмнө ямар байсан 
юм бол?

- Би анх 2009 онд ахлах геологич 
Ганбатын удирдлаган дор  Баян 
Айрагийн талбайд геологийн зураглалын 
ажил хийхээр  төслийн талбайд ирж 
байлаа. Тэгэхэд сум маань хүн ам 
цөөнтэй, залуучууд багатай. Голдуу 
хүүхэд, хөгшчүүл, дунд эргэм насны 
хүмүүс ихэнхдээ амьдардаг байсан. 
Нөхөр  архи уулаа, ажил олдохүй 
байна гээд надтай уулзаж байсан 
эмэгтэй ч бий. Уурхай нээгдсэнээс хойш 
харин сумын иргэдийн маань ихэнх 
нь залуучууд болж, иргэдийн тоо ч 
нэмэгдсэн. Мэдээж хэн ч гэсэн өөрийн 
нутаг орондоо, эзэмшсэн мэргэжлийнх 
нь орон тоо байвал ийш тийшээ яваад 
байх хэрэггүй ш дээ. Тийм учраас тэд 
маань нутагтаа эргээд ирсэн гэж бодож 
байна. Уурхай маань ч гэсэн нутгийн 
иргэдээ дэмжих, цаашид нутаг орондоо 
тав тухтай ажиллаж амьдрах ажлуудыг 
хийж байгаа. Эцэст нь тэмдэглэхэд, 
миний ярьсан, хэлснийг уурхайн үйл 
ажиллагаагаа явуулах гэж хэлбэрдсэн үг 
гэж битгий ойлгоосой. Уурхай маань үйл 
ажиллагаагаа асуудалгүй явуулснаар  
орон нутгийн хөгжилд тустай, та бидний 
амьжиргаа тогтвортой байх үндэс суурь 
юм шүү л гэж хэлмээр  байна.

Нутгийн иргэд 
маань ч гэсэн 
уурхай эхэлснээс 
хойш орон нутаг 
маань өдрөөс өдөрт 
хэрхэн эергээр 
өөрчлөгдөж 
байгааг мэдэж 
байгаа, харж ч 
байгаа.
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Баян Айрагийн уурхай нь алт, мөнгөний ордын 
исэлдсэн хүдрийг ил уурхайн аргаар экскаватор, 
автосамосвалаар олборлож 365 хоног, 24 цагийн турш 
тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг. Харин хаягдал 
хөрсийг тусгайлан төлөвлөсөн зураг төслийн дагуу 
зориулалтын бүсэд буулгаж хаягдал хөрсний гадаад 
овоолгыг байгуулдаг. Уурхайн тэсэлгээнд ашиглах 
тэсрэх материалыг сард хоёр удаа гэрээт байгууллагаар 
дамжуулан уурхайн талбайд нөөцөлж байна. Монгол 
Улсын холбогдох дүрэм журмын дагуу агуулахын 
аюулгүйн бүсийг тогтоож, ил уурхай, суурингаас 
алслагдсан зайд зөвшөөрөгдсөн агуулахыг байгуулж, 
аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж өндөржүүлсэн харуул 
хамгаалалтын хяналтан дор нөөцлөн хадгалдаг. 

Уурхайн тэсэлгээний ажилд сард 100 тонн орчим тэсрэх 
бодис, холбогдох тэсэлгээний хэрэгслийг ашиглаж 
байна. Уулын хэлтэст ахлах ажилчид, уурхайн инженер, 
уурхайн мастер, маркшейдер, хүнд машин механизмын 
оператор, захиргааны ажилчид нийлсэн 110 орчим 
хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажилладаг. Ерөнхий ажиллах 
зарчмаас нь танилцуулбал, уулын чулуулгийг өрөмдлөг 
тэсэлгээний аргаар урьдчилан сийрэгжүүлж, уулын 
цулыг хөрс, хүдрээр нь тус бүр ялган олборлоод 1-2 км 
зайд тээвэрлэж, бутлуурын өмнөх бэлтгэсэн талбайд 
хүдрийн нөөц үүсгэнэ. Хүдрийн овоолгыг бутлуураар 
дамжуулж нуруулдан уусгалтын талбайд оруулдаг. 
Нуруулдсан хүдэрт баяжуулах үйлдвэрийн эхний үе шат 
болох уусгалтыг явуулна.

ҮҮРИЙН ГЭГЭЭНЭЭС 
ҮДШИЙН БҮРИЙ ХҮРТЭЛ 
ҮЛ ЗОГСОХ УУЛЫНХАН

 Уулын хэлтсийн хамт олон. Н.Батзаяа, Г.Даваацэрэн, Л.Болдсайхан, А.Жамьяндорж



4     АМЬДРАЛЫН  ЭХ АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР

Баян Айрагийн уурхайн уулын мастер Л.Болдсайхан бол Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын унаган хүүхэд.
Тэднийх сумын төвийн буюу Буга багийн айл. Аав, ээж нь сумын төвд насаараа төрийн алба хашиж байгаад 
тэтгэвэртээ гарчээ. Тэрбээр хөдөө аж ахуйн механик, автын инженер мэргэжилтэй.

мөргөцөг, догол маань зөөлөн, хатуу 
байна уу, чулуулаг, тэсэлгээ ямар  
болсон зэргээс шалтгаалаад ажлын 
бүтээмж ингэж хэлбэлздэг. Уулын 
инженерийн хэсгээс гаргаж өгсөн 
төлөвлөгөөний дагуу ачилтаа хийнэ. 
Олборлолт, нөхөн сэргээлт, сул шороо 
ачих, хөрс хуулах гэх мэт ажлуудыг 
зэрэг хийж байгаа. 

- Уурхай сум, орон нутгийн ажил, 
амьдралд ямар нөлөө үзүүлдэг гэж 
боддог вэ?

- Манай уурхайд ажиллаж байгаа 
ажилчдын ихэнх хувийг сум, орон 
нутгийн ажилчид эзэлдэг. Нутгийн 
залуучуудыг уурхай ажлын байраар  
сайн хангаж байгаа. Нийт ажилчдын 

СУМЫН АМЬДРАЛ АХУЙ 
ТОГТВОРЖИЖ, САЙХАН БАЙНА

Л.БОЛДСАЙХАН:

- Ярилцлагаа анх Баян Айрагт 
ажилд орж байснаасаа эхэлье. 
- Анх 2012 онд 10 жолооч ажилд авна 
гэсэн ажлын зараар  ирж байлаа. Тухайн 
үед техникээ татаагүй байсан. Тэгээд 
барилгын туслах ажил хийж байсан. 
Техник ирэхэд дампны операторын 
сургалтад суугаад оператороор  
ажилласан. Улмаар  ээлжийн ахлах 
болж дэвшсэн. Ээлжийн ахлахаар  жил 
орчим ажиллаад уулын мастер  болсон. 
Үндсэндээ ахлах ажилтныг энд долоо 
дахь жилдээ хийж байна.
- Тухайн үед нутгийн улсууд уурхайг 
нэлээд эсэргүүцдэг байсан байх. 
Таныг энд ажилд орлоо гэхээр 
хэрхэн хандаж байв?

- Бид бол ажлын зараар  ажилд 
л орж байгаа улсууд шүү дээ. Энэ 
хавиар  өвөлжиж, нутагладаг байсан 
малчид жаахан эсэргүүцдэг байсан. 
Нэг нутгийн хүмүүс хэцүү л дээ. Нутаг 
усаа гэмээр, бас хажуугаар  нь ажлын 
байр  хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэр  чинь 
зохицолдлогоонд ороод өдий хүртэл 
явчихлаа л даа. Манай уурхайн энэ 
хавь чинь айл өвөлждөг газар  шүү дээ. 
Тэднийг ойр  тойрны өөр  нутаг руу 
шилжүүлж нүүлгэсэн.
- Хоногт хэчнээн хэмжээний 
олборлолт хийх вэ?

- Хоногт 8-10 мянган шоо метр  
уулын цул ачна. Техникийн эвдрэл 
гэмтэл, тээвэрлэлтийн зай, ачиж байгаа 
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55 хувиас дээш ажилтныг орон нутгаас 
авч ажиллана гэсэн гэрээтэй гэж  
дуулсан. Гэхдээ зөвхөн манай Уулын 
хэлтсийн 100 гаруй ажилчдын 70 нь 
Дөрвөлжин сумаас, 20 нь Завхан 
аймаг болон бусад сумаас, 10 нь хотоос 
ирж ажиллаж байгаа хүмүүс байна. 
Тэгэхээр  гэрээгээ хамаагүй давуулан 
биелүүлж байна гэсэн үг шүү дээ. Мөн 
манай сум, орон нутгийн залуучууд 
ихээхэн дэвшилттэй ажиллаж байгаа. 
Юу гэсэн үг юм бэ гэхээр, уурхай 
байгуулагдахад орон нутгийн залуучууд 
ын ихэнх нь хүнд, машин механизмын 
сургалтаар  эхэлж байсан. Экскаватор, 
бульдозер, грейдер, лоадер  гээд машин 
механизмуудыг дандаа хотоос ирсэн 
мэргэжлийн операторууд барьдаг 
байсан бол одоо орон нутгийн залуучууд 
бүх техникээ барьдаг болсон. Ихэнх 
нь дэвшиж ажиллах болсон. Эхэндээ 
Улаанбаатараас ирж ажилладаг хүн 
олон байсан бол одоо 10 орчим хүн л 
байна. Шинээр  ирж байгаа хүмүүсээ 
сургаж, дагалдуулж авах ажлыг ч гэсэн 
орон нутгийн залуучууд хийж байна. 
Хүнд машин механизмын сургагч багш 
маань ч нутгийн залуу болсон. 

- Байн байн цианид алдаад 
байгаль, хүмүүст сөргөөр нөлөөлөөд 
байна гэсэн хэл яриа сумын иргэдийн 
дунд багагүй байх шиг?

- Би чинь энэ нутгийн хүн. Нэг 
талаар  ажлаа, нөгөө талаар  нутаг усаа 
гэж бодолгүй яахав дээ. Миний төрж, 
өссөн нутаг юм чинь. Цианид алдлаа гээд 
ярьж л байдаг. Шувуу үхлээ гээд ярьж 
л байдаг. Яг үүний цаад гол утга учир, 
асуудал нь юу юм бэ. Энд ажил яаж 
явагдаж байна, ямар  процесс явагдаж 
байна. Нуруулдан уусгах талбай гэж  
юу билээ, ямар  хамгаалалттай билээ 
гэдгийг бас мэдэж ярих учиртай юм. 
Гүний ус бохирдуулаад байна, хөрс 
бохирдуулаад байна гээд л ярьдаг. 
Гэхдээ би орон нутгийн хүний нүдээр  
нэг талаасаа, нөгөө талаар  өөрөө 
ажилладаг хүний хувьд хэлэхэд эцсийн 
лабораторийн шинжилгээний хариу 
л үүнийг тогтооно шүү дээ. Түүнээс 
фэйсбүүкээр  ч юм уу, орон нутгийн нэг 
сайтаар  Баян Айраг тэгсэн гэнэ, ингэсэн 
гэнэ гэсэн юманд бид өөрсдөө, дотор  
нь ажилладаг хүмүүс огт итгэдэггүй. 
Угаасаа нүдэн дээр  ил, нуугдаж 
хаагдсан юм юу ч байхгүй байгаа юм 
чинь. Нуруулдан уусгах уусмал, бодис 
энэ тэр  нарийн ажиллагаатай. Дотор  нь 
ажиллаж байгаа бид бүхэн бол бодитой 
ойлголттой байдаг. Бидэнд цианид 
уусмалын тухай сургалт явж байна. 

Үнэхээр  л тэр  интернэт, сайтаар  яваад 
байдаг шиг бүр  болохоо байчихсан 
юм бол тэр  олон хүмүүс чинь эцсийн 
эцэст энэ нутаг орондоо ажиллаж, 
амьдрахаас хойш орон нутгаа гэж  
бодно биз дээ? Тийм болохоо байчихсан 
юм огт байхгүй болохоор  л ажиллаад 
яваад байгаа хэрэг шүү дээ. Бага зэрэг 
цианид асгасан тохиолдол гарсан 
хэдий ч тэр  талаар  тухай тухайн үед 
нь мэргэжлийн байгууллагууд шалгаад 
хөрс, усандаа нөлөөлсөн зүйл байхгүй 
гээд дүгнэлт гаргачихсан учраас санаа 
зовохгүй ажиллаж байгаа хэрэг шүү 
дээ. Хэрвээ тэр  байгууллагууд хортой 
нөлөө байна гэсэн дүгнэлт гаргасан бол 
энэ уурхай ч ингээд ажиллаад байхгүй, 
зогсох байсан байх л даа. Энэ бол дан 
ганц миний биш, энэ хамтран ажиллаж 
байгаа бүх залуучууд ийм л бодолтой 
байгаа гэж бодож байна.
- Уурхайг дагаад суманд үйлдвэрлэл, 
бизнес хэр хөгжиж байна вэ?

- Манай уурхайг дагаад суман дээр  
ажлын байр  бий болж байгаа. Ажлын 
хувцас хийдэг хоёр  ч оёдлын цех байна. 
Бас цэвэр  усны үйлдвэр  байгуулагдсан, 
уурхайд цэвэр  ус нийлүүлдэг. Мэдээж, 
уурхайд ажиллаж байгаа хүмүүс сар  
бүр  цалин хөлс авч байна. Ялангуяа 
залуучуудын дийлэнх нь ажилладаг. 
Тийм учраас амьдрал ахуй тогтворжиж, 
сайхан л байдаг. Уурхай байгаагүй 
бол манай сумын залуучууд, яахав, 
энд тэнд амьдрахын эрхээр  ажиллаад 
явж л байх байсан байх. Зарим нь 
ч ажилгүй байх байсан байх. Орон 
нутагтаа ажлын байртай байж байна 
гэдэг бол боломжийн л санагддаг.  
Би л гэхэд гэрээсээ ажилдаа яваад, 

сайхан л байдаг.
- Зөвхөн Дөрвөлжинд ч биш, 

ер нь хаа сайгүй зарим хүмүүс уул 
уурхайг муулж, эсэргүүцэж байгаа 
харагдах юм. Энэ юунаас болдог гэж 
бодож байна?

- Мэдээлэлгүй болохоороо л муулж 
байгаа л даа. Хэрвээ би энэ Баян 
Айрагт ажилладаггүй, сумын төвд 
ажилладаг төрийн алба хаагч ч юм уу, 
эсвэл ажилгүй ч юм уу, энэ хавьд мал 
малладаг хүн байлаа гэж бодъё. Тоос 
шороо, машин тэрэгний холхио, дуу 
чимээ гээд хөндлөнгөөс харахад хэцүү 
л санагдана. Хэний ч гэрийн хажууд 
очоод, ухаж төнхөөд унавал таатай 
сэтгэгдэл төрөхгүй л байх. Бэлчиж 
явсан малыг нь үргээхээс эхлээд юм 
юм л болно шүү дээ. Тэгэхээр  зарим 
хүмүүс сумын ажил амьдралд өгөөжөө 
өгч байгаа сайн талыг харахаасаа илүү 
өөртөө тулгамдаад байгаа асуудлыг 
тэгж илэрхийлэх байх. 

- Сүүлийн үед уул уурхайг дотор 
нь хариуцлагатай, хариуцлагагүй 
гэж ялгаж үздэг болсон байна. Баян 
Айраг аль ангилалд нь орох вэ?

- Мэдээж, хариуцлагатай.
Ажилчдынхаа аюулгүй байдлыг хамгийн 
түрүүнд чухалчилж үздэг. Ажлын 
байрыг ямар  нэгэн аюул эрсдэлгүй 
болгож байж ажил эхлэх командыг 
өгдөг. Магадгүй энэ өндөр  ханан дээр  
ажиллалаа гэхэд, техник, хамгаалах 
хөмсөг, далан гээд бүх юмыг хийж 
байж гаргадаг. Жишээлбэл, манай уул 
уурхай дээр  хүнд машин механизмын 
операторууд тасралтгүй 10 цаг ажиллах 
хуваарьтай. Өдрийн хоолны дараа 
ч юм уу, зуны халуунд ч юм уу бие 
нозоорох, нойр  хүрэх тохиолдол гарна 
л даа. Тэгэхээр  өглөө ажил эхлэхийн 
өмнө наряд хурал дээр  асуудаг, унтаж 
амарч чадаагүй хүн байна уу гэж.  
Би тухайлбал сумын төвөөс ирж 
ажиллаж байгаа хүн. Шөнө хүүхэд 
уйлаад унтаж амарч чадаагүй байж 
болно. Янз бүрийн л шалтгаан байна 
шүү дээ, ар  гэрт чинь. Магадгүй, бие 
хаа өвдөөд, халуурч бүлээрээд ядарч 
хоносон бол түүнийгээ ахлах ажилтандаа 
заавал хэлээрэй гэдэг. Түүнээс энэ хүн 
энд ажил хийх гэж ирсэн, халуурч 
байсан ч ажил хий, толгой чинь өвдөж 
байсан ч хий, нойр  чинь хүрч байсан ч 
хий гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Нойроо 
авч чадаагүй бол хэлээрэй, унтуулж 
амраая, сэлгээний оператор  гаргая гэх 
мэтээр  зохицуулдаг. Ийм ийм асуудлыг 
компани нэн түрүүнд анхаарч байдаг.

Баян Айраг 
Эксплорэйшн 
компани 
ажилчдынхаа 
аюулгүй байдлыг 
хамгийн түрүүнд 
чухалчилж үздэг.
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 2010 онд Австралийн 
Меткон лабораторид исэлдсэн хүдрийг баяжуулах иж 
бүрэн туршилтыг хийж, нуруулдан уусгах технологийг 
сонгожээ. 

Нуруулдан уусгах технологийг дэлхийн уул уурхайд 
1970-аад оноос хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд бага 
агуулгатай хүдрийг нуруулдан овоолж байгаад уусмал 
нэвчүүлэн металлыг нь уусган ялгаж авах процесс юм. 
Энэхүү технологийг бүдүүвчлэн танилцуулбал: 

Нуруулдан уусгах талбайн ёроолын болон хажуугийн 
хэсэгт тусгай зориулалтын геомембран дэвсэж, 
хүдрийг нуруулдан овоолоод, овоолго дээрээс дуслын 
системээр уусмал шахна. Уусмал хүдрийн биетээр 

нэвчиж өнгөрөхдөө хүдэрт агуулагдах алт, мөнгийг 
уусгаж авдаг. Ингээд алт, мөнгө агуулсан энэхүү баян 
уусмалыг зориулалтын уусмалын санд хуримтлуулна. 
Баян уусмалыг идэвхжүүлсэн нүүрс бүхий гангуудаар 
оруулж, уусмал дахь алтыг идэвхжүүлсэн нүүрсэнд 
шингээж авна. Алтгүй болсон ядуу уусмалыг овоолго 
руу буцаан шахдаг. Десорбцийн хэсэгт, нүүрсэнд 
шингээсэн алтыг салгаад, хандлагдсан уусмал гарган 
авна. Хандлагдсан уусмалыг электролизод оруулж, 
алтыг катод дээр суулгадаг. Ингээд катодын баяжмалд 
дулааны боловсруулалт хийн хайлуулж, алт, мөнгөний 
гулдмай үйлдвэрлэнэ.

ТЕХНОЛОГИЙН
СОНГОЛТ 

БУТЛАЛТ: Ил уурхайгаас 
ирсэн хүдрийг нуруулдан 
уусгахад бэлтгэхийн тулд 
3 шатны бутлуураар 8 мм 
хүртэл буюу түүнээс бага 
ширхэгтэй болгож бутална. 

БӨӨНЦӨГЛӨЛТ: Буталсан хүдрийг бөөнцөглөх 
төхөөрөмжөөр жижиг бөмбөлөг хэлбэрт оруулж туузан 
конвейероор дамжуулан нуруулдан уусгах талбайд 
овоолго үүсгэнэ. Хүдрийг бөөнцөглөх нь нуруулдсан 
хүдэр дундуур нэвчих уусмалын урсгалыг сайжруулж, 
металл авалтыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. 

ОЛБОРЛОЛТ: Ил уурхайд хөрс хуулалт, хүдэр олборлолтын 
ажлыг өрөмдлөг тэсэлгээ-ухаж ачих-авто тээвэр-гадаад 
овоолго гэсэн дарааллаар гүйцэтгэдэг. Хүдрийн догол 
нь 5 м-ийн өндөртэй бөгөөд олборлолтод урвуу хутгуурт 
гидравлик экскаватор, автосамосвалууд ажиллана.

ӨРӨМДЛӨГ, ТЭСЭЛГЭЭ: Хөрс, хүдрийг олборлохоос өмнө тэдгээрийг 
өрөмдлөг, тэсэлгээний аргаар урьдчилан сийрэгжүүлнэ. Засаж 
бэлтгэсэн талбайд маркшейдерийн хэмжилтээр цооног байрлах 
тэмдэглэгээг хийх ба шахсан хий, усаар хангах, өрөмдөх төхөөрөмжийг 
байрлуулна. Өрөмдлөгийн ажлыг ухаж-ачих үйлдвэрлэлийн процессыг 
саатуулахгүй байхаар зохион байгуулдаг.УУЛЫН ХЭЛТЭС

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
ДАМЖЛАГА
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Бид нэг овоолгоо селл гэж ярьдаг юм. Шугам хоолойнуудыг татаж бэлдэнэ. 
Селлийн өргөн нь 50 метр, урт нь 250 метр, өндөр  нь 8 метр. Бөөнцөглөх 
хэсгийнхэн селл нуруулдаж бэлэн болгомогц манай нуруулдан уусгах хэсгийнхэн 
дуслын систем, шугам хоолойгоо татаж, уусгалтаа өгнө. Дусаагуураас уусмал 
байнга дусаад байж байх ёстой. Гоожиж болохгүй. Ихээр  асгарвал энэ овоолго 
чинь нурна, хонхойно. Үзэгдэц талаасаа ч муухай болно. Тиймээс уусгалтын 
үйл явцыг тасралтгүй хянадаг. Хамгаалалттай талбайгаас гадагш цианидтай 
уусмал алдахгүй байх асуудлыг бид хариуцаж ажиллана. Нэг хүн гурван селл 
хариуцдаг. Нуруулдан уусгах ажиллагааг сайжруулах, доголдлыг арилгах, 
шинэчлэх юм юу байна гэж харж, шаардлагатай шинэчлэлтийг цаг тухайд нь 
хийнэ. Уусмал өвөлдөө дуслын систем, шугам хоолой дотроо хөлдөх явдал их 
гардаг. Хөлдсөн тохиолдолд солино. Дуслын хоолой маань нарийхан болохоор  
бөглөрөл багагүй үүсдэг. Ер  нь уурхай хаагдахад хамгийн сүүлд үлдэж ажил 
хариуцах хүмүүс бол манай хэсэг юм шүү дээ. Намайг оролцуулаад манай 
хэсгийнхний ихэнх нь Дөрвөлжин сумын уугуул, нутгийн иргэд. 

З.БОЛД
Нуруулдан уусгалтын 
хэсгийн ээлжийн ахлах

ЦИАНИДТАЙ УУСМАЛ АЛДАХГҮЙ 
БАЙХ АСУУДЛЫГ БИД ХАРИУЦДАГ

НУРУУЛДАН УУСГАЛТ: Нуруулдсан 
хүдэрт дуслын системээр цианидын 
уусмал өгч алт, мөнгийг уусгана.  
Уусмал нь нуруулдсан хүдрийн биетээр 
нэвчин гарч хүндийн жингээрээ урсан, 
баян уусмалын санд цугладаг. Уг сангаас 
уусмалыг нүүрсний багана руу насосоор 
шахаж адсорбцийн хэсэгт хүргэнэ.

ДЕСОРБЦИ: Алт, мөнгөөр баяжсан нүүрснээс алт, 
мөнгийг нь салгаж хандалсан уусмал гаргаж авна.
ЭЛЕКТРОЛИЗ: Алт, мөнгөний өндөр агуулгатай 
хандлагдсан уусмалыг электролизод (дулааны 
боловсруулалт) оруулж алт, мөнгийг катод дээр 
суулгана. Катодоос алт, мөнгөний холимог баяжмал 
гарах ба азотын хүчлийн уусмалаар алт, мөнгөний 
баяжмалыг салгаж тус тусад нь хайлуулан эцсийн 
бүтээгдэхүүн болох алт, мөнгөн гулдмайг үйлдвэрлэдэг.

АДСОРБЦИ: Баян уусмалыг 
шингээлтийн багануудаар 
дамжуулах замаар алт, мөнгийг нь 
идэвхжүүлсэн нүүрсэнд шингээнэ.

ЯДУУ УУСМАЛ: Алт, мөнгөгүй болсон ядуу 
уусмалыг халаагаад насосоор шахаж 
овоолгын дуслын систем рүү буцааж шахна. 
Ингэснээр уусмал нь хаалттай хэлхээгээр 
эргэлдэх бөгөөд дахин дахин ашиглагдах юм. 
Өөрөөр хэлбэл, Баян Айрагийн уурхайгаас 
байгаль орчинд хаягдах уусмал гардаггүй . 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС
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Баян Айрагийн уурхайн боловсруулах үйлдвэрт нуруулдан уусгах технологи ашигладаг. 
Энэ технологид хэрэглэгддэг цианид натри хэмээх бодисоос болж уурхай нутгийн 
иргэдийн эсэргүүцэлтэй үе үе тулгарна. Энэ технологийн талаар тус үйлдвэрийн ахлах 
инженер Ц.Батбаяраас тодруулсан юм. Тэрбээр ШУТИС-ийг 2008 онд баяжуулагч инженер 
мэргэжлээр дүүргэсэн. Хүдрээс үнэт металлыг ялгаж авах процессыг хариуцан, хянаж 
ажилладаг.

НУРУУЛДАН УУСГАХ ТЕХНОЛОГИ 
БОЛ ДЭЛХИЙД ХАМГИЙН ӨРГӨН 
ХЭРЭГЛЭГДДЭГ АЛТ БАЯЖУУЛАХ 
СОНГОДОГ АРГА ЮМ

Ц.БАТБАЯР: 

- Цианид натри хортой бодис тул 
хүмүүс таатай ханддаггүй. Зарим 
хүмүүс энэ нуруулдан уусгах 
технологийг дэлхийд хориглочихсон 
гэх мэтээр ярьдаг?

- Алт хоёр  янзын ордод оршдог. 
Үндсэн ба шороон орд гэж. Шороон 
ордын алт том ширхэгтэй учраас химийн 
бодисгүйгээр  ялгаж авах боломжтой. 
Нэг үгээр  хэлбэл, усаар  зайлаад л 
угаагаад гаргачихна, зардал, хүн хүч 
бага шаардана. Манай Баян Айрагийн 
орд бол үндсэн орд. Үндсэн ордын алтны 
ширхэг маш нарийн тоосонцор  хэлбэртэй 
тул уусгахаас өөр  арга байхгүй. Өөрөөр  
хэлбэл, үндсэн ордын алтыг химийн 
бодис ашиглахгүйгээр  ялгаж авах 
технологи одоогоор  дэлхийд байхгүй. 
Цианид натри хортой ч гэлээ норм, 
норматив, хэмжээндээ байх юм бол ямар  
ч аюул байхгүй. Бидний эргэн тойронд 

байгаа, эдэлж хэрэглэж байгаа бүх зүйл 
аюултай шүү дээ. Хутга гэхэд л иртэй, 
буруу хэрэглэвэл гараа зүснэ. Гэтэл 
хутга хэрэглэдэггүй айл байдаг бил үү. 
Автомашиныг хариуцлагагүй жолоодвол 
мэдээж аюултай. Цианид ч гэсэн түүнтэй 
адилхан, норм, норматив, орцыг нь 
хэтрүүлэх юм бол мэдээж маш аюултай. 
Байгаль дээр  жимс жимсгэнэ дотор  ч 
чөмгөнд нь байдаг. Тааруулаад хэрэглэвэл 
аюулгүй технологи. Дэлхий дахинд 
маш өргөн хэрэглэгддэг, сонгомол арга. 
Нуруулдан уусгахаас гадна флотацийн арга 
гэж бий. Мөн л хөөсрүүлэгч, хөвүүлэгч 
гэх мэт химийн бодисууд хэрэглэдэг. 
Энэ технологийг Оюутолгой, Эрдэнэтэд 
хэрэглэж байна. Үндсэн ордын алт маш 
нарийн тоосонцор  хэлбэртэй байдаг 
учраас гравитацийн аргаар  буюу хүндийн 
хүчээр  нь ялгаж авах боломжгүй. Тийм 
учраас химийн бодис хэрэглэдэг. Би энэ 

мэргэжлээр  12 жил ажиллаж байна. Урьд 
нь Олон овоот, Оюутолгой, Бороо гоулд 
зэрэг уурхайд ажиллаж байсан. Цианид 
аюултайн хувьд аюултай ч орц норм, 
стандарт хэмжээгээ чанд мөрдөж ажиллах 
юм бол тийм ч илт аюултай зүйл биш. 
Сайн мэдээлэлгүй хүмүүс нь мөнгөн ус, 
цианид хоёроо хольж ойлгоод байдаг шиг 
байгаан.
- Баян Айрагийн нуруулдан уусгалтын 
талбайн илүү хамгаалалттай гэж 
дуулдсан?

- Тийм ээ. Манай талбайд уусмалыг 
хөрс рүү нэвчихээс хамгаалсан дөрвөн 
давхар  хамгаалалт байгаа. Эхний ээлжинд 
газрыг сайхан дагтаршуулж бэлдэнэ. 
Усалгаа хийж, олон дахин индүүдэж 
дагтаршуулдаг. Дагтаршуулж бэлтгэсэн 
талбай дээрээ геосинтетик шавран үе 
(GCL) буюу бентонит материал дэвссэн. 
Энэ материал нь чийг авангуутаа бэхжиж 
бетон болдог. Үндсэндээ бетондчихож 
байна гэсэн үг. Бетондсон талбай дээрээ 
манайхны плёнк гэж ярьдаг 2 мм зузаантай 
геомембран хулдаас дэвссэн. Үүн дээрээ 
тусгаарлах зориулалттай тор  тавиад дахин 
хулдаас дэвсдэг. Манай Баян Айраг энэ 
нуруулдан уусгах технологийг ашиглаж 
байгаа гурав дахь уурхай. Эхнийх нь 
Бороо голд, хоёр  дахь нь Өмнөговьд Их 
Монгол Майнинг гэж уурхай байсан. Энэ 
хоёр  уурхайд хоёуланд нь би ажиллаж 
байсан, аль аль нь нэг давхар  хулдаас л 
дэвсдэг. Гэхдээ энэ нь стандартын хувьд 
хангалттай юм. Бодис хөрс рүү нэвчих 
ямар  ч боломжгүй. Гэсэн хэдий ч Баян 
Айраг хоёр  давхар  хулдаас дэвсэж, 
найдвартай байдлыг улам бэхжүүлж 
байгаа юм. Хоёр  давхар  хулдаасан дээр  
бас хайрган үе явж байгаа. Тэгээд дээрээс 
нь хүдрээ овоолно.
- Цианидын концентраци нь ямар 
байдаг вэ?

- Манай үйлдвэрийн хувьд ТЭЗҮ-д 
тусгасны дагуу цианидын концентрацийг 
250-500 гр/тн, PH-9.5-12 хооронд барьж 
ажилладаг. Энэ нь миний дээр  дурдсан 
норм, норматив юм. Бид энэ ТЭЗҮ-д 
тусгасан хэмжээг л барьж ажиллаж 
байгаа. Уусгалтад ашиглагдаж байгаа 
технологийн усанд агуулагдах цианидын 
концентраци нь дунджаар  300 ppm буюу 
300 гр/тн, PH-10-12 хооронд байна. 
Өөрөөр  хэлбэл, 1 тн усанд 300 гр  цианид 
агуулагдаж байна гэсэн үг юм. PH гэдэг 
нь устөрөгчийн ионын концентрацийг 
илэрхийлэх хэмжигдэхүүн юм. Цианид 
гэдэг химийн бодис нь устай нэгдэж сул 
хүчил үүсгэдэг бөгөөд хэрэв PH буюу 
орчинг дээр  дурдсанчлан ТЭЗҮ-д заасан 
хэмжээнээс доош оруулбал синилийн 



ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА      9     

хүчил агаарт дэгдэх аюултай. Тэгэхээр  
бид орчинг тохируулж барьж байж 
цианидын аюулыг хяналтандаа байлгана 
гэсэн үг юм. 

- Хэд хэдэн удаа цианид алдсан, 
асгарсан гэсэн яриа нутгийн хүмүүсийн 
дунд яваад байх юм. Энэ ямар учиртай 
юм бэ?

- Яг энэ эрсдлээс л хамгаалж түрүүний 
ярьсан хамгаалалтуудыг хийгээд байгаам 
л даа. Гэхдээ асгаралт гэдэг нь харьцангуй 
ойлголт юм. Гэрт ус алдсан гэвэл гэрээр  
нэг халиад л доош айл руугаа алдлаа л гэж  
бодно, ус асгасан гэвэл нэг хүн санаатай 
санаагүй бага хэмжээнийхийг л асгаж  
дээ гэж монгол хэлэнд хүртэл ойлгоно 
доо. Хаана, хэр  их хэмжээтэй, мөн ямар  
концентрацитай уусмал асгарсан бэ гэдэг 
нь чухал. Боловсруулах үйлдвэрээс 
уусмалыг нуруулдан уусгах талбай 
буюу хүдрийн овоолго руу насосны 
тусламжтай дуслын систем ашиглан 
түгээдэг. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө 
өвлийн цагт нуруулдан уусгах талбай 
дээрх уусмал түгээх хоолой задарч уусмал 
асгарсан. Гэхдээ энэ нь талбай дээрээ 
буюу хамгаалалттай хэсэгт асгарсан 
байдаг. Зураг төслөөрөө бол асгаралт 
болсон тохиолдолд уг уусмал хамгаалах 
сувгаар  дамжин аваарын пондод цугларах 
ёстой байсан боловч уг сувгийн хэсэг 
газар  хөлдсөн байсан болохоор  сувгаас 
уусмал багахан хэмжээнд асгарсан. 
Бид тэр  дор  нь саармагжуулах арга 
хэмжээ авч аюулыг зайлуулсан. Хүмүүс 
хамгаалалтгүй газар  маш их хэмжээгээр, 
уусгаж хүчийг нь сулруулаагүй хүчтэй 
бодис асгарсан гэж ойлгоод байдаг. 
Гэтэл үнэндээ хамгаалалттай талбай 
дээр  асгарсан байдаг. Ер  нь уусгалтын 
технологид ашиглагдаж байгаа бүх 
уусмал битүү циклээр  явагддаг тул 
хамгаалалтгүй талбайд асгарах боломжгүй 
юм. Талбайгаасаа гадагшаа халиад 
асгарчихаагүй. Яг дусах ёстой талбайдаа л 
бага зэрэг асгарсан юм л даа. Маш бүдүүн 
тоймоор  тайлбарлавал дуслын системээр  
удаанаар  явдаг газар  нь хурдан шприцээр  
шахчихсан гэсэн үг. Сулруулсан уусмал 
нь шахагдан асгарсан байсан ч хурдан 
арга хэмжээ авсан. Санаатай, санаагүй 
сөрөг хандлагатай хүмүүс байдаг л даа. 
Гэхдээ тэр  хүмүүст тэгж хэлэх шалтаг, 
шалтгаан байсан байх гээд л ойлгохыг 
хүсдэг. Заримдаа ч бачуурмаар, гэхдээ 
ойлгохыг хүсэж байгаа хүмүүст хийсэн 
ажлаа тайлбарлахаар  буруу ойлгож 
ярьж байсандаа уучлалт гуйдаг, бидний 
ажилд амжилт хүсээд явах үед урамтай 
л байдаг. Энд өөрсдийгөө өмөөрөх гэж  
биш аливаа д шинжлэх ухаанчаар  хандаж 

харж байхыг л хүсдэг. Энэ цианид чинь 
өөрөө маш үнэтэй, олон улсын зөвшөөрөл 
лиценз, Монгол Улсын дүрэм журам 
стандартын дагуу 1 тонн хүдэрт хэчнээн 
литр  уусмал буюу цианидаа шингэрүүлж 
хэрэглэхийг хүртэл олон газруудад 
шинжлүүлж, батлуулж байж яг хэмжээнд 
нь экспортлох зөвшөөрөл өгдөг юм шүү 
дээ. Манай байгаль орчныхон, уулын 
хэлтсийнхэн энэ хүн ойлгохгүй байна, 
тайлбарлаад өгөөч гээд дагуулаад ирдэг. 
Би тайлбарлаад л өгдөг. За та нар  харж 
бай, энэ цианидтай уусмал манай овоолго 
руугаа шахаж байгаа уусмал гэж хэлээд 
харуулж байгаад гараа дүрээд үзүүлдэг. 
Дээжилж ирээд шинжлээд, титрлээд, 
агууламжийг нь тодорхойлоод өгдөг.
- Өнгөрсөн зун үер буусан гэв үү?

- Нуруулдан уусгах талбайн арын 
уулын өвөрт хөдөлмөрийн баатар  
Жамцын өвөлжөө байдаг юм. Тэндээс үер  
урсаж ирээд, овоолгын хойно бага зэргийн 
ус тунасан. Бороо үргэлжилж ороод ус 
нэмэгдэхээр  бол соруулаад авчихъя гээд 
бэлэн байсан. Бороо нэмж орсон тул бид 
арга хэмжээ авч, соруулж авсан. Цианидын 
концентраци тухайн үед 250 гр/тн 
байсан. Өвөлжөөнөөс урсаж орж ирсэн 
ус, хүдэр  дээр  дусалж байгаа уусмал 
хоёр  нийлээгүй. Үерийн ус овоолгын хойд 
хэсгийн хүдэр  рүү үл ялиг холилдож, 
талбайн геомембран хулдааснаас хойшоо 
багахан давсан. Гэхдээ давж гарсан 
хэсэг нь бас л дагтаршуулчихсан талбай 
байсан. Оверланд гэж ярьдаг, бутлуураас 
нуруулдан уусгах талбай хүртэл хүдэр  
зөөдөг урт конвейерын суурийг бэлдсэн 
хэсэг. Бас л нэвчих магадлал бага юм. 
Ийм л юм болсон. Мэргэжлийн хяналт, 
байгаль орчны байгууллагаас 2-3 удаа 
ирж шалгаад, дээж авч шинжилсэн. 
Бүгдээс нь цианид гараагүй. Мэргэжлийн 
байгууллагын байцаагчид өөрсдөө үзэж  
хараад, хөрсний хаанаас нь дээж авахаа 
өөрсдөө шийдээд авч байгаа шүү дээ. Бас 
манай хяналтын цооног буюу цианид 
багахан зэрэг илрэхэд л дохио өгдөг 
цооногоос дохио гараагүй. Конвейерын 
суурь хэсгээс эхлээд гараар  дээж авчих гээд 
хүрз, жоотуугаар  ухаж үзсэн, дийлээгүй. 
Экскаватор  дуудаж авчирч дээж авсан. 
Тэгж их дагтаршуулж хатуурсан талбай. 
Ер  нь цианид нэгэнт хөрсөнд нэвчсэн бол 
тэндээ үүрд хадгалагдаад, өсөж үржээд, 
хавь ойрынхоо юмсыг бохирдуулаад 
байдаг бодис биш. Хөрсөнд гүн нэвчээд, 
хөрсний болон гүний устай холилдвол 
мэдээж аюултай. Гэхдээ манай хувьд гүн 
нэвчих боломжгүй л дээ. Асар  өндөр  
концентрацитай, маш их хэмжээний 
уусмалыг, өндөр  даралтаар  асгаж байж 

л хөрсөнд гүн нэвчих боломжтой. Өнгөн 
гадаргад асгарсан цианид бол хэсэг 
хугацааны дараа ууршаад алга болно.
- Уурхайгаас 100 гаруй км зайд оршдаг 
нууранд олон тооны шувуу үхсэн 
үйл явдлыг танай үйлдвэрт хэрэглэж 
байгаа цианид натригаас болсон гэсэн 
яриа гарсан байналээ. Энэ боломжтой 
юу?

- Тийм мэдээг би бас сошиал 
сүлжээнээс харсан. 100 гаруй км-т байгаа 
нууранд цианид яаж очоод хордуулаад, 
шувуу үхэхийг би огт ойлгохгүй байгаа. 
За хар  ухаанаар  бодъё. 100 км-т байгаа 
нууранд цианидыг газрын гүний усны 
судлаар  дамжуулж аваачих даалгавар  
авлаа гэж бодъё л доо. Ингэхийн тулд 
хэчнээн хэмжээний цианид хэрэглэгдэх 
вэ? Манай Баян Айрагийн төсөл эхэлснээс 
эхлэн өнөөдрийг хүртэл хэрэглэсэн бүх 
цианид хүрэхгүй. Хэрвээ бид цианидаа 
ямар  нэгэн байдлаар  хөрсөнд нэвчүүлж 
алдаад байгаа бол үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаа, тооцоо судалгаа, тайлан 
тэнцэл гээд бүх юм алдагдана аа даа? 
Бид ямар  концентрацитай уусмалд 
хэчнээн хэмжээний металл уусгах, хэрхэн 
ялгаж авахаа нэг бүрчлэн тооцоолж, 
лабораторидоо урьдчилан хэмжиж 
ажилладаг. 
- Цианид хортой хортой л гэх юм.  
Яг ямар хортой юм бэ?

- Мэдээж их хортой! Гэхдээ миний 
дээр  хэлсэчлэн норм, нормативыг хангаж 
барьж ажиллавал аюулгүй. Цианид хүний 
биед орох гурван зам байдаг. Залгих, 
амьсгалаар, арьс салстаар. Энэ гурван 
замаар  дамжин хүний биед их тунгаар  
орвол аюултай. Мөн цианид хүний биед 
орсон бол шээсээр  дамжин гадагшилдаг, 
мөнгөн ус бол гадагшилдаггүй. Манай 
уурхайд ашиглаж байгаа 250-500ppm-
ийн агуулгатай уусмал нь PH буюу 
орчинг нь 9.5-12 ийн хооронд тохируулж, 
барьж ажиллавал аюулгүй гэж ойлгож 
болно. Гэхдээ мэдээж ууж болохгүй. 
Жишээлбэл, бид үйлдвэр  рүү ороод л 
дээж байнга л авч байдаг. Лабораторид 
туршилт хийж байхад ч гэсэн авч л 
байдаг. Би хүдэр  боловсруулах үйлдвэрт 
12 жил ажиллаж байна. Миний ажиллаж 
байсан гурван уурхай гурвуулаа л 
химийн бодис ашиглаж байсан. Хоёр  нь 
цианид ашигладаг байсан. Баяжуулагч, 
металлургич бол химийн бодистой шууд 
харьцаж ажилладаг хүн. Миний болон 
ойр  дотны хүмүүсээс өвдсөн барьсан зүйл 
алга л байна. Угаасаа шинжлэх ухаан 
д итгэх үү, ам ярианд итгэх үү гэвэл би 
сурсан мэдсэн, амьдрал дээр  батлагдсан 
зүйлдээ л итгэнэ.
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Уул уурхайн үйлдвэрлэлд хүнд даацын, том оврын 
машин механизмууд ашигладаг билээ. Баян Айрагийн 
уурхайд ил уурхайн үндсэн үйл ажиллагааны тоног 
төхөөрөмжүүд болох САТ390 экскаватор 2 ширхэг, CAT-
773Е маркийн 55 тонн даацтай 8 ширхэг автосамосвал, 
Atlas Copco Power T35 өрмийн машин 1 ширхэг болон 
бусад туслах тоног төхөөрөмжүүд САТ-D8R бульдозер, 
CAT-160K автогрейдер, САТ-980 дугуйт ачигч зэрэг 
хүчит техникүүд ажиллаж байна. Эдгээрийг саадгүй 
ажиллуулж, эвдрэл гэмтлийг нь цаг тухайд илрүүлэн 
засварлаж, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах нь 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн засварын хэлтсийн 
гол зорилт юм. 

Засварын хэлтэс нь 70 гаруй инженер техникийн 
ажилтан, ажилчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр 250 гаруй хүнд 
даацын машин механизм, хөнгөн тэрэг болон өөрөө 

явагч тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг ханган 
ажиллаж байна. Засварын хэлтсийн ажилчдын мэдлэг 
боловсролыг сайжруулах зорилгоор механикийн, 
краны, удаан эдэлгээний, дугуйны гэх мэт холбогдох 
сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулсаар ирсэн нь 
машид үр өгөөжтэй ажил болжээ. Ажилчдад аюулгүй 
ажиллагааны мэдлэг, чадварыг аюулгүй ажиллагааны 
өдөр тутмын мэдээ, сар тутмын сургалт, эрсдлийн 
үнэлгээний бодлого болон аюулгүй ажиллагааны 
журам зэргээр дамжуулан олгодог.

Тус хэлтэс машин механизм, тоног төхөөрөмжний 
засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж, ашиглалтын 
төлөвлөгөөг сүүлийн үеийн техник технологи, 
программ ашиглан үйлдэж байна. Мөн уурхайн түлш 
цэнэглэлт болон тосолгоо үйлчилгээг зориулалтын 
сервисийн машинуудаар гүйцэтгэдэг.

ТӨМӨР ЭМЧЛЭГЧ 
АЛТАН ГАРТНУУД

 Засварын цех
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Г.АМАРТҮВШИН
Засварын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

МЕХАНИКУУДАА БИД 
УНИВЕРСАЛ БОЛГОЖ 
МЭРГЭШҮҮЛДЭГ

БАЯН АЙРАГТ ОРООД 
АМЬДРАЛ АХУЙ 
ДЭЭШИЛЖ БАЙНА

Миний бие Завхан аймгийн Улиастай сумын хүн. 
Аав Эрдэнэхайрханых, Ээж Тосонцэнгэлийнх. 
ШУТИС-ийн Уул уурхайн машин, тоног 
төхөөрөмжийн мэргэжлээр  дүүргэсэн. Дараа 
нь Вагнер  Ази болон Монгол, Солонгосын 
технологийн коллежид суралцаж төгссөн. Манай 
хэлтсийн засвар  үйлчилгээ сайн. Ажлын нөхцөл 
жилээс жилд сайжирч байгаа. Бид хэлтэс дотроо 
эрүүл, аюулгүй орчин бий болгох гээд дэс дараатай 
арга хэмжээ авч байна. 2020 ондоо эрүүл, аюулгүй 
ажлын байр  гэсэн зорилго тавьсан. Тодорхой үр  
дүн гарч байгаа.Бусад уурхайн засварын хэлтсүүд 
ажилчидаа тодорхой ажил үүрэгт ялгаж хуваарилдаг. 
Нэг нь хүнд машин механизмаа засдаг бол, нөгөө 
нь дунд овор, гурав дахь нь хөнгөн механизмыг 
засдаг ч юм уу. Харин манай механикууд ямар  
ч ажлыг хийх чадвартай. Цахилгаанчин, хөнгөн 
тэрэгний засвар, хүнд машин механизмын засвар  
гээд бүх ажлыг хийх чадвартай. Энэ чадварыг бид 
өөрсдөө бий болгодог. Дөнгөж сургууль төгссөн 
залуучуудыг ажилд аваад, эхлээд багажны нярав 
болгодог. Тэгээд хөнгөн тэрэгний механик болгож, 
улмаар  хүнд машин механизм дээр  ажиллуулна. 
Хүнд машин механизмаа сайн мэдээд ирэхээр  нь 
цахилгаанд сургана. Уурхайн генератор  манай 
хэлтэст хамаардаг юм. Тэгээд генератор  дээр  
ажиллуулна. Нэг үгээр  хэлбэл, механикуудаа бид 
универсал болгож мэргэшүүлдэг.

Би бол Дөрвөлжин сумын уугуул. 2012 оны дөрөвдүгээр  
сард Баян Айраг компанийн шалгаруулалтад тэнцээд 
сургалтад явж, 8 сар  суралцан төгсөж ирээд ажиллаж 
эхэлсэн. Энд 7 жил ажиллаж байна. Анх механикчаас 
хөдөлмөрийн гараагаа эхэлж байлаа. 2015 онд Баян 
Айрагийн шилдэг ажилтан болсон. Манай ээлжинд 
хүнд машин механизмын 4 механик, жижиг, хөнгөн 
тэрэгний нэг механик, уулын техникүүдэд түлш 
түгээдэг түлшний тэрэгний 1 оператор, сервис буюу 
тос тосолгооны нэг оператор, багажны нярав, автын 
цахилгаанчин, гагнуурчин гээд 14-15-уулаа ажилладаг. 
Ийм бүрэлдэхүүнээр  3 ээлж ажиллаж байгаа. Уулын 
техникүүдийн ажлын бүсэд механикууд очиж, засвар  
үйлчилгээ хийж, заавар  зөвлөгөө өгнө. Техникийнхээ 
бүрэн бүтэн байдлыг үзэж шалгадаг. Техникийн 
эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах ажил хийнэ. 
Манай залуучууд мэдлэг чадвар  өндөртэй. Дандаа 
техникийн сургууль төгссөн, инженер-механикууд 
байдаг. Катерпилларын техникүүд бүтээмж сайтай, 
эвдрэл багатай байдаг. Урсгал засвараа хийгээд 
явчихад эвдрэл, засвар  гайгүй. Яг үнэндээ зөвхөн 
малын ашиг шимээр  амьдрахад бэрх. Өрхийн орлого, 
зарлага хэцүү ш дээ. Баян Айраг компани Дөрвөлжин 
сум, орон нутагт их юм хийж өгч байгаа. Халуун ус 
бариад өгчихөж байна. Жил бүр  сум орон нутагт 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байна. Жишээ нь, сая 
манай Дөрвөлжингийн бүх байгууллагыг халуун усны 
шугам сүлжээнд холбочихлоо.

М.ЭРДЭНЭМӨНХ
Зэсварын хэлтсийн ээлжийн ахлах засварчин
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2 ОРОН НУТГИЙН 
ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК Завхан аймгийн анхны уурхай болохын хувьд хариуцлагатай 
уул уурхайн зарчмыг гүнээ ухамсарлан байгуулагдсан цагаасаа өдийг хүртэл Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан сум, түүгээр ч зогсохгүй аймгийн төв Улиастай хот, ойр орчмын сумдын удирдлага, 
зон олонтой нягт хамтран ажиллаж, орон нутгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулах зорилгыг 
эрхэмлэж ирсэн. Баян Айрагийнхан орон нутагтай харилцах үндсэн зарчмаа байгаль орчинд ээлтэй 
хандах, орон нутгийн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийгэм, эдийн засгийн боломжийг 
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, бэхжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд хамтран 
хэрэгжүүлж, харилцан үр ашигтай, ил тод, нээлттэй, хүндэтгэлтэй байх гэж тодорхойлсон. Өөрөөр 
хэлбэл, орон нутгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, тогтвортой хөгжлийг дэмжих нь бидний 
баримталдаг гол чиг шугам болжээ. Нөгөө талаар, Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нэг удаагийн 
хандив тусламж, хэсэгхэн хугацааны төсөл хөтөлбөрөөс илүүтэйгээр сум орон нутгийн хөгжилд 
бодитой хувь нэмэр оруулж, тогтвортой хөгжлийг бий болгохыг тэмүүлж ирсэн.
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-аиас Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумд болон орон нутгийн 
холбогдох байгууллага, засаг захиргааны нэгжтэй явуулсан хамтын ажиллагааг уул уурхайн салбарынхан 
онцолдог. Баялгийг ашиглах, үр өгөөж хүртэх үйл явцад нутгийн захиргаа, иргэдийн оролцоог хангасан тэдний арга 
туршлага сонирхолтойн дээр үр дүнтэй. Энэ талаар тус компанийн Засаг захиргаа, орон нутгийн харилцаа, тусгай 
зөвшөөрлийн хэлтэс (ЗЗОНХТЗХ)-ийн дарга Ж.Соёмботой ярилцлаа.

ОЛОН ТАЛЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАН ХАМТРАН 
АЖИЛЛАХ ЗАРЧМААР ШИЙДВЭРЛЭЖ ИРЛЭЭ

Ж.СОЁМБО:

Уул уурхайн компаниудад 
орон нутагтай харилцаж, олон 
нийтийн зөвшөөрлийг авах 
ажил ихээхэн ярвигтай байдаг. 
Тийм ч учраас Social license 
буюу олон нийтийн зөвшөөрлөө 
аваад ашиглалтаа явуулж байгаа 
компанийн арга туршлагыг 
бусад компаниуд сонирхон 
судалдаг. Энэ талаар Баян Айраг 

Эксплорэйшн ХХК ямар бодлого 
баримталж ажилласан бэ?

- Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК  
2002 онд үүсгэн байгуулагдаж, 
уул уурхайн төсөл боловсруулах 
судалгааны ажлыг эхлүүлэн үр  
дүнг үндэслэн 2010 оноос бүтээн 
байгуулалт буюу уурхайн дэд 
бүтцийг барьж  байгуулах бэлтгэл 
ажлыг төлөвлөсөн. Энэ үеэс 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогыг бид 
төвөөс алслагдсан, дэд бүтэц сул 
хөгжсөн орон нутагт олон улсын 
стандарт, техник, технологитой 
том хэмжээний үйлдвэр  бий болж 
байгаагийн хувьд тодорхой үр  
шимийг зөвхөн татвар, хураамжаар  
төсөвт төлөхөөс гадна нийгмийн 
хариуцлагын арга замаар  тухайн 
орон нутгийн ард иргэдийн амьдрах 
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таатай орчинг бүрдүүлэх, орлогыг нь 
нэмэгдүүлж  зөв ажил, зөв хандлага 
бий болгоё гэсэн бодлого барьсан. 
Тэр  ч утгаараа манай компани 
Монгол Улсад анх удаа албан 
ёсоор  сум, багийн түвшинд орон 
нутагтайгаа Хамтын ажиллагааны 
гэрээг 2013 онд хийсэн онцлогтой. 
Хамтын ажиллагааны гэрээнд 
хамтын ажиллагааны талуудын 
хүрээ, чиг, үүрэг, зөвшилцлийн 
зарчмыг тогтоох зэрэг олон 
нөхцөлийг Монгол Улсын хууль 
тогтоомжийн хүрээнд тодорхойлж, 
гүйцэтгэлд нь анхаарч ажиллаж 
байна.
Уул уурхайн компани орон 
нутагтайгаа, тэр тусмаа багийн 
түвшинд байгуулсан анхны гэрээ 
гэлээ. Энэ гэрээний онцлог юу 
байв?

- Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн 42.1 дүгээр  заалтаар  уул 
уурхайн компани үндсэн гурван 
чиглэлд Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулахаар  зохицуулсан байдаг. 

Нэгдүгээрт, дэд бүтэц. Гэхдээ энэ нь 
уурхайн өөрийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай дэд бүтцийг барьж 
байгуулах үүрэгт хамаардаг. 
Хоёрдугаарт, тухайн орон нутгаас 
ажилтан авч орон нутагт ажлын байр  
нэмэгдүүлэх үүрэг. Гуравдугаарт, 
уурхайн үйл ажиллагаанд өртөж  буй 
хүрээлэн буй орчны асуудал. Манай 
компани гэрээндээ эдгээр  асуудлыг 
хязгаарлаагүйгээрээ онцлогтой 
юм. Компани бие дааж  иргэдэд 
чиглэсэн асуудал шийдвэрлэхийг 
хуульд тодорхой тусгаагүй байдаг. 
Үүнийг бид сайн дурын үндсэн дээр  
орон нутгийн иргэдтэй хамтран 
олон нийгмийн ажлыг хэрэгжүүлж 
болох гарц гэж  үзэн олон төсөл 
хөтөлбөр  хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Жишээ нь, шинээр  худаг 
усны тоог нэмснээр  бэлчээрийн 
даацыг нэмэгдүүлэх, өвс тэжээлээр  
ган, зудын үед дэмжих, хүүхэд 
залуучуудын сурч боловсрох 
орчинг бүрдүүлэх, байгаль орчны 
чиглэлийн ховордсон ан, амьтан 
нутагшуулах, зэрлэг чацаргана 
болон мод ургамал тариалах, 
жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарыг 
байр  савны нөхцөлөөр  хангах, 
бараа, бүтээгдэхүүн худалдаж  авах, 
тэдгээрийг сургах, эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрүүд зэргийг уг гэрээнд 
тусгаад явж  байгаа.

Энэ гэрээнд мөн төрийн 
захиргааны байгууллагад 
хандив тусламж  олгох асуудлыг 
хуулийн дагуу хязгаарласан. 
Сум орон нутагт хэрэгцээ байна. 
Бүтээн байгуулалт, нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд тодорхой 
ажил хийхийг иргэд биднээс 
хүсдэг. Бид орон нутгийн иргэдийн 
оролцоогоор  байгуулагдсан “Баян 
Дөрвөлжингийн өгөөж” ТББ-тай 
хамтран хамтын ажиллагааны 
гэрээний хэрэгжилтийг хариуцан 
ажилладаг. Энэ бол “ОЛОН 
ТАЛЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАН 
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ” 
юм. Гэрээнд байгууллага хувь 
хүнийг бус төсөл хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлнэ гэсэн хатуу заалттай. 
Төсөл, хөтөлбөрөө иргэдээсээ санал 
аваад түүнийг санхүүжүүлнэ гэсэн 

зарчим. Тийм учраас ТББ-даа 
Сум, багийн иргэд өөрсдөө саналаа 
гаргаад, гүйцэтгэгчээ сонгоод 
ирэхээр  санхүүжилтийг нь хийх 
замаар  хэрэгждэг. Гүйцэтгэгч, 
гүйцэтгэлийн хяналтыг ард иргэдэд 
үлдээж, санхүүжилтийг компани 
хариуцаж  байгаа юм. 
Орон нутгийн иргэдэд баялгийн 
өгөөжийг хүртээх, ашиглалтын 
үйл явцад оролцуулах чиглэлээр 
танай хэрэгжүүлсэн арга 
туршлага сонирхолтой санагдлаа. 
Энэ талаар сонирхуулахгүй юу?

- Манай компани бол төрийн 
оролцоогүй хувийн өмч тул хувьцаа 
эзэмшигчээс бусад хүмүүст ногдол 
ашиг хүртээх боломжгүй юм. Харин 
нийгмийн хариуцлагын бодлогоор  
ажлын байр, орлого нэмэгдүүлэх 
зорилгоор  иргэдтэй хамтран 
ажиллах санал тавьсан. Ингээд 
2013 оноос Дөрвөлжин сумын 
Цогт багийн 130 орчим өрхийг 
хамарсан “Цогт өндөр  жаргалан” 
нөхөрлөлийг байгуулахад зөвлөн 
туслаж  20тн даацтай өөрөө 
буулгагч самсовал 4ш, 22 зорчигч 
тээвэрлэх автобус 2ш, бага оврын 
ачаа тээвэрлэх бонго маркийн 2ш 
тээврийн хэрэгслийг лизингээр  
худалдан авч өгч үйлчилгээ үзүүлэх 
гэрээ байгуулан ажиллаж  байна. 
Хамтарч ажилласны хүрээнд уг 
нөхөрлөл 2019 оны байдлаар  3.5 
тэрбум гаруй төгрөгийн орлого 
олоод байна. Үүнээс гадна сум 
орон нутгийн иргэн, нөхөрлөл, 
компаниудтай хамтран ажиллаж 
2019 онд гэхэд 3.7 тэрбум төгрөгийн 
худалдан авалт хийж  нутгийн 
иргэдийн шууд болон шууд бус 
орлогод томоохон хэмжээний 
тусламж  үзүүлж  байна. Энэ бүхэн 
миний түрүүнд ярьсан Олон талын 
оролцоог ханган хамтран ажиллах 
зарчимд тулгуурлаж  хамтдаа 
хөгжиж байгаа шийдэл юм.
- Аливаа уул уурхайн компани 
орон нутагт тухайн уурхайгаас 
үл хамааран, уурхай хаагдсанаас 
хойш ч хөгжөөд явах үйлдвэрлэл, 
бизнесийг бий болгоход анхаарах 
болсон байна. Энэ чиглэлээр ямар 
бодлого баримталж байна вэ?

...олон 
нөхцөлийг 
Монгол 
Улсын хууль 
тогтоомжийн 
хүрээнд 
тодорхойлж, 
гүйцэтгэлд нь 
анхаарч 
ажиллаж 
байна.
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Манай хөдөө нутаг онцлогтой. 
Дөрвөлжин сум маань төвөөс 
алслагдсан говийн сум. Иймд 
үйлдвэрлэл, бизнесийг бий болгоход 
зам, эрчим хүч зэрэг дэд бүтэц 
маш чухал юм. Урт хугацаатай уул 
уурхайн төсөл тухайн бүс нутагт 
орж  ирснээр  тухайн орчиндоо 
олон эерэг нөхцөл боломжийг бие 
болгодог. Жишээ нь, Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан суманд гэхэд нэгдсэн 
халаалтын системд холбогдсоноор  
агаарын бохирдол буурах, үүрэн 
утасны хэд хэдэн сүлжээ нэвтэрснээр  
иргэд Юнител эсхүл Мобиком 
хэрэглэх сонголт, интернэтийн 
хэрэглээ бий болох, булж  устгах 
хогийн цэг бий болгосноор  хөрсний 
бохирдол арилж, элдэв нянгийн 
халдвар  буурах үндэс зэрэг гээд 
10 жилийн өмнөхтэй харьцуулвал 
маш их өөрчлөлт мэдрэгдэнэ. 
Бид, ТББ-тайгаа хамтран энэ мэт 
бүтээн байгуулалтад анхаарал 
хандуулахыг зорьж  байна. Түүнээс 
биш 2 000 гаруй иргэнтэй манай 
суманд том үйлдвэр  бус өөрийн 
онцлог, давуу байдалд тулгуурласан 
бизнес хөгжих боломжтой гэж  
харж  байгаа. Эрчимжсэн мал аж  
ахуй, жимс жимсгэнэ боловсруулах 
үйлдвэр, цэвэр  усны үйлдвэр, 
оёдлын цех, ноос ноолууран гар  
эдлэлийн үйлдвэр, аялал жуулчлал 
нь Баян Айраг төслийг даган хөгжих 
боломжтой гэж  харж  хамтран 
хэрэгжүүлж  байна. Мэдээж  бүх 
зүйл нэг өдөр  бий болчихгүй тул 
бид бие биенээ дэмжин хамтран 
хэрэгжүүлж  байна.
Мэдээж, хөдөөгийн сумдад мал 
ахуйд тулгуурласан өрхийн 
уламжлалт үйлдвэрлэл бий. 
Түүнээс өөр ямар өвөрмөц бизнес 
хөгжих боломжтой вэ?

- Уул уурхайг түшиглэсэн 
аялал жуулчлалыг байж  болох 
нэг шийдэл гэж  боддог. Орчин 
үед хүмүүс байгалийн үзэсгэлэнт 
тогтцоос гадна техник, технологитой 
танилцах өвөрмөц жуулчлал бас 
байдаг. Тэр  хүрээнд Завхан гол, 
Их Монголын элс, тахь сонирхож, 
мөн уул уурхайн үйл ажиллагаатай 
танилцаад явдаг хөтөлбөртэй 

байвал бусад жуулчлалаас 
ялгаатай онцлог шийдэл юм. Санал 
санаачилга гаргавал бид судалж 
үзэх боломжтой. Мэдээж  уурхайн 
үйл ажиллагаанд саад болохгүй, 
аюулгүй байдлыг хангасан байх 
ёстой. Мөн уул уурхайн үйл 
ажиллагаа дуусгавар  болж 
хаалт хийгдсэний дараа тодорхой 
ашиглаж  болохуйц дэд бүтэц үлдэх 
боломжтой байдаг. Цахилгааны 
шугам, усны байгууламж, харилцаа 
холбооны сүлжээ гээд жуулчны бааз 
байгуулчих бэлэн хэрэглэгдэхүүнүүд 
үлдэх тохиолдол бий. 

Ярилцлагын эхэнд дурдсан 
тогтвортой байдлын зорилтоо та 
бүхэн хэрхэн хэрэгжүүлсэн гэж 
дүгнэж байгаа вэ?

- Зорилтоо хангах чиглэд олон 
ажил хийж  байна. Хүний нөөцийн 
хувьд манай компани орон нутгийн 
иргэдийг ажилд авч, ажлын байран 
дээрээ мэргэших боломжоор  хангаж 
байна. Компанийн нийт ажилчдын 
60 гаруй хувь нь Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан, Улиастайн иргэд 
байна. Манайхаас ажлын гараагаа 
эхлүүлсэн залуучууд Оюутолгой, 
Таван толгой гэх мэт томоохон 

уурхайнуудад ажиллаж  байгаа. Баян 
Айрагт туршлага хуримтлуулаад 
явсан залуучууд гэсэн үг л дээ. Тус 
уурхайд ажиллахаас өмнө эд маань 
юун Оюутолгой, Таван толгойд 
ажиллах байтугай, уул уурхайн 
талаар  бараг ойлголтгүй байсан 
энгийн залуус юм. Байгаль орчны 
талаар  манай хийж  байгаа ажлыг 
бусад уурхай, компаниуд үнэлдэг. 
Хаягдлын овоолгыг хэрхэн нөхөн 
сэргээж  байгаа талаар  саяхан 
Оюутолгойгоос ирж, туршлага 
судлаад явсан. Биологийн нөхөн 
сэргээлтэндээ бид чулуун хучлага 
хийх шинэ аргыг санаачлан 
хэрэгжүүлж  байна. Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан сумдад ландфил 
буюу булж  устгах технологийн 
хогийн цэгийг байгуулан ажиллуулж 
байна. Манай хөдөөгийн сумд 
хогоо ил задгай бөөгнүүлж  байгаад 
хаа нэг шатаадаг. Энэ нь агаар  
бохирдуулах, гал түймэр  гаргах 
эрсдэлтэй тул хуулиар  хориотой. 
Сумдын дулааны нэгдсэн халаалт, 
шугам сүлжээний шинэчлэлийг 
санхүүжүүлж, нэгдсэн халаалттай 
болгосон. Байгууллага, албан 
газар  бүр  нэг нэг нам даралтын 
зуухтай, тийм тооны яндантай 
байсныг цөөлж  агаарын бохирдлыг 
бууруулж, түлшний зардалд ихээхэн 
хэмнэлт гарах нөхцөл бүрдэж 
байна. Дөрвөлжин сумын төвд 
2.2км замын төсөл хэрэгжүүлэх 
санхүүжилтийг шийдвэрлэн 
сайжруулсан шороон зам барьсан. 
Төслийн талбайн ойролцоогоос 
сумын төвийн хооронд иргэдийн 
нүүдэл суудалтай холбоотой 8-9 
салаа зам гарсан байсныг бид 2011 
онд сумын удирдлагатай ярилцан нэг 
зам гэсэн бодлого гарган холбогдох 
замуудыг хааж  нөхөн сэргээн 22 
км замыг Баян Айраг Эксплорэйшн 
ХХК  сумтай хамтран зам гаргаж, 
уг замыг тухай бүр  шинэчлэн засах 
ажлыг хийн хамтран ашиглаж 
байна. Мэдээж  төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, манай нутгийн ард 
иргэд бидний хамтын ажиллагааны 
хэрэгжилтийг жил бүр  дүгнэн санал 
зөвлөмжөө бидэнд өгч ирсэн.

Мэдээж бүх 
зүйл нэг өдөр 
бий болчихгүй 
тул бид 
бие биенээ 
дэмжин 
хамтран 
хэрэгжүүлж 
байна.
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Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж 
буй томоохон компанийн хувьд орон 
нутагтай харилцан ашигтай хамтын 
ажиллагаа өрнүүлж, элдэв хардлага, 
цуу яриа, хов жив эргэлзээг нэг 
тийш болгож, бат итгэлцэл, найрсаг 
харьцааны уур амьсгал бий болгохын 
тулд ард иргэдэд нээлттэй байж, 
мэдээлэлжүүлэх асуудлыг нэн түрүүнд 
чухалчилдаг нь тодорхой юм. Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК нь компанийн үйл 
ажиллагааны нээлттэй, ил тод, нээлттэй 
байдлыг хангахыг тэргүүн зорилтынхоо 
нэг болгожээ. Энэ зорилтыг хангахын 
тулд аймаг, сум, орон нутгийн төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, иргэдэд 
шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг цаг 
тухай бүрт нь гаргаж өгөх, тэднээс 
ирүүлсэн хүсэлт, саналуудыг хүлээн 
авч, холбогдох хариу шийдвэрүүдийг 

хүргүүлэх, уурхайн талбай болон орон 
нутагт зохион байгуулагдсан хурал, 
уулзалтад оролцох, иргэд, албаны 
хүмүүсийг уурхайн үйл ажиллагаатай 
танилцуулах зэргээр орон нутгийн 
иргэд, төр захиргааны байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж байна. 

Мөн орон нутгийн иргэдтэй нүүр тулсан 
уулзалт хийж, санал зөвлөмжийг нь 
сонсож, үйл ажиллагаандаа тусгах үүднээс 
Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдад жил 
бүр “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 
зохион байгуулдаг сайхан уламжлал 
тогтжээ. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн 
үеэр компанийн зүгээс хүний нөөцийн 
бодлого, байгаль орчин, төслийн үр ашиг, 
нийгмийн хариуцлага болон орон нутгийн 
харилцааны талаарх мэдээлэл өгдөг. 

Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын 
хөдөөгийн алслагдсан багийн иргэдэд 

мэдээллийг тэгш хүртээмжтэй хүргэх 
зорилгоор тус сумдын Иргэдийн нийтийн 
хуралд оролцож, уурхайн үйл ажиллагаа, 
тухайн жилд хийсэн ажлынхаа талаар 
мэдээлэл өгч байна. 

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 
Улиастай, Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан 
сумд дахь орон нутгийн төлөөлөгчийн 
газраараа дамжуулан орон нутгийн 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, иргэдтэй байнгын 
тасралтгүй харилцаа тогтоон, уурхай 
болон орон нутагт хэрэгжүүлж буй 
төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагааныхаа 
талаар тогтмол мэдээлэл өгч, иргэд, 
байгууллага, албан байгууллагуудаас 
ирүүлсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч, 
холбогдох хариуг яаралтай уламжлахын 
сацуу ажилд орох хүсэлтэй иргэдийн 
анкет, бусад баримтыг хүлээн авч байна.

ИЛ ТОД, 
НЭЭЛТТЭЙ КОМПАНИ 

 ЗЗОНТЗХ-ийн ахлах төлөөлөгч Г.Бунъяа Буурал багийн малчин Г.Гаравдоржийн хамт
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Уул уурхайн нийгмийн хариуцлага (УУНХ) 
гэж юу вэ? 2011 оны арванхоёрдугаар 
сард АНУ-ын Азийн Сан, Монгол Улсын 
Уул уурхайн яамтай хамтран зохион 
байгуулсан “Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 
нийгмийн хариуцлага” сэдэвт 
зөвлөгөөнөөр УУНХ гэдэг нь “олон 
талд тулгуурласан, байгальд ээлтэй үйл 
ажиллагааны зарчмаар ирээдүйн өмнө 
хүлээх хариуцлагаа ухамсарласан, орон 
нутгийн хөгжилд анхаарал хандуулсан, 
хуулийг дээдлэн ажиллаж буй байдлыг 
хэлнэ” гэж тодорхойлжээ. 

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-
ийн үйл ажиллагаанд дээрх зарчмууд 
бүрнээ туссан байдаг бөгөөд Монгол 
Улсын баруун бүсэд буюу Завхан аймагт 
үйл ажиллагаа явуулж буй анхны 
алт, мөнгөний уурхай болохын хувьд 
хариуцлагатай уул уурхайн санаачилга, 

зарчмуудад тулгуурласан, нийгмийн 
хариуцлагаа гүнээ ухамсарласан 
бодлогыг сум орон нутагтаа 
хэрэгжүүлсээр иржээ. 

Тус компанийн нийгмийн хариуцлагын 
бодлого нь Монгол Улсын хууль 
тогтоомжийн хүрээнд хариуцлагатай 
уул уурхайн нийтлэг зарчмуудыг 
хэрэгжүүлж, орон нутгийн хөгжилд хувь 
нэмэр оруулах, иргэд олон нийтийн 
байгууллагуудад нийгэм, эдийн засгийн 
боломжуудаа ашиглахад нь дэмжлэг 
үзүүлэх, чадавхжуулахад чиглэдэг. Мөн 
энэ бүхний цаана орон нутгийн иргэд, 
хөгжлийг дэмжсэн халуун сэтгэл, өөдрөг 
хандлага оршиж байдаг билээ. Компани 
нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд 
орон нутагт өөрийн санаачилгаар төсөл 
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, нутгийн 
ЖДҮ эрхлэгчид болон нийлүүлэгчдээс 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авах 
сум, орон нутгаас ирүүлсэн санал, 
хүсэлтийн дагуу өөрийн нөөц бололцоонд 
тулгуурлан техникийн болоод бусад 
шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг 
үзүүлэх зэргээр орон нутгийн иргэд 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 
байна. Баян Айрагийн нийгмийн 
хариуцлагын бодлогууд нь өргөн цар 
хүрээтэй, тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн, 
практик ач холбогдол сайтай байдаг. 

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 
нийгмийн хариуцлагын бодлогынхоо 
хүрээнд Байгаль орчин, Эрүүл мэнд, 
Боловсрол, Техникийн дэмжлэг, ЖДҮ 
болон хөдөлмөр эрхлэлт, Зан заншил, 
соёлын өв, Спорт, нийтийн эрүүл мэнд, 
Хүмүүнлэгийн үйл хэргийг дэмжих 
гэсэн чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлдэг. 

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
УУЛ УУРХАЙ

 ЗЗОНТЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Б.Тогтохбаяр Цогт багийн малчин А.Буянцоогийн хамт
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ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 
үйл ажиллагаа явуулж буй орон 
нутагтайгаа харилцан ашигтай 
хамтран ажиллаж, хөгжил дэвшилд 
нь бодитой хувь нэмэр оруулахын 
үндэс нь сайтар боловсруулсан гэрээ 
гэж үздэг. Орон нутагтай хийх хамтын 
ажиллагааны гэрээний зарчмууд нь:

• Ил тод, нээлттэй байх

• Талууд ижил, тэгш эрхтэй байх

• Сайн судалгаа, хэрэгцээнд 
үндэслэгдсэн байх

• Зохистой, тогтвортой байх 
нөхцөлийг хангах

• Үр дүн, үр нөлөөг гол болгосон 
байх

• Хариуцлагын тогтолцоо 
тодорхой байх

• Тайлагнах, үр дүнг тооцох 
механизм нь тодорхой байх 
зэрэг юм.

ДӨРВӨЛЖИН СУМ
хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд

ЭРДЭНЭХАЙРХАН СУМ
хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд

760

630

2016-2019 

2016-2019 

САЯ 
ТӨГРӨГ

САЯ 
ТӨГРӨГ

 Дөрвөлжин сум. 2013.10.15
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Н.БАТБАЯР
Эрдэнэхайрхан сумын Засаг даргын орлогч

В.БАТМЭНДЛЭХ
Дөрвөлжин сумын ИТХ-ын дарга

ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЖИЛ 
БҮР ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛД 
ТАНИЛЦУУЛАН ХЭЛЭЛЦЭЖ 
ДҮГНЭДЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, 
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН 
АЖЛУУД ЧИГЛЭЛЭЭ 
ОЛЖ БАЙНА

Баян Айраг компани манай сумтай нийгмийн 
хариуцлагын гэрээ байгуулж ажилладаг. Гэрээний 
хэрэгжилтийг жил бүр  Засаг даргын зөвлөлд 
танилцуулан хэлэлцэж дүгнэдэг. Компани гэрээнд 
тусгасан ажлуудаа хийгээд явж байгаа. Орон 
нутгийн ажилчдын 25 хувийг Эрдэнэхайрханаас 
авна гэсэн заалтыг хангуулах чиглэлээр  ойрын 
жилүүдэд ажиллаж байна. Хамтын ажиллагааны 
хүрээнд олон ажил хийгдэж байгаа. Сургуулийн 
хүүхдүүдэд байгаль орчны боловсрол олгох, 
хогийн цэгийг түрж янзлах, сумын төвийн 
хорооллын хашаа байшинг засаж сэлбэх гэх мэт. 
Дөрвөн орон сууц бариад түүнийгээ хямд үнээр  
өгсөн. Нийгмийн хариуцлагын 190 сая төгрөгөөс 
сургуульд хамрагдсан хүүхдүүдэд хадгаламж 
нээлээ. Гэрээний хажуугаар  орон нутгаас санал 
хүсэлт өгөөд, төсөв төлөвлөгөөгөөр  хүрэлцэхгүй, 
төлөвлөгдөж чадаагүй чухал чухал ажилд 
тусламж дэмжлэг авдаг. Манайх хогны машин 
тэрэг байхгүй. Бид Баян Айрагт хандаж хогоо 
янзлуулдаг. Төвлөрсөн халаалт хийлгэчихсэн. Сар  
тутам бохироо соруулж байна. Одоо энэ онд манай 
сум шинэ Тамгын газартай болно. Түүний өмнөх 
хашаанд шар  хуайс хэрэгтэй байна гээд хүсэлтээ 
өгчихсөн байгаа. Өвөлжилт зүтгүү болоход 
тэжээлийн фондоос өвс татах ажилд машин 
тэргээр  тусалдаг. Сумын хоёр  худгийн эрүүл 
ахуйн бүс тогтоох ажил хийхээр  болсон байгаа.

Дөрвөлжин сум маань 2 272 хүн амтай. 1 200-
аад нь насанд хүрсэн хүмүүс байна. Манай 
сум социализмын үед газар  тариалан эрхэлдэг 
байсан. Нэгдэл байж байгаад, компани болоод, 
1997 оноос хоршоо болоод. Таван Эрдэнэ гэдэг 
улсын тэргүүний хоршоо байлаа. Уламжлалаа 
сэргээж, төмс ногоогоо тариад хүнсээ хангачихдаг 
болчихвол чухал байна. Нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд Баян Айрагтай Хамтын ажиллагааны 
гэрээг шинэчлэн байгуулж, үзэглэгдээд, энэ 
жилээс хамтын ажиллагааны ажил цэгцэрч байна. 
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд ч 
чиглэлээ олж байна. Жилийн ажлын төлөвлөгөө 
гаргаж, дүгнэдэг болоод байгаа. Сумын хөгжилд 
нэмэр  болж байна. Орон нутагт юм өгөхгүй 
биш өгч байна. Хийхгүй биш хийж байна.  
2019 онд Баян Айраг компаниас манай сумын 
зарим албан хаагч, иргэдийг Эрхүү хот руу 
туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулсан. 
Анх Хятад руу явуулъя гэж байсан. Тэгэхээр  нь 
би уур  амьсгал, нөхцөл ойролцоо учир  Эрхүү рүү 
явъя гэж санал гаргасан. Эрхүүгийн захиргаатай 
холбоо тогтоогоод ажиллаж байна. Тэнд өндөр  
ашиг шимтэй сүүний үнээ байдаг юм байна. 
Эхний ээлжинд хоёр  үнээ оруулж ирэх талаар  
ярьж байгаа. Одоохондоо хэлцлийн шатандаа 
явж байна. Мөн нэг хүүхдийг аграномичийн 
мэргэжлээр  сургах хүсэлт тавьж байгаа. 
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Баян Айраг төсөл орон нутагт гэгээ нэмсэн бүтээн 
байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжлийн шан татаж 
байна. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан сумдын орон нутгийн дэд бүтцийг 
сайжруулах, бие даасан хөгжлийг хангахад дэмжлэг 
үзүүлэх бүтээн байгуулалтын шат дараалсан 
төслүүдийг хэрэгжүүлж ирлээ. Эдгээр нь өдгөө 
ч, хойшид ч орон нутгийн хөгжилд өгөөжөө 
хайрласаар байх зориулалттай юм. Тус компани 
хамтын ажиллагаагаа харилцан итгэлцэл, ил тод 
байдал, талуудын ашиг сонирхлыг хамгаалах, 
хамтын эрмэлзэлд суурилсан тогтвортой харилцаа 
байлгахаар эрхэмлэж ирсэн юм. Өмнөх жилүүдэд 
эхэлсэн бүтээн байгуулалтын буухиа тасралтгүй 
үргэлжилсээр... 

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН 
БУУХИА  
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О.ДЭМБЭРЭЛ:
“Баян Дөрвөлжингийн өгөөж” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал 

Манай байгууллагын гол үүрэг бол Баян Айраг компаниас орон нутагт 
оруулдаг, бэлэн мөнгөөр  орж ирдэг бүтээн байгуулалтын зориулалттай 
хөрөнгө оруулалтыг дамжуулан олгох явдал юм. Энэ санхүүжилтийг шууд 
Засаг захиргааны дансанд оруулахаар  ашиг сонирхлын зөрчилтэй болчихдог. 
Тэгээд үүнийг ярьж хөөрч, аль аль талаасаа хууль энэ тэр  юмаа судалж 
байгаад, ард түмний дундаас сумынхаа хэмжээнд есөн хүн гаргаж 2014 онд 
төрийн бус байгууллага байгуулсан. Гэхдээ манайхаар  суманд орох 100 сая, 
дөрвөн багт орох 10, 10 сая төгрөг, нийт 140 сая төгрөг дамждаг. Таван жил 
гаруй хамтарч ажиллалаа. Боломжийн үйл ажиллагаа явагдаад, боломжийн 
явж байна гэж бодож байна. Орж ирсэн мөнгөөр  нэлээд бүтээн байгуулалт 
хийсэн. Сумын 100 сая төгрөгийн анхныхаар  цэнгэлдэх хүрээлэн барьсан. 
2015 онд сумын 100 сая төгрөгөөр  мөн нэлээдгүй олон ажил хэрэгжүүлсэн 
байдаг. 2016 оны мөнгөөр  энэ спорт цогцолборыг байгуулсан. 2018 оны 
мөнгөний 45 саяар  нь суманд ёслол хүндэтгэлийн гэр  авсан байдаг юм. 
Тэр  жил бас зуд турхантай байсан учир  малын өвс тэжээлд зарим хэсэг нь 
орсон. 2019 оны мөнгө бүхэлдээ дулааны шугам сүлжээ рүү орсон байна. 
Дөрвөн багийн мөнгөөр  хурлын байшин, худаг ус, малын хашаанууд 
барьсан. Бодын хашаа, туулгалтын хашаанууд ч барьжээ. Буга, Буурал, 
Онц, Тавантолгой багууд юу хийх талаараа өөрсдөө санал гаргана. Сумынх 
ч ялгаагүй. ИТХ, багийн хурлаар  хэлэлцэж гаргаж ирдэг. Тэр  саналыг 
манай ТББ тойрч явж аваад Баян Айрагт уламжилна. Уламжилсны дагуу 
санхүүжилт орж ирнэ. Санхүүжилт орж ирэхээр  сум, багуудаасаа төслөө 
аваад, мөнгөө өгдөг. Ийм л үүрэг гүйцэтгэнэ. Манай ТББ өөрөөрөө дамжиж 
байгаа мөнгөөр  бүтээн байгуулалтаа өөрийн нутгийн иргэдээр  хийлгэдэг. 
Гаднаас компани захиалж хийлгэхгүй. Тэгээд тайлан энэ тэр  юмаа гаргуулж 
авна. Гүйцэтгэлээ ТББ өөрөө шалгана, Манайх чинь ард түмний дундаас 
гарч ирсэн ТББ болохоор  их чанга байдаг. Олон талын хяналттай болохоор  
ажил чанартай болдог. Манай ТББ-аар  дамжсан мөнгө өгөөжөө өгсөн. 
Баян Айраг өөрөө бас хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Манай орон нутгийн 
компаниудын хийсэн ажил дээр  хэл ам гардаггүй. 

ОЛОН ТАЛЫН ХЯНАЛТТАЙ БОЛОХООР 
АЖИЛ ЧАНАРТАЙ БОЛДОГ

Манай 
ТББ-аар 
дамжсан 
мөнгө өгөөжөө 
өгсөн. Баян 
Айраг өөрөө 
бас хөрөнгө 
оруулалт хийж 
байна.
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Улсын хөгжил орон нутгаас гэдэг. Огторгуй наранд шүтэж, 
газрын ус, эрдсээр ундаалж, урган соёолдог цэцэг навч 
лугаа адил хүн хөдөлмөрийг ямагт дээдэлж, түүний үр 
шимээр өөдлөн дэвжиж, сайн сайхан амьдардаг билээ. Баян 
Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн ажилчдын талаас илүү хувь 
нь орон нутгийн иргэд юм. Үүний зэрэгцээ тус компани 
уугуул нутагтаа бизнесийн гараагаа эхэлж буй жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдийг зүйл бүрээр дэмжиж, хөрөнгө 
оруулалт хийхэд ямагт бэлхэн байдаг. Дөрвөлжин суманд 
Баян Айрагийн уурхай байгуулагдсанаас хойш нутгийн 
иргэдийн орлого дээшлэн, хэд хэдэн төрлийн үйлдвэрлэл 
хөгжиж байна. Энэ нь сумын эдийн засаг болон иргэдийн 
бизнест томоохон хөрөнгө оруулалт болж буй билээ. 
Орлогын нэмэлт эх үүсвэртэй, тодорхой хэмжээний зах 
зээлтэй болсноор сумын бизнесийн орчин сайжирч, хүн 
амын тоо өсөх зэрэг олон эерэг үр дүн гарч байна. 

АМЬДРАЛЫН ЭХ 
АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР

 ЗЗОНТЗХ-ийн нийгмийн хариуцлагын зохицуулагч Б.Ган-Уянга Дөрвөлжин сумын “Үйлс Оргих” оёдлын цехийн бүлгийн ахлагч П.Цацралын хамт
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Д.ЦАЦРАЛ
Дөрвөлжин сумын зөөлөн оёдлын 
“Үйлс оргих” бүлгийн ахлагч

Б.ЧИНБААТАР
Баян Айрагийн уурхайг ундны цэвэр усаар 
хангадаг “Шинэтогтох” компанийн захирал

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 
БОЛОМЖИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БАЙНА

ЭНЭ УУРХАЙ БУУЧИХВАЛ 
ҮЙЛДВЭРЭЭ ӨӨР ТИЙШЭЭ 
ШИЛЖҮҮЛЭХЭЭС АРГАГҮЙ

Манай бүлэг Сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр  тоног 
төхөөрөмжөө авч 2017 оноос ажиллаж эхэлсэн. 
Зээлээ төлөөд дуусаж байгаа. Манай бүлэгт сумын 
зорилтот бүлгийн өрхийн эмэгтэйчүүд ажилладаг. 
Олон хүүхэдтэй эх, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, 
Улиастайн МСҮТ төгссөн охидыг ажлын байраар  
хангадаг. Баян Айраг компаниас захиалга авч, 
ажлын шар  цамц, ор  дэрний цагаан хэрэглэл, 
дээжний уут тодорхой хэмжээгээр  нийлүүлж 
байна. Жилээс жилд захиалгын тоо нэмэгдэж 
байгаа. Тухайлбал, дээжний уутыг өвлийн 
саруудаас бусад 3-11 сар  хүртэл тогтмол авдаг. 
Бидний байрлаж байгаа байр  шалны халаалттай, 
цахилгааны төлбөр  өндөр  гардаг. Баян Айрагтай 
гэрээ байгуулаад, санхүүжилтийнхээ 50 хувийг 
урьдчилж авч байвал зүгээр  байна. Цаашдаа 
бид бүрээс, цаваг, өрх хөшиг зэрэг Монгол 
гэрийн оёмол бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд явах 
хэтийн төлөвлөгөөтэй байгаа. Манай аймаг 17-18 
мянган өрхтэй. Үүний 30 хувийг хангаад явахад 
аймгийн хэмжээнд боломжийн зах зээл байна гэж  
харж байгаа. Аймгийн захиргаанаас “Хэрэглэгч 
аймгаас үйлдвэрлэгч аймаг болгоё” гэсэн зорилт 
дэвшүүлж сум болгонд нэг нэг жижиг, дунд 
үйлдвэр  хөгжүүлэхээр  болсон юм. Энэ хөтөлбөрт 
Дөрвөлжин сумаас манай цехийг сонгоод, хамтарч 
ажиллаад явж байгаа. Эхний ээлжинд 7.8 сая 
төгрөгийн тоног төхөөрөмж аваад байна.

Би нутгаасаа 2005 онд гарч, Улаанбаатарт очоод, 
тэнд долоон жил болоод 2013 онд буцаж ирсэн. 
Энд уурхай ажиллаж эхэлсэн болохоор  цэвэр  
ус хэрэгтэй гэж тооцоолсон нь оносон. Өөрөөр  
хэлбэл, манай суманд уурхай байгуулагдаад зах 
зээл, үйлдвэр  үйлчилгээ хөгжөөд ирэхээр  хүн 
чинь нутагтаа л татагддаг юм байна шүү дээ. 
Хотод Хас банканд ажиллаж байсан болохоор  
зээл хялбархан авч, Зургаан буудалд хоёр  давхар  
байшин энэ тэр  байснаа зараад үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжийг Хятадаас авчихсан. Завхан 
голын эрэгт гүний худаг өрөмдүүллээ. Усаа 
шинжлүүлэхэд унданд хэрэглэж болно гэсэн 
дүгнэлт гарсан. Худгаасаа үйлдвэрийн байр  300 
метр  зайд байрладаг. Одоохондоо манайхаас өөр  
ажилладаг худаг байхгүй. Ер  нь манай сум чинь 
худаггүй олон жил болсон юм. Манай үйлдвэр  
12 давхар  шүүлтүүртэй. Шүүлтүүрийн дараа 
савласан цэвэр  усны стандарт хангадаг. Цагт 1 
тонн ус цэвэршүүлж, савлах хүчин чадалтай. Баян 
Айрагт 2014 оноос нийлүүлж эхэлсэн, сард 20 000 
сав ус өгдөг. Гурван жилийн дотор  өртгөө нөхсөн. 
Бас орон нутгийн дэлгүүрүүдээ хангачихна. 
Үлдсэнийг нь аймаг руу худалдаалдаг. Энэ уурхай 
буухад үйлдвэрээ өөр  тийшээ шилжүүлнэ гэж  
бодож байгаа. Аймаг руу ч юм уу, аялал жуулчлал 
хаагуур  их байна, тийм газрыг судалж байгаад 
явах байх.



24     АМЬДРАЛЫН  ЭХ АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР

Аливаа улс орны үндсэн баялаг нь эрүүл, боловсролтой 
ард иргэд байдаг. Тиймээс Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 
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 олон арга хэмжээ 
зохион байгуулж байна. Түүнчлэн тус компанид 
ажиллаж буй орон нутгийн иргэдэд уул уурхайн олон 
улсын шилдэг арга туршлага, менежмент, технологийг 
зааж сурган оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт хийх 
зорилготой. Өөрөөр хэлбэл, Баян Айраг Эксплорэйнш 
ХХК өөрөө мөн оюуны уурхай байж, мэдлэгийг түгээж, 
боловсролыг дэмжиж байх эрмэлзэлтэй билээ. 

БОЛОВСРОЛ БОЛ 
БОДИТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 Эрдэнэхайрхан сумын ЕБС-ийн сурагчид
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П.ДОРЖСҮРЭН
Эрдэнэхайрхан сумын ЕБС-ийн захирал

Ч.АМАРЖАРГАЛ
Дөрвөлжин сумын ЕБС-ийн сургалтын менежер

НИЙТ ХҮҮХДҮҮДЭД 50 ГАРУЙ 
САЯ ТӨГРӨГ ОНОГДДОГ БОЛСОН

СУРАГЧДЫН ДУНД БАЙГАЛЬ 
ОРЧНЫ СУРГАЛТ ЯВУУЛДАГ

Баян Айраг компаниас жил бүр  өгч байгаа мөнгө бол манай 
орон нутгийн байгалийн баялгийн хишиг юм. Тийм учраас 
энэ хишгийг ард түмэнд бүгдэд нь сайхан хүртээгээд, 
байгалийнхаа хишгээс хүртэж байгаадаа сэтгэл дүүрэн байх 
тэр  нөхцөлийг л хангаж өгөх ёстой. Түүнээс биш их, багадаа 
асуудал нь гол биш. Хамгийн гол нь зөв зүйтэй юманд 
зарцуулах ёстой. Би 2014 онд сургуулийн захирал болсон. 
Тэр  үед сурагчдын тоо цөөрчихсөн, 80 гаруй хүүхэдтэй 
байсан. Тиймээс сургуулийн төлөө бодлого барихгүй бол 
болохгүй юм байна гээд сум, орны удирдлагуудад санал, 
хүсэлтүүдээ тавьсан. Манай сум аймагтай ойрхон учраас 
айлууд аймагт хашаа байшин аваад тийшээ явчихаад байсан. 
Үүнийг зогсоох зорилгоор  сургуулиа сурталчилж өгсөн. 
Дээр  нь багш нараа чадавхжуулж, хөгжүүлж байгаа. Одоо 
манай сургуулийн багш нараас жил болгон 1-2 нь аймгаа 
төлөөлж улсад очиж хичээл зааж, илтгэлийн уралдаанд 
оролцож байна. Үүний үр  дүнд сургуулийн хүүхдийн тоо 
өсөж одоо 160 орчих сурагчтай болоод байна. Бас ИТХ-
аар  шийдвэр  гаргуулж, Баян Айраг компаниас өгч байгаа 
хамтын ажиллагааны мөнгөнөөс сургуульд сурч байгаа 
хүүхдүүдэд тэтгэлэг өгье гэсэн шийдвэр  гаргасан. Би 
өөрөө хурлын төлөөлөгч байсан. Тэгээд нэгдүгээр  ангид 
орж байгаа хүүхдүүдэд 500 000 төгрөг, 2-9-р  ангид орж 
байгаа хүүхдүүдэд тус бүр  300 000 төгрөг дансанд нь хийж 
өгсөн. Анх эхэлж байхад манай хүүхдүүдийн дансанд 31 
сая төгрөг оногдож байсан бол одоо нийт хүүхдүүдэд 50 
гаруй сая төгрөг оногдож байдаг болсон. Энэ жил манай 
сургууль шинэ хичээлийн байртай болно. Барилгын шавыг 
нь тавиад байж байна. Дээр  нь бид 12 жилийн сургалттай 
сургууль болох асуудлыг хөөцөлдөж байгаа. Манай 
сургууль 12 жилийн сургалттай сургууль биш учраас 
хүүхдүүд ах эгч нараа дагаад аймаг руу явчихаад байгаа 
юм. Тэгэхээр  энд 12 жилтэй болчихвол дахиад хүүхдийн 
тоо өснө.

Би 2012-2016 онд Дөрвөлжин сумын дунд 
сургуулийн захирал байхдаа Баян Айрагтай 
нэлээд хамтран ажилладаг байсан. Тэр  үед 
манай сургууль машин тэрэг муутай, нэг муу 
фургон нь явдаггүй байсан. Багш нар  нь сургалт 
семинар, хүүхдүүд нь уралдаан тэмцээн гээд 
явахаар  унааны асуудал үргэлж гарна. Энэ 
асуудлыг Баян Айрагт тавьж, 26 сая төгрөгийн 
үнэтэй фургон машин авч байсан. Тэр  машин 
өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Мөн манай хоёр  
хичээлийн байрны нэгийнх нь дотор  гэрэлтүүлэг, 
цахилгааны монтажийг шинээр  хийж өгсөн. Баян 
Айрагийн Байгаль орчны хэлтэстэй хамтраад 
сургуулийн гадна тохижилтод хавар, намар  мод 
тарих ажлыг хэд хэдэн удаа хийдэг. Газарзүй, 
биологийн танхимд тоног төхөөрөмж, сургалтын 
материал өгсөн. Сурагчдын дунд байгаль орчны 
сургалт нэлээд явуулдаг. Хүүхдүүдийн дунд эсээ 
бичлэгийн зэрэг төрөл бүрийн уралдаан зарлах, 
шалгарсан хүүхдүүдийг хотод Найрамдал зусланд 
амраах, аймгийн Даян зусланд явуулах гэх мэт 
ажлыг хийдэг. Мөн эрүүл аюулгүй хоол хүнсний 
сургалтыг тэр  хоолны чиглэлийнх улсуудаар  
нь хийлгэдэг. Уурхай дээр  сурагчидаа аваачаад 
нээлттэй сургалт, танилцуулга хийдэг. Хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах өдөр  зургадугаар  сарын 1-нд 
сумын нийт хүүхдүүдийн дунд уралдаан тэмцээн 
явуулж, бэлэг сэлт өгдөг. Энэ бол тогтмолжсон 
ажил. Манай сургуулийг 12 жилийн сургалттай 
болгох тухай аймгийн Засаг даргын захирамж 
2019 оны аравдугаар  сард гарсан. Ирэх есдүгээр  
сараас бид 10-р  ангидаа элсэлт аваад явна. Үүнтэй 
холбоотойгоор  багшийг хөгжүүлэх асуудал чухал 
болоод байна. 
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Монголчууд бид “Дэм дэмэндээ, дээс эрчиндээ” гэж 
ярьдаг. Хүн хүндээ туслах нь та бидний эрхэм ёсон 
билээ. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК орон нутгийн 
иргэддээ шаардлагатай хүмүүнлэгийн дэмжлэгийг 
боломжоороо үзүүлж, сэтгэлийн дэм хайрлахыг зорьж 
байдаг. Тус компани эмчилгээний зардлаас авхуулаад 
нутгийн иргэдийг хамарсан арга хэмжээ зохион 
байгуулах зэрэгт мөнгөн тусламж хандивладаг юм. 
Мөн жил бүр нутгийн ахмад буурлууддаа хүндэтгэл 
үзүүлж, хүүхэд багачуудаа баярлуулдаг. 

СЭТГЭЛИЙН ДЭМ- 
САЙН ҮЙЛС СААДГҮЙ БҮТНЭ

 Дөрвөлжин сумын хүүхдүүд Уурхайн дарга Дэвидийн хамт



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ      27     

С.БАЙГАЛМАА
Дөрвөлжин сумын Ахмадын хорооны дарга

Манай холбоо 213 ахмадтай. Ихэнхдээ ганц бие болчихсон, бас олонх 
нь эмэгтэй. Гишүүдээ ганцаардлаас гаргах гэж  сар  бүр  төрөл бүрийн 
ажил хийлгэдэг. Эмэгтэйчүүд дийлэнх болохоор  оёдол үйл л голчлон 
хийлгэж  байна. Өвлийн нөхцөлд гэрийн таавчиг, ноосон оймс, эсгий 
оймс, дөрвөн бэрх шагайны орхиц зэрэг гар  урлалын бүтээл хийлгэдэг. 
Баян Айраг компани манай холбоог дэмждэг. 2017 онд сумын төвд 
Жижиг, дунд үйлдвэрийн төвийг барьж нэг өрөөндөө оруулсан. Мөн 
номын шкаф, даргын ширээ, хурлын ширээ, 10 сандалтай өгсөн. 
Фитнесийн дугуй өгсөн. Ахмадууд маань тэр  дугуйгаар  дасгал хийдэг. 
Нэг том хивсэн дэвсгэр  өгсөн. Энд орсноос хойш манай холбоо хөл 
дээрээ зогссон. Өргүй байгууллага болсон. Хоёр  удаа сумын тэргүүний, 
хоёр  удаа аймгийн тэргүүний холбоо боллоо. Одоо улсад материалаа 
явуулчихсан байгаа. Чухам ямар  хариу ирэх юм байгаа юм. Улсдаа 
түрүүлчихвэл, баяр  хийнэ гэж  ахмадуудтайгаа ярилцаж байгаа. Манай 
ахмадууд ямар  яаж ажилладаг байснаа үр  хүүхдүүддээ харуулмаар  
байна гээд байгаа юм. Баян Айраг манайд их түшиг болж байна. Жилд 
хоёр  удаа гарын бэлэг авчихаж байна. Уржнан хөнжил, гурил, энэ 
жил бүс өгсөн. Баян Айраг энд ажиллаж эхэлснээс хойш хүн бүхэн 
ажилтай, амьдрал ахуй нь дээшлээд шал өөр  болчихсон. Хэзээ манай 
сум ийм байшинтай байлаа. Одоо бараг айл бүхэн хашаандаа байшинтай, 
машинтай болчихсон байна. Энэ юуных вэ, Баян Айрагийнх л гэж  
бодож байна. 

АЙЛ БҮХЭН ХАШААНДАА БАЙШИНТАЙ, 
МАШИНТАЙ БОЛЧИХСОН НЬ БАЯН АЙРАГИЙН АЧ

Баян Айраг 
энд ажиллаж 
эхэлснээс 
хойш хүн 
бүхэн ажилтай, 
амьдрал ахуй 
нь дээшлээд 
шал өөр 
болчихсон.



28     АМЬДРАЛЫН  ЭХ АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР

Хүн ам эрүүл байх нь зөвхөн хувь хүнд төдийгүй улс 
нийгэмд ч тустай. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нийгмийн 
хариуцлагын бодлогынхоо хүрээнд хүний хамгийн үнэт 
зүйлсийн нэг болох эрүүл мэндийг тэргүүн зэрэгт тавьж, 
орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндэд чиглэсэн 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 сайхан 
уламжлал тогтлоо.

ЭРХЭМ БАЯН 
ЭРҮҮЛ МЭНД

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, сургалтын хэлтсийн хамт олон
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Ж.МӨНХӨӨ
Дөрвөлжин сумын Эрүүл мэндийн төвийн сувилагч, нярав

Уул уурхайгаа түшиглээд манай сумын хүн ам өсөж байгаа. Шилжээд 
явчихсан байсан хүмүүс ирж байна. Эрүүл мэндийн төв ачаалал 
ихтэй байдаг. Баян Айраг компанитай манай төвтэй байнга холбоотой 
ажилладаг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар  хоёр  ч удаа сургалт 
явуулсан. Галын аюулгүй байдлын сургалт 2-3 удаа авсан. Эрүүл 
мэндийн хамтарсан үзлэг хийж байна. 0-16 насны хүүхдүүдэд бас хоёр  
удаа шүдний эмч нар  авчирч үзлэг хийлгэж  байсан. Мөн Баян Айраг 
компани 2010 онд манай төвд фургон машин авч өгснөөр  нь иргэддээ 
эрүүл мэндийн хүртэл тусламж үйлчилгээ бишгүй л олон үзүүллээ. 
Бас 2017 онд иж бүрэн тоноглогдсон явуулын эмнэлэг хүлээлгэж  
өгсөн. Тэр  эмнэлэг маань дагалдаад нэг мотоциклтой ирсэн. Манай 
багийн эмч нар  зундаа мотоциклтой л ажиллана шүү дээ. 2019 онд 
Баян Айрагаас нярайн жин, хүүхдийн хүчилтөрөгч, судас тодотгогч, 
утлагын аппарат зэрэг нийт 4.8 сая төгрөгийн хүүхдэд эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тоног төхөөрөмж хандивласан. Ер  нь 
уул уурхайгаас шалтгаалсан өвчлөл манай суманд гараагүй. Анх Баян 
Айраг орж ирж байхад зарим “их мэдэгч” сумынхан бараг л цөмөөрөө 
цианидад хордож, цуваад үхэж дуусах ухааны юм яриад байсан. Гэтэл 
одоо 10 жил болчихлоо. Үхчихлээ барилаа гэсэн юм лав л алга. Тоосны 
харшил ч гарч байгаагүй. Уурхайн хотхонд ажилладаг эмчтэй манай 
төв байнга холбоотой ажилладаг. Энд эмчгүй үедээ тэнд байгаа эмчийг 
дуудчихна. Өөрийнхөө машиныг эзгүй үед яаралтай хүнээ тээвэрлэх 
тохиолдол гарахад Баян Айрагаас машин гуйдаг. Олон удаа манайд 
тусалж байсан. Зөөврийн хүчилтөрөгчийн аппарат энэ тэр  гээд манайд 
байдаггүй тоног хэрэгсэл тэр  цэг дээр  байдаг. Уржигдархан хүртэл 
гуйж хэрэглээд өвчтөнөө аймаг оруулчихаад ирлээ.

УУЛ УУРХАЙГАА ТҮШИГЛЭЭД 
МАНАЙ СУМЫН ХҮН АМ ӨСӨЖ БАЙГАА

Уул уурхайгаас 
шалтгаалсан 
өвчлөл манай 
суманд 
гараагүй.
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Би Холбооны тэргүүн болоод хоёр  жил 
болж байна. Энэ хугацаанд Баян Айраг 
компанийн шинэ жилийн арга хэмжээг 
зохион байгуулж өгсөн. Ингэснээр  
компани манай холбоонд орлого оруулсан 
гэсэн үг юм. Завхан аймагт болдог, 1.0 сая 
төгрөгийнн бооцоотой “Очирваань” сагсан 
бөмбөгийн лигт манай сумын залуучуудын 
баг оролцоход хувцас хэрэгслээр  
дэмжсэн. Манай хамгийн алслагдсан баг 
болох Онц багт сагсан бөмбөгийн талбай 
барьж өгөхөөр  багийнхантайгаа ярьсан. 
Компанийн удирдлагууд дэмжсэн байгаа. 
3.0 сая төгрөгийн зардал орно. Манай 
Онц баг чинь хуучин станц гэж байсан. 
Бага, дунд сургууль байсан байр  ч бий. 
Хар  нуурын захад байдаг. Онц багийнхан 
маань сум руугаа бараг ирдэггүй. Ховд 
тал руугаа юм уу, хот руу шууд явчихдаг. 
Суман дээр  олон нийтийн арга хэмжээ 
зохиоход оролцоо муутай. Тиймээс Онц 
багийн залуучуудыг олон нийтийн ажилд 
хамруулахад сагсан бөмбөгийн талбай 
байгуулах шаардлагатай байгаа юм. Би 
өөрөө одоо сумын Тохижилт үйлчилгээний 
газрын захирлаар  ажилладаг. Манай 
Тохижилт үйлчилгээний газар  Баян 
Айрагтай бас л хамтын ажиллагаатай. 
Ер  нь уурхайтай болсноор  орон нутгийн 
залуучууд нутагтаа боломжийн цалингаар  
ажиллаж байна. Хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөн тогтвортой. Бусад сумтай 
харьцуулахад залуус ихтэй, сүүлийн үед 
залуучууд сумандаа ирж байгаа. Хүн ам 
ихтэй байна гэдэг хөгжилд тэр  хэрээр  
нөлөөлж байна.

Ц.БАТТУЛГА
Дөрвөлжин сумын Залуучуудын 
холбооны тэргүүн

ЗАЛУУЧУУД НУТАГТАА 
БОЛОМЖИЙН 
ЦАЛИНГААР АЖИЛЛАЖ 
БАЙНА

Спорт, биеийн тамир бол хүн аз 
жаргалтай, баяр хөөртэй, эрүүл чийрэг, 
идэвхтэй амьдрах нэгэн үндэс билээ. 
Биеийн тамир, спортоор тогтмол 
хичээллэсэн хүн эрүүл саруул байж, 
амьдралдаа амжилт бүтээл гаргадаг. 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК сум, 
орон нутгийн спорт, нийтийн биеийн 
тамирын арга хэмжээг тогтмол дэмжиж, 
төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион 
байгуулж, спортын танхим, дэвжээ, 
талбай байгуулах ажил санаачилж, улс, 
аймгийн чанартай тэмцээнд оролцох 
орон нутгийн тамирчдадаа мөнгөн 
хандив өргөн, замын зардал, хувцас 
хэрэглэл, шатахууны тусламж үзүүлж 
байдаг. 

ЭРҮҮЛ БИЕ, 
ЭРЧ ХҮЧ 

 Эрдэнэхайрхан сумын багачууд
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Ц.БАТТУЛГА

Би өөрөө Дөрвөлжин сумын Цогт 
багийн иргэн. Баг маань зах зээлээс хол 
болохоор  малын мах, сүүг борлуулах 
оновчтой гаргалгаа одоохондоо алга. 
Багийнхан маань орон нутагтаа ямар  
юм үлдээх вэ, ямар  хөрөнгө оруулалт 
хийх вэ, ард түмэндээ ямар  хишиг 
өгөх вэ гэж Баян Айраг компанитай 
ярилцаж байгаад, хамтарч энэ 
нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Нөхөрлөл 
165 гишүүн өрхтэй анх байгуулагдсан. 
Одоо өрхийн тоо нэмэгдсэн. Нэмэгдсэн 
өрхүүд гэхдээ нөхөрлөлд ороогүй 
байгаа. Баян Айраг компани анх ирж 
байгуулагдаад өвөлжөөг нь авсан 
айлууд нөхөрлөлд ороогүй байсан. 15 
айл байдаг. Тэр  өрхүүд уржнангаас 
нөхөрлөлд орсон. Баян Айраг компани 
манай нөхөрлөлд хоёр  автобус, хоёр  
бонго, дөрвөн хово, нийт найман 
машин авч өгсөн. Энэ машинуудаараа 
компанид түрээсээр  ажилладаг. Хоёр  
хоёр  ээлжээр  сар  сараар  ээлжилж 
явдаг. Сар  бүр  түрээсийн мөнгө 
компаниас шилжиж орж ирэхээр  
түүнийг гишүүддээ хуваарилдаг. Манай 
баг нийт 517 хүн амтай, нэг хүнд 50-
70 мянган төгрөг оногддог. Эрсдлийн 
санд нэг хүнд оногдох мөнгөний 
гурван хувийг татаж байршуулдаг. 
Машинуудын ашиглалтын зардлыг 
бас Баян Айраг компани хариуцдаг. 
Өөрөөр  хэлбэл яг л Баян Айрагийн 
машины адилаар  урсгал засварт ороод 
явдаг. Одоо машинуудын лийзинг 
дуусаад, нөхөрлөлийн нэр  дээр  
шилжчихсэн байгаа.

Ц.БАЯНЖАРГАЛ
Дөрвөлжин сумын “Тайх уулын 
хишиг” нөхөрлөлийн тэргүүн

МАНАЙ НӨХӨРЛӨЛД 
НИЙТ НАЙМАН МАШИН 
АВЧ ӨГСӨН

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 
Дөрвөлжин сум төдийгүй Завхан 
аймгийн хэмжээн дэх уул уурхайн 
томоохон компани тул том оврын 
техник шаардсан сум, орон нутгийн 
аливаа ажилд өөрсдийн чадлаар 
туслахад ямагт бэлэн байдаг. 
Малчдад өвс тэжээл хүргэх, хог 
хаягдал, элс хайрга түрж зайлуулах, 
малын сэг зэм булах, байшингийн 
суурь цутгах, бууц сийрүүлэх, худаг 
засах, хүнд жинтэй ачаа зөөх гээд 
орон нутгийнхандаа дэмтэй олон 
ажилд Баян Айрагийнхан оролцож, 
машин техник, хүн хүчээр тусламж 
үзүүлсээр байна. 

ХЭРЭГЦЭЭ ГАРСАН 
ҮЕД ХЭЗЭЭД БЭЛХЭН 

 Засварын хэлтсийн механик Э.Баасандорж нутгийн иргэнд техникийн тусламж үзүүлж байгаа нь.
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Мал аж ахуй бол монголчууд бидний гол аж ахуй, эцэг 
өвгөдөөс уламжилж ирсэн эрхэм баялаг эрдэм ухаан 
билээ. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК малчин ард, мал 
аж ахуйгаа дэмжин, худаг ус, хашаа саравч барин, өвс 
тэжээлээр туслахыг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээн 
дэх нэгэн эрхэм үүргээ гэж үзэн анхаарал тавьж байдаг. 
Тус компани зуд турхантай хэцүү үед ч малчдаа орхилгүй 
мөнгөн тусламж үзүүлж, сэтгэлийн дэм, итгэлийн гэгээ 
хайрладаг. Тухайлбал, говийн цөлөрхөг хээрийн бүсэд 
орших Дөрвөлжин сумын малчдын өмнө тулгардаг 
хамгийн томоохон асуудлын нэг бол бэлчээрийн усан 
хангамж, худаг уст цэгийн хүрэлцээний асуудал байдаг 
билээ. Иймд Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК өмнөх 
жилүүдэд малчдын ашигладаг худгуудыг засварлах, 
барилга, онгоц, насос, мотор гэх мэт техник тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулах зорилгоор жил бүр тодорхой 
хөрөнгө оруулалт хийж ирсэн. 

НҮҮДЛИЙН МАЛ АЖ АХУЙ 
МОНГОЛ ТҮМНИЙ ҮНЭТ ӨВ 
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Ж.ОТГООЛОЙ
Дөрвөлжин сумын иргэн

Манай сум бол говь нутаг. Тарчиг ургамалтай газар. Мал аж ахуй, тэр  дундаа ямаагаар  
улсдаа тэргүүлдэг. Ямааны гол нутаг нь Баян Айраг гэж том уул байдаг. 100 гаруй 
өвөлжөөтэй, зуд болдоггүй газар. Одоо Баян Айрагийн уурхай байгаа газар  бол аавын 
минь өвөлжөөний нутаг юм. Байгалийн баялаг гэдэг юм чинь амьдралын, нутаг усны 
хамаг сайхан газарт нь гардаг юм шиг байна. Манай энд уул нь баруун хойноос голдуу 
шуурдаг байсан, сүүлийн үед өөрчлөгдөөд зүүн, зүүн урдаасаа шуурдаг болчихож. 
Манайх одоо тэнд байдаг юм. Миний эцэг, Дөрвөлжин сумын хэдэн ямааг өсгөсөн, 
үндсэндээ эх үүсвэрийг нь тавьсан, Хөдөлмөрийн баатар  Жамц гэж хүн байсан. Аав 
минь энэ Завхан буурал үүлдрийн ямааг бий болгосон хүн л дээ. Энэ жил ямааны баяр  
хийх санаатай “Завхан буурал үүлдэр  буюу Жамц баатар” гэдэг номоо бичээд сууж 
байна. Уурхай анх байгуулагдах үед би сумын ИТХ-ын төлөөлөгч байсан. Тэр  үед 
гурван санал л хэлж байсан. Нэгдүгээрт, хар  бутны чацарганаар  брэнд бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, олон улсын зах зээлд гаргах, хоёрдугаарт, буурал ямааны ноолуурыг 
угааж, зах зээлд нийлүүлэх, гуравдугаарт, зам харилцааг холбох. Гол нь хийсэн ажил 
үр  дүнтэй, үргэлжлэлтэй л байх хэрэгтэй. Баян Айрагаас нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд олгож байгаа 190 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг хянаж, 
ийш тийш хуваарилж байдаг хүмүүсийн нэг нь би. Сум, багт өгч байгаа мөнгийг 
нийлүүлж байгаад бүр  дорвитой юм хийчихмээр  байгаа юм. Би хоршоогоо аавынхаа 
ажил үйлсээр  “Завхан буурал” гэж нэрлэсэн. Манай хоршоо Алдархаан суманд 
ямааны сүүний үйлдвэр  байгуулсан. “Жишиг сум” төслөөр  Алдархаан цэвэр, бохир  
усны системтэй болчихсон болохоор  тэнд барьсан юм. Завхан буурал ямаа бол тулман 
хөх, Нэг саалтаар  литр  сүү гарна. Нийтдээ найман суманд үрждэг. Нийтдээ 400 
мянган толгой бий. Зөвхөн Дөрвөлжин сумын 80 000 гаруй толгой ямаанаас жилд 
30 гаруй тонн ноолуур  гарна. Хар  ямаа мөртлөө нарийн микронтой цагаан саарал 
ноолуур  гардаг. Манай хоршоонд Баян Айраг компани тоног төхөөрөмж өгч, оёдлын 
цех байгуулсан. Цехэд маань 10 орчим хүн ажиллаж байна. Энд 4-5 хүн, бусад нь 
аймаг дээрх салбартаа ажилладаг. Уурхайд хөвөнтэй өмд, хантааз, зуны өмд, цамц 
нийлүүлдэг. 

ХИЙСЭН АЖИЛ ҮРГЭЛЖЛЭЛТЭЙ Л БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ

Баян Айрагаас 
нийгмийн 
хариуцлагын 
хүрээнд олгож 
байгаа 190 сая 
төгрөгийн 
хөрөнгө 
оруулалтын 
үйл ажиллагааг 
хянаж, 
ийш тийш 
хуваарилж 
байдаг 
хүмүүсийн нэг 
нь би.
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Завхан аймаг бол Монгол Улсын үнэлж баршгүй түүх 
дурсгалын өлгий нутаг билээ. Зөвхөн Дөрвөлжин 
сумын нутагт гэхэд буган чулуу, хүн чулуу, хадны 
сүг зураг, хиргисүүр, эртний хотын туурь гээд арвин 
баялаг дурсгал бий. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-
ийн баримталдаг тогтвортой хөгжил, орон нутгийн 
харилцааны бодлогын нэгэн зарчим нь түүх, соёлын 
өвийг хамгаалж, нутгийн иргэдийн зан суртал, 
шашин шүтлэгт хүндэтгэлтэй хандах билээ. Энэхүү 
гайхамшигт өв соёлыг үр хүүхэд, хойч үедээ өвлүүлэн 
үлдээх нь бид бүгдийн эрхэм үүрэг юм. 

ЗАН ЗАНШИЛ, СОЁЛЫН ӨВӨӨ 
ДЭЭДЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
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Байгаль дэлхий маань амьд бүхний өлгий хэмээн 
монголчууд бид хайрлан хамгаалж ирсэн билээ. Байгаль 
орчноо хайрлаж хамгаалах нь зөвхөн засаг төрийн ажил 
биш бөгөөд үүнд иргэн, байгууллага бүгдийн хамтын 
оролцоо чухлыг Баян Айрагчууд бид гүнээ ухамсарлан 
ойлгож, үйл ажиллагаандаа чандлан мөрдөж өөрийн алсын 
харааны тулгуур зарчим болгож ирсэн. Бид хүрээлэн буй 
орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор элсний нүүдэлтэй 
тэмцэн ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, сэг зэм, хог 
хаягдлыг бууруулах, устгах зэрэг олон ажлыг орон 
нутагтайгаа хамтран хэрэгжүүлж байна.

АМЬД БҮХНИЙ ӨЛГИЙ-АРВИН 
БАЯЛАГ БАЙГАЛЬ ДЭЛХИЙ

 Байгаль орчны хэлтсийн хамт олон.
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3 АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ 
ЭРХЭМЛЭСЭН ОЛБОРЛОЛТ

Хүнээс илүү үнэтэй баялаг гэж үгүй билээ. Уул уурхайн үйлдвэрлэлд аюулгүй ажиллагаа тэргүүн 
зэрэгт тавигддаг. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа ухамсарлан, 
нийт ажиллагсдаа эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллуулахаас гадна өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд 
оролцогч бүх талуудын аюулгүй байдлыг олон улсын стандарт, жишигт нийцүүлэн ажиллахыг 
эрмэлздэг. Олборлолт, тээвэрлэлт, үйлдвэрлэл, нөхөн сэргээлтийн бүхий л үе шатанд  тус компани нь 
ажиллагсад, гэрээт гүйцэтгэгч болон олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны шаардлагад 
нэн тэргүүний ач холбогдол өгч байна. Осолгүй үйлдвэрлэлийн шаардлагуудыг хангах, эрүүл 
аюулгүй ажлын орчин бий болгохын тулд Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК хүнийг шууд үл буруутгах 
хөдөлмөрийн соёлыг хэрэгжүүлж, ажилчдыг өөрсдийн үйлдлээс үүдэн гарсан аливаа зөрчил, 
ослын талаар өөрсдөө мэдээлэхийг дэмжиж байна. Ерөнхийдөө, Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогын гол зорилго нь ажлын байран дахь хүний бэртэл, 
гэмтэл болон машин, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, ослыг “0” байлгахад бүрнээ чиглэжээ.
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн 
ХАБЭАСХ (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн сургалтын хэлтэс)-ийн 
сургагч Э.Ганцэцэгтэй ярилцлаа. Тэрбээр 
уурхайд ажиллаж буй Завхан аймгийн 
Дөрвөлжин сумын иргэдийн нэг юм.

АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГААНД 
ХУВЬ ХҮНИЙ 
ХАНДЛАГА 
ЧУХАЛ

Э.ГАНЦЭЦЭГ:

-Баян Айрагийн уурхайд хөдөлмөр 
хамгаалал хэр хангагдсан бэ?

-Манай уурхайд хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал маш сайн хангагдсан гэж хэлж 
болно. Манай хэлтсээс жилд 30 гаруй 
сургалт зохион байгуулж, мөн ажилчдад 
мэдээлэл өгөх зорилгоор  олон төрлийн 
постер  хэвлүүлж гаргаж байна. Хувь 
хүний хандлага аюулгүй ажиллагаанд 
чухал. Хүмүүс аливаа ажлыг яаж аюулгүй 
хийх вэ гэж бодохгүй шууд очиж хийгээд 
осол эндэлд орох тохиолдлууд их байдаг 
юм болов уу гэж боддог. Зарим хүмүүс 
цахилгаан барааг хүртэл авангуутаа 
шууд ажиллуулаад эвддэг, эхлээд 
заавар  тайлбарыг нь хардаггүй шүү дээ. 
Бид хандлагыг өөрчлөх, хувь хүмүүст 
хөдөлмөр  хамгааллын ойлголтыг суулгах 
зорилгоор  та бүхний ард гэр  бүл, үр  
хүүхэд байгаа шүү, аливаад хэнэггүй, 
хариуцлагагүй хандаж болохгүй гэсэн 
мэссэжийг өгч, энэ талаас нь нөлөөлөх 

гэж оролдож байна. Тийм ч учраас 
аливаад “Зогс, бод, хий” гэсэн дүрмийг 
баримтлах зарчмыг нэвтрүүлж байна. 
Өөрийгөө аюултай байдалд оруулахгүйн 
тулд эхлээд зогсоод бод, тэгээд хий гэсэн 
зарчим.
-Сургалтуудынхаа сэдэв, агуулгыг 
хэрхэн тодорхойлдог вэ?

-Сургалтын сэдвүүдийг 12 сараар, 
өөр  өөр  сэдэвтэй байхаар  оны эхэнд 
төлөвлөж, зохион байгуулдаг. Тухайлбал, 
энэ оны нэгдүгээр  сард “Зохистой 
хооллолт” гэдэг сэдвээр  манай катеринг 
хариуцдаг компаниас хийсэн. Эдгээр  нь 
төлөвлөгөөт сургалтууд гэсэн үг шүү дээ. 
Нэг монгол хүн ч гэсэн эрүүл биетэй, зөв 
хоолтой байгаасай гэсэндээ манай компани 
Монголдоо хамгийн сайн газар  болох 
“Блүүфин” катерингийг ажилчдадаа 
зориулж үйлчилгээ хийлгэдэг. Ажилчдын 
хувцас хэрэглэлд хүртэл хямдыг 
бус чанартайг нь сонгосон байгаа нь 
харагддаг. Мөн бидэнд ямар  асуудал 
түлхүү тохиолддог билээ, тэр  сэдвүүдээр  
сургалт бэлтгэж хийдэг. Түүнчлэн манай 
компани дотроо 12 хэлтэстэй, хэлтэс 
бүр  бас сар  сараар  гол гол асуудлаа 
сургалтын хэлбэрээр  тавиад явна. Өндөр  
хэмийн ажил, хязгаарлагдмал орчин, 
аюултай энергиэс тусгаарлах, өндөрт 
аюулгүй ажиллах гэх мэт нарийн асуудал 
олон бий. Бидний ажлын үр  дүнд 
анхныхыгаа бодвол манайхан их өөр  
болсон. Анхандаа хэцүү зовлонтой юм 
их байсан. Одоо бол хүмүүс төлөвшөөд, 
өөрийнхөө төлөө анхаарал тавьдаг 
болсон. Сургалтанд суух ёстой юм байна, 
миний төлөө, гэр  бүлийн маань төлөө энэ 
бүх зүйлд компанийн удирдлага мөнгө 
төлж байна гэж ойлгодог болсон. 
-Мэдээж, бүх зүйл өргөс авчихсан 
юм болно гэж байхгүй байх л даа. 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хувьд 
ямар нийтлэг зөрчил гардаг вэ?

-Нөгөө л хувь хүний хандлагын 
асуудал байна. Үйлдлийг аюулгүй 
хийх гэхээсээ, түргэхэн хийчих гэх ч 
юм уу, үүнээсээ болоод буруу хийх 
тохиолдол байна. Ер  нь ямар  ч осол 
гарахад нөлөөлдөг ядрах, яарах, бардах, 
бухимдах гэсэн дөрвөн хүчин зүйл байдаг. 
Эдгээрийн аль нэгэнд эсвэл хэд хэдэн 
нөхцөл байдалд байгаа хүн хийж байгаа 
зүйлдээ анхаарал хандуулах, тэнцвэрээ 
хянах, зөв бодож сэтгэх чадвараа алдсан 
байдаг юм. Өөрөөр  хэлбэл, эдгээр  
нөхцөл байдалд байгаагаа мэдсэн хэрнээ 
энэ тал дээр  арга хэмжээ авахгүй ажиллах 
нь хувь хүний хандлагын асуудал болно 
гэсэн үг юм. 
-Уурхайд эхнээс нь ажилласан юм 

байна, анхнаасаа л сургагч багш хийж 
байна уу?

-Би анх цаг бүртгэгчээр  ажилд орж 
байсан. 2012 онд шүү дээ. Тэр  жил аав 
минь өнгөрөөд, ээж маань түшиж тулах 
хүнгүй ганцаараа үлдэхэд би хань болж 
сумандаа үлдсэн. Ёстой л дээшээ тэнгэр  
хол доошоо газар  хатуу үе байсан, 
манайх мал хуй гэх юмгүй. Эгч бид хоёр  
зэрэг шахуу сургуульд орох болоод, би 
ШУТИС–ийн график дизайны ангид 
орох эрхээ авсан боловч төлбөр  мөнгөний 
асуудал хүнд, дээр  нь ар  гэрээ авч явах 
үүрэг хариуцлага байлаа. Тэгж байтал 
Баян Айрагийн уурхай нээгдэж, ажлын 
зар  гаргасан байсан. Зарын дагуу ирж 
бүртгүүлээд 2012 оны наймдугаар  сард 
ажилдаа орж байлаа. Эндээ нутагтаа 
дуртай ажлаа хийгээд, өөрөө ч шинэ 
зүйлүүд сурч мэдэж, өрөөлд ч сурсан 
зүйлээ хуваалцаж, ээж, нөхөр  үр  
хүүхдийнхээ дэргэд амар  амгалан амьдрах 
шиг жаргал гэж хаа байх вэ. Манай хамт 
олон удирдлага ч маш халуун дотно хүний 
төлөө гэсэн сэтгэлтэй, мэдэхгүй чадахгүй 
зүйлсийг тэр  тухайд нь дагуулж яваад 
зааж сургаад өгнө. Ажлаа дуусгаад гэр  
лүүгээ яарах, хийх ажлуудаа төлөвлөөд 
өглөөдөө ажил руугаа яаран очих чинь 
бүх хүмүүсийн л хүсэл байх аа.
Анх ажилд орж байсан түүхээсээ 
хуваалцаач?
-Бүх ажилтны цагийн бүртгэлийг нэгдсэн 
матрикс үүсгэн гаргаж байсан. Жил гаруй 
цаг бүртгэгчээр  ажиллаж байгаад 2014 онд 
Уулын хэлтсийн бичиг хэргийн ажилтан 
болсон. Тэгээд 2016 онд сургалтын ажилтан 
болсон. Уулын хэлтсийнхээ сургалтын бүх 
бичиг цаасыг төлөвлөх, сургалт зохион 
байгуулах, явуулах гэх мэт ажлыг гардан 
хийдэг байсан. Тэгж байтал 2018 онд 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн сургалтын хэлтэс болж, хэлтсүүдийн 
сургалт хариуцсан хэсгүүд нэгдсэн. Ингээд 
бүх сургалтуудыг нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр  
явуулж эхэлсэн. Ингэж нэгдэж орж ирэхэд 
би сургалтын ажилтнаа хийж байсан. Анх 
сургагч багш болоод хичээл орж байхад 
санаа зовж сандраад хана түшиж зогсон 
хана маажсаар  байгаад л ярьж дуусахад 
манай удирдлагууд “чадна шүү, чи шүү” 
гээд урам өгч байлаа. Одоо бол ажрахаа 
байсаан. Үндсэндээ Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай Монгол Улсын 
хууль, холбогдох бусад стандарт, журмын 
дагуу ямар  ямар  сургалт зохион байгуулах 
вэ, гаднаас ямар  сургалт авах вэ, дотооддоо 
ямар  ямар  сургалт хийх вэ гэх мэтийг 
нарийвчлан төлөвлөн ажилладаг.
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн баримтлах 
үндсэн зарчим болоод удирдлагын тогтолцооны 
салшгүй хэсэг нь хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн талаарх тогтмол сургалт, 
сурталчилгаа юм. Тус компанийн баримталдаг 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
бодлогын гол цөм нь ажилтан бүр өөрийн үйл 

ажиллагааг аюулгүй эрхлэн явуулахад шаардагдах 
сургалт, ур чадвар, мэдлэгийг хүлээн авч байх 
явдал билээ. Баян Айрагийнхан өөрийн ажилчид, 
гэрээт байгууллага, зочдод зориулан аюулгүй 
ажиллагааны соёлыг дээшлүүлэхэд туслах анхдагч, 
давтан сургалт болон олон тооны бусад хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлдэг.

ТОГТМОЛ СУРГАЛТ ХИЙДЭГ 
БАЙГУУЛЛАГА
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Баян Айраг төслийн талбай нь төвөөс алслагдмал оршдог тул 
онцгой байдлын үед зохих арга хэмжээг маш богино хугацаанд авах 
шаардлагатай. Энэ зорилгын үүднээс тус компани дэргэдээ Аврах, 
гал сөнөөх баг ажиллуулдаг. Тус баг ослын үед ашиглах галын машин, 
тээврийн хэрэгслийн задаргааны багаж, олс татлага зэрэг орчин үеийн 
аюулгүй аврах тоног төхөөрөмжөөр хангагджээ. 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 
тус баг аймаг, сумын онцгой байдал, эмнэлэг, цагдаагийн байгууллагатай 
хамтарч, гал түймэр, авто осол, үер, үйлдвэрлэлийн нөхцөлд олсоор 
аврах, тээврийн хэрэгслийг ослоос аврах, хорт болон аюултай бодисын 
асгаралт, эрэн хайх, ус, мөснөөс аврах ажиллагаа гэх мэт олон төрлийн 
сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна. 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” гэдгээ илэрхийлж байсан. Орон нутгаас 
шалгарч ирсэн орон тооны 11, сайн дурын 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй Баян 
Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн Аврах, гал сөнөөх баг нь байнгын бэлтгэл 
сургуулилттайгаар 24 цагийн турш бэлэн байдалд ажиллаж байна.

АЮУЛ, ОСЛООС
АВРАГЧ АЧТАНУУД

ОБЕГ-аас зохион 
байгуулагдсан 
“Гамшгийн бэлэн 
байдал” үзүүлэх 
сургалтанд 
Баян Айраг 
Эксплорэйшн 
ХХК-ийн аврах 
алба амжилттай 
оролцжээ.

Баян Айраг Эксплорэйшн 
ХХК-ийн Аврах, гал 
сөнөөх баг Улиастай 
хотын Онцгой байдлын 
алба болон Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан, 
Завханмандал сумдын 
цагдаагийн албан 
хаагчдыг хамруулан 
аврах ажиллагааны хэд 
хэдэн сургалт зохион 
байгууллаа.

Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан, 
Завханмандал 
сумдын 
цагдаагийн 
албан хаагчдыг 
хамруулсан “Авто 
ослын үеийн 
аврах ажиллагаа” 
сургалт болов. 

Доной нисэх буудлын 
ажилчид болон аймгийн 
Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын аврагчид, мөн 
түүнчлэн өөрийн аврах 
багийн гишүүдийг хамруулан 
Олсоор аврах, Нурангинаас 
аврах, Урсгал уснаас 
аврах, Эрэн хайх аврах 
сургалтыг өвөл, зуны гэсэн 
2 үе шаттайгаар амжилттай 
зохион байгуулав.

 Аврах, гал сөнөөх багийн сургалт. 
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Компани орон нутгийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхийн ач холбогдлыг сайтар ухамсарлан, 
ажилчид өөрсдийн мэдлэгийг тухайн орчиндоо 
түгээн дэлгэрүүлэх соёлыг бий болгохыг зорьдог. 
Энэ бол Баян Айрагийнхны нутаг орноо гэсэн халуун 
сэтгэлийн бас нэгэн илэрхийлэл билээ. Ажилчдын 
эрүүл мэнд, сайн сайхныг дэмжин сайжруулах нь 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн амжилтын амин 
чухал хэсэг юм. Ажлын байрны нөхцөл, мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчин, хурц хордлого, үйлдвэрлэлийн 
осол үүсэж болох тохиолдлуудыг арилгах чиглэлээр 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 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 хандуулдаг. Түүнчлэн нийт ажиллагсдыг 
хөдөлмөрийн нөхцөлөөс нь шалтгаалан тогтсон 
хуваарийн дагуу эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд 
хамруулах ажлыг тогтмол явуулж байна. Баян 
Айрагийн уурхайд эмч болон эмнэлгийн ажилчид 
болзошгүй ослын үед анхны тусламж үзүүлэх, 
ажилчдад эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх зорилгоор 
24 цагийн турш бэлэн байдалтай ажилладаг. Эрүүл 
мэндийн чиглэлээрх хандлага нь зөвхөн Баян Айраг 
дээрх ажлын байраар үл хязгаарлагдана. Баян 
Айрагийн уурхайн эмнэлгийн цэг нь гагц уурхайн 
ажилчдаар зогсохгүй Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан, 
Улиастай гээд орон нутгийн иргэдэд эмнэлгийн 
тусламж үзүүлэхэд ч нээлттэй байдаг бөгөөд баг, сум 
руу яаралтай дуудлагад явах тохиолдол хүртэл бий.

ЭРҮҮЛ МЭНД 
ХАМГААС ЧУХАЛ

 Би Эй Мед-ийн эмч Г.Бямбацогт
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Т.БАЯРСАЙХАН
Хүнд машин механизмын ахлах сургагч

М.ИХБАЯР
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын 
ахлах мэргэжилтэн

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ГОРИМЫГ 
БАРИМТАЛЖ БАЙГАА ГАЗРУУД 
УУЛ УУРХАЙН КОМПАНИУД Л БАЙНА

УУРХАЙГААС ГАРЧ ИРДЭГ 
ХАМГИЙН ҮНЭ ЦЭНТЭЙ ЗҮЙЛ БОЛ 
УУРХАЙЧИН ХҮН ӨӨРӨӨ ЮМ

Завхан аймгийн уугуул. Улиастайн төвийнх. Анх бүр  
маркшейдерийн туслахаар  Баян Айрагт ажилд орж 
байлаа. Би саяхан нэг тооцоолж үзсэн чинь манай уулын 
хэлтсийн 96 операторын 82 нь надаар  хичээл заалгаж 
сураад гарсан байна билээ. Яг надтай ижилхэн хугацаанд 
ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа. Нэг хүн гэхэд л дозер, 
лоадер, экскаватор  гээд мэргэжлээ дээшлүүлчихсэн, тэр  
бүхэнд нь би сургалт ороод зааварчилгаа өгөөд явж байсан 
байна билээ. Заримдаа тэднийгээ харахаар  гоё санагддаг. 
Манай компани орон нутгийн залуучуудыг ажлын 
байраар  хангах, мэргэшүүлж боловсруулах талаар  маш 
том хувь нэмэр  болдог гэж боддог. Манай Завханаас 
Баян Айрагт сураад өөр  өөрийнхөө сонирхлоор  ийш 
тийшээ явж ажиллаж байгаа хүмүүс олон бий. Энд тэнд 
очоод нэр  хүндтэй ажиллаж байгаа, сураг нь гараад явдаг 
залуучууд ч цөөнгүй бий. Том Тавантолгойд ажиллаж 
байсан нэг залуу манай уурхайд ажилд ороод Баян 
Айрагийн операторууд тэнд үнэхээр  сайн ажилладаг гэж  
магтахыг сонсоод дотроо баярлаж л байлаа. Ер  нь миний 
харж байгаагаар  хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
журам горимыг нарийн баримталж байгаа газрууд бол 
уул уурхайн компаниуд л байдаг юм байна. Өөр  хаана 
ч энэ бүхнийг ширхэгчлэн дагаж мөрдөж байгаа салбар  
харагддаггүй. Уул нь энэ талаарх Монгол улсын хууль 
бол үнэхээр  мундаг байдаг юм байна лээ шүү дээ. Манай 
Баян Айраг яг хуулиар  заасан стандарт, горимыг мөрдөж 
ажилладаг.

Би бол Завхан аймгийн Цагаанчулуут сумын 
харьяат хүн л дээ. Өмнөговь, Дундговь аймаг, 
Шарын голын уурхайд ажиллаж байсан. 2014 
оны арваннэгдүгээр  сард Баян Айрагийн уурхайд 
аврагч, гал сөнөөгчөөр  орсноос хойш эндээ дэвшин 
тасралтгүй ажиллаж байна. Уул уурхайн салбарт 
өнөөдөр  монгол уурхай, гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай уурхай гэсэн эрс тэс ялгаа нэгэнт бий 
болчихсон байна. Монгол эзэдтэй монгол уурхай 
дээр  хөдөлмөр  хамгаалал, аюулгүй байдлын 
асуудал үнэхээр  хэцүү байдаг. Тэнд хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал бол зүгээр  л бэлгэ тэмдэг. Дээрээ 
касктай, доороо таавчигтай л явж байдаг. Би 
хэд хэдэн газарт ажиллаж байсан болохоор  тэр  
бүхнийг нүдээр  үзэж мэдсэн. Харин Баян Айраг 
компани хууль журмыг ягштал мөрддөг. Уурхайд 
хүн эрүүл ирсэн бол буцаад эрүүл харих ёстой, 
олборлолтын талбай руу бүтэн орсон бол бүтэн 
гарах ёстой гэсэн зарчмыг баримталж ажиллаж 
ёстой. Уурхайгаас гарч ирдэг хамгийн үнэ цэнтэй 
зүйл бол уурхайчин хүн өөрөө юм.
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Эх орныхоо үзэсгэлэн гоо байгаль орчны нөөц баялгийг зохистой ашиглаж, хайрлан 
хамгаалахын сацуу ирээдүй хойчдоо өвлүүлэн үлдээх нь хүн бүрийн ухамсарт үүрэг билээ. 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд олон улсын 
болон үндэсний байгаль орчны шилдэг менежментийг хэрэгжүүлэх замаар уурхайн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх байгаль орчны нөлөөллийг 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. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс нь олон 
нийтийн оролцоотой байгаль орчны менежментийг хэрэгжүүлэх, хүрээлэн буй орчны 
мониторинг хийх, дүн шинжилгээ, төлөвлөлт, тайлагналт зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэдэг.

4 ҮР ХОЙЧДОО ӨВЛҮҮЛЭХ 
ҮНЭТ ӨВ
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-д Дэлхийн банкны Усны менежментийн төслөөс 
байгаль орчны ил тод байдлын шагнал олгожээ. Уг шагналыг Монгол Улсаас уул 
уурхайн гурван компанид олгосны хоёр нь бид. Олборлолт явуулж байгаа талбайнхаа 
өмнөх хэсэгт отвал буюу хаягдлын овоолгоороо шинэ уул босгож, биологийн нөхөн 
сэргээлт хийн ургамалжуулж байгаа Баян Айрагийн арга уул уурхайн салбарын 
тэргүүлэх туршлагуудын нэг гэгдээд байгаа. Тус компанийн Байгаль орчны хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн Б.Эрдэнэтүвшин яриагаа эндээс эхэлсэн юм.

ТОГТВОРТОЙ ҮР ШИМЭЭ ӨГӨХ 
АЖИЛ ХИЙХИЙГ ЗОРЬЖ БАЙНА

Б.ЭРДЭНЭТҮВШИН

-Нөхөн сэргээлтийн үйл 
ажиллагаанд танай хэлтсийн 
нэвтрүүлсэн “Чулуун хучилт”-
ын талаар сонслоо. Энэ аргынхаа 
тухай ярихгүй юу?

Манай уурхайн хувьд нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг уурхай хаасны 
дараа ямар  чиглэлээр  ашиглахаа 
тодорхойлсны дараа эхлүүлсэн. 
Уурхай эхлэхийн өмнө энэ газар  
малчдын өвөлжөөний бүс байсан тул 
уурхай хаасны дараа ч бэлчээрийн 
чиглэлээр  ашиглах учраас нөхөн 

сэргээлтийн ажлаа төлөвлөхдөө энэ 
чиглэлийг барьж, гүйцэтгэж  байна. 
Манай уурхайн онцлогоос хамааран 
үндсэн нөхөн сэргээлтийн ажил маань 
хаягдал чулуулгийн овоолгын нөхөн 
сэргээлт юм. Манай уурхайн бүс нутаг 
цөлөрхөг хээрийн бүсэд багтдаг бөгөөд 
энэ бүс нутгийн ургамлын бүрхэц 20 
- 32% байдаг, хур  тунадас багатай, 
хөрс нь элсэрхэг бүтэцтэй тул хөрсөн 
дээрх халалт маш өндөр  байдаг. 2013 
оноос хаягдал чулуулгийн овоолгын 
нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлүүлсэн. 

Тухайн үед биологийн нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбайн ургамлын ургалт 
эхний жил 70-80%, 2 дахь жил 60-70%, 
3 дахь жилдээ 50-60% буюу жил бүр  
ургамлын ургалт буурч байгаа байдал 
ургамлын хяналт мониторингийн 
дүнгээс харагдсан. Энэ нь юутай 
холбоотой вэ гэхээр  хур  тунадас бага, 
хөрсний халалт өндөр  учраас дөнгөж 
ургаж буй ургамлын хялгасан үндэс 
хатах, түлэгдэх үзэгдэл ажиглагдаж 
байсан. Ингээд цаашид ургамлын 
ургалт буурч байгаа шалтгааныг 
тодорхойлох, цөлөрхөг хээрийн 
бүсэд нөхөн сэргээлт хийх онцлог 
зэрэгт анхаарч зохих мэргэжлийн 
байгууллага, мэргэжилтнүүдийн 
зөвлөгөө авч, судалгааны ажил ч 
хийлгэсэн боловч дорвитой үр  дүн, 
шийдэлд хүрээгүй. 

2012-2014 онд уурхайн бүтээн 
байгуулалтын үед уурхайчдын 
хотхоны орчинд орчны тохижилтын 
зориулалтаар  гэрүүдийн хоорондох 
талбайд мод тарьж, байгалийн 
чулуугаар  хучилт хийсэн. Энэхүү 
талбайд 2-3 жилийн дараагаас 
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байгалийн ургамал сэргэн ургаж, 
мөн орчинд салхины нөлөөгөөр  
үүсэх тоосжилт болон хөрсний 
элэгдэл байхгүй, хөрсөнд ургамал 
ургах таатай орчин бүрдэж байгааг 
БОХ-ийн захирал Дэн Майклсэн 
ажиглан, энэхүү чулуун хучилтыг 
нөхөн сэргээлтийн талбайдаа хийж, 
туршиж үзье гэсэн санааг 2014 онд 
гаргасан байдаг. Ингээд 2015 онд 
тодорхой талбайд туршилтын ажлыг 
эхлүүлсэн. 

Туршилтын дүнгээр, чулуугаар  
хучилт хийсэн талбайд тарьсан 
ургамал эхний жилдээ үндэсний 
хөгжил сайтай, намхан ч бүдүүн иштэй, 
ногоон масс ихтэй өөрөөр  хэлбэл 
нэмэлт арчилгаа шаардахгүйгээр  
байгальд бие даан ургах чадвар  
сайтай байхаар  ургасан, харин чулуун 
хучилт хийгээгүй талбайд ургамал 
эхний жилдээ үндэсний хөгжил 
хэвийн боловч нарийн өндөр  иштэй, 
ногоон масс бага ургасан, цаашид 
бие даан ургахад нэмэлт арчилгаа 
их шаардагдах /усалгаа, салхины 
хамгаалалт хийх, хашаа барьж мал, 
амьтан оруулахгүй байлгах зэрэг/-
аар  байгаа үр  дүн гарсан. Орон 
нутгийн төрийн байгууллагуудын 
мэргэжилтнүүдийг уурхайд урьж, 
энэхүү туршилтын үр  дүнг газар  дээр  
нь үзүүлж, танилцуулсан. Ингээд 
2016 оноос эхлэн уурхайн биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх талбайд олон 
наст ургамлын үр  цацсаны дараа 
чулуугаар  хучиж эхэлсэн. Биологийн 
нөхөн сэргээлтэд чулуун хучилт 
хийснээр  гарч байгаа үр  дүнг тоочвол, 
налуу гадаргууг хучсан байгаа шимт 
хөрсийг тогтворжуулах, хөрсөнд хэт 
халалт үүсэхээс хамгаалах, хөрсний 
чийгийг удаан хугацаанд хадгалах, 
мөн салхи, борооны нөлөөгөөр  үүсэх 
хөрсний элэгдлийг бүрэн зогсоож, 
ургамлын үр  ургах таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн. Түүнчлэн нутгийн 
ургамлын үр  салхиар  тарж чулууны 
хооронд тогтох нөхцөл бүрдэж, 
ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн 
нэмэгдсэн зэрэг эерэг үр  дүнгүүд 
гарч байна. Иймд биологийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн талбайд чулуун 
хучилт хийснээрээ цөлөрхөг хээрийн 
бүсэд тарьсан ургамал тогтвортой 
ургах, нөхөн сэргээсэн талбай 
байгалийн унаган төрхөндөө эргэж  
орох хугацааг түргэтгэсэн зэрэг маш 
өгөөжтэй юм. 
- Зэргэлдээх Эрдэнэхайрхан сумын 

нутгаас усаа татаж хэрэглэдэг юм 
байна. Ер нь танай баяжуулах 
үйлдвэрийн усны хэрэглээ ямар 
байдаг вэ? 

Эрдэнэхайрхан сумын Алтан 
багийн нутаг Хайрханы хөндийн газар  
доорх усны нөөцөөс үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар  ашиглах усаа авдаг. 
Боловсруулах үйлдвэрт 1 тн 
хүдрийг уусган баяжуулахад 0.8м/
куб усыг зарцуулахаар  тооцсон 
байдаг. Төслийн ТЭЗҮ, Байгаль 
орчны үнэлгээ, Ашиглалтын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө зэргийг 
үндэслэн “Монгол Ус” ТӨҮГ-аас 
жил бүр  ус ашиглах дүгнэлт авч, 
Хяргас нуур  - Завхан голын усны сав 
газрын захиргаатай Ус ашиглах гэрээ 
байгуулан усаа ашигладаг. Ноднин 
жил бид 310 мянган тн ус ашиглах 
зөвшөөрөл авсан ба үүний 94%-ийг 
ашигласан. 
- Усныхаа хяналтыг танай хэлтэс 
хийнэ биз?

Тийм ээ, орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 
усны чанарын хяналт, усны түвшний 
хэлбэлзлийн хяналтыг хийдэг. 2014 
оны 6 сараас уурхайн нуруулдан 
уусгах талбай ашиглалтад орж, гүний 

ус ашиглаж эхэлсэн. Түүнээс өмнө 
орон нутгийн малчдын худгаас ахуйн 
усны хэрэглээгээ хангаж байсан. 
Мөн Хайрханы хөндийн гүний усны 
хяналтын цооногуудаас нэг цооногийг 
сонгож Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамнаас онлайнаар  
хянах төхөөрөмж суурилуулж, 
төрийн байгууллагууд интернэтээр  
холбогдож хөндлөнгийн хяналтыг 
хийж байна. 

Жилийн туршид хийсэн усны 
хяналт шинжилгээний үр  дүнгүүд, ус 
ашиглах гэрээгээ хангаж ажилласан 
тухай тайлан, мэдээгээ төрийн 
хяналтын байгууллагуудад мэдээлэн 
тухайн жилийн ажлаа дүгнүүлж, 
дараа жилийн ус ашиглах зөвшөөрөл 
авах эрх үүсдэг. 
- Хайрханы хөндийн усны гүн нь 
хэдэн метр вэ?

Гидрогеологийн хайгуулын ажлын 
тайланд уст үеийн зузааныг 80-120 
м-т байгаа гэж  тогтоосон байдаг. Ер  
нь уурхайн ус ашиглалтын талаар  
сум, орон нутгийн хүмүүс их асуудаг, 
ялангуяа Эрдэнэхайрхан сумын 
иргэд ярьж, сонирхдог. Жилдээ 
3-4 удаа хүмүүс баг, бүлгээрээ 
ирж уурхайн үйл ажиллагаатай 
танилцан, усны асуудлаар  харилцан 
мэдээлэл солилцдог. Ноднин жил бид 
Хайрханы хөндийн газар  доорх усны 
нөөцийг тогтоосон гидрогеологич 
Я.Бямбадорж гуайг уурхайд урьж 
авчирч, орон нутгийн иргэдтэй 
уулзуулан мэдээлэл өгөх арга хэмжээг 
зохион байгуулсан.
- Усны чанарт ямар нэг өөрчлөлт 
орж байна уу?

Уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхээс 
өмнө мэргэжлийн байгууллагаар  
энэ бүс нутгийн байгаль орчны 
төлөв байдлын судалгаа хийлгэсэн. 
Тэрхүү судалгааны үр  дүнг бид 
мониторингийн харьцуулалтын 
суурь материал болгон ашигладаг. 
Төлөв байдлын судалгаагаар  гарсан 
үзүүлэлтүүд одоогоор  өөрчлөгдсөн, 
багассан зүйл ажиглагдаагүй. 
- Дүйцүүлэн хамгаалалт хийдэг 
үү?

Уурхайн биологийн олон янз 
байдлын дүйцүүлэн хамгааллын 
ажил 2014 оноос эхэлсэн. Бэлчээрийн 
менежментийн чиглэлээр  бид газрын 
доройтлыг бууруулах ажлыг хийж 
байгаа ба орон нутгийн малчдын 
сайн дурын оролцоонд тулгуурлан, 
байгалийн өөрийн эргэн сэргэх 

Бидний гол 
зорилго бол 
бэлчээрийг 
хамгаалснаар 
биологийн олон 
янз байдлыг 
хамгаалах, 
зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчныг 
сайжруулах 
явдал юм.
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чадавхыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 
юм. Бидний гол зорилго бол бэлчээр  
хамгаалснаар  биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах, зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчныг сайжруулах явдал 
юм. Дүйцүүлэн хамгаалж байгаа 
газар  нутаг нь уурхайгаас баруун 
зүгт 20 км-т Буурал багийн нутагт 
Туулайт уулын орчимд байдаг. Энэ 
талбай нь бэлчээрийн доройтолд 
орсон талбай байсан ба 2015 оноос 
эхлэн 5 –  10 сарын хооронд буюу 
ургамал ургалтын хугацаанд 
бэлчээрээ амрааж, малаа тэрхүү 
талбайд бэлчээхгүй байх арга хэмжээг 
авч байгаа юм.  

Дүйцүүлэн хамгаалж байгаа 
талбай 2014 онд 14% бүрхэцтэй 
байсан, харин жил бүр  бэлчээрийн 
сэлгэлт хийснээрээ ургамлын бүрхэц 
сайжирч 2019 оны байдлаар  46.5% 
хүрсэн. Харин 2017 онд гантай жил 
байсан учраас ургамал ургалт нийт 
нутгаар  багассан байдаг. Бэлчээрийн 
сэргэн ургалт сайжирснаар  тэр  
нутгийн зэрлэг байгаль амьтан, 
ургамал бүгдээрээ түүнийг дагаад 
сайжирч, сэргэж  байгаа нь өөрөө 
биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалж байгаа хэлбэр  
юм. 
- Хичнээн хэмжээний газарт 
дүйцүүлэн хамгаалалт хийж 
байгаа вэ?

Манай төслийн дүйцүүлэн 
хамгаалал хийх талбайн хэмжээ 
4844 га гэж  мэргэжлийн байгууллага 
тооцон гаргаж өгсөн байдаг. Үндсэн 
ажил маань газрын доройтлыг 
бууруулах чиглэлд хэрэгжих болсон 
учраас энэ ажлыг эхлэхээс өмнө 
мэргэжлийн байгууллагуудын 
эрдэмтэн, судлаачдаас зөвлөгөө 
авсан. Тэд бэлчээр  хамгааллын 
чиглэлээр  хийх ажилд харьцангуй 
том талбайд үр  дүн тодорхой гардаг 
гэсэн зөвлөгөө өгсний дагуу талбайн 
хэмжээг 11000 га байхаар  сонгон 
авсан. Энэхүү талбайд 23 малчин 
өрхийн өвөлжөө, хаваржааны нутаг 
хамаарч байсан. Эдгээр  малчин 
өрх маань ч бэлчээрийн сэлгэлтийг 
хийснээрээ доройтолд орсон байсан 
газар  нутаг байгалийн аясаараа хэрхэн 
сэргэж  байгааг, ургахаа болиод 
олон жил болсон ургамал гарч ирж 
байгаа зэргийг өөрсдөө харж, мэдсэн 
учраас хамтран ажиллахад урамтай 
байдаг. Энэ нь малчид Баян Айраг 
төслийн дэмжлэгээр  мэргэжлийн 

байгууллагын зөвлөгөөний дагуу 
өөрсдөө хийсэн ажлын үр  дүн юм.  

Мөн нэмэлтээр  байгаль 
хамгаалахад чиглэгдсэн Малын эрүүл 
мэнд, ноолуур  бэлтгэн нийлүүлэлт, 
Хар  бутны байгалийн зэрлэг 
чацарганы төглийг цэвэрлэх зэрэг 
хөтөлбөрт малчидтайгаа хамтран 
ажиллаж байна. 
- Хар бутныхаа ажлыг жаахан 
тодруулаач?

Хар  бут нь уртаараа 20 км гаруй, 
өргөн нь 0.5-1 км урт үргэлжилсэн 
байгалийн зэрлэг чацарганы зурвас 
төгөл юм. Дүйцүүлэн хамгааллын 
хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа 23 
малчин өрх Баян Айраг төсөлд 
энэхүү хар  бутны чацарганы 
тодорхой хэсэгт арчилгаа, цэвэрлэгээ 
хийе, үүнд хамтран ажиллаач гэсэн 
хүсэлт тавьсан юм. Түүний дагуу 
манай төслийн зүгээс уг талбайд 

мэргэжилтэнг урьж ажиллуулсан. 
Хар  бутны чацарганы төгөлд цагаан 
бургас, эр  чацарганы мод түлхүү, 
шигүү ургаж жимсний гарц багассан 
байгаа учраас сийрүүлэх, хөгширсөн 
хатсан модыг цэвэрлэх зэрэг ажил 
хийх хэрэгтэй байна гэсэн дүгнэлт 
гарсан. 

Ингээд мэргэжилтний гаргасан 
дүгнэлт, Дөрвөлжин сумын ЗДТГ-
ын зөвшөөрлөөр  уг талбайд сүүлийн 
2 жил техникийн туслалцаа үзүүлэн 
8 га орчим талбайд өргөн, нарийн 
коридор  гаргаж, цэвэрлэгээний 
ажил хийхэд тусалсан. Энэ ажлыг 
хийснээр  шинэ залуу бут тэлж ургах, 
жимсний гарц сайжрах нөхцөл бүрдэх 
юм. Мөн мэргэжилтний зөвлөгөөний 
дагуу залуу чацарганы төгөл үүсгэх 
боломжийг судлан, суулгац бэлтгэн 
үржүүлэх туршилтын ажил хийж 
байна. 
-Малын эрүүл мэндийн 
хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг гэлээ. Энэ 
хөтөлбөрийн хүрээнд ямар ажил 
хийж байна вэ?

Мал, амьтны эрүүл мэндийн 
тухай хуулинд орсон өөрчлөлтөөр  
улсаас нэгдсэн байдлаар  үзүүлдэг 
мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх үйлчилгээний хүрээ 
хумигдсан бөгөөд энэхүү үүрэг 
нь малчинд оногдсон. Үүнтэй 
холбогдуулан төрийн байгууллагаас 
малчдад зориулсан мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааны ажлыг хийж байгаа 
боловч малчид тэр  бүр  оролцож 
чадахгүй байх үе олонтоо байна. 
Мөн улсын хэмжээнд малын цахим 
бүртгэлээр  дамжуулан “Малын 
эрүүл мэндийг эргэн мөшгих систем” 
хэрэгжүүлж байгаа юм. Малчид 
мал сүргээ эрүүлжүүлэх, эмчилгээ 
үйлчилгээ хийлгэснийг энэхүү 
системд бүртгэн баталгаажуулж, 
ингэснээр  малчид зах зээлд мал мах, 
ноос ноолуураа нийлүүлэхэд эрүүл –  
баталгаатай гэдгийг нотлох ихээхэн ач 
холбогдолтой юм. Иймээс Баян Айраг 
төслийн зүгээс малчдад эдгээр  ажлыг 
хэрэгжүүлэхэд малын эрүүл мэндийн 
чиглэлээр  үйл ажиллагаа явуулдаг 
мэргэжлийн байгууллагуудтай 
холбож өгөх, чиглүүлэх, мэдээлэл 
хүргэх, тулгамдаж байгаа асуудлуудад 
туслах зэрэг ажлуудыг малын эрүүл 
мэндийн хөтөлбөрөөр  дамжуулан 
хүргэхээр  ажиллаж байна. 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
талбайд 
чулуун хучилт 
хийснээрээ 
цөлөрхөг 
хээрийн бүсэд 
тарьсан ургамал 
тогтвортой 
ургах, нөхөн 
сэргээсэн талбай 
байгалийн 
унаган 
төрхөндөө эргэж 
орох хугацааг 
түргэтгэсэн. 
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Уул уурхайн компанийн хувьд байгаль орчны дотоод хяналт гэдэг маш чухал юм. Байгаль эхийнхээ 
арвин хишгийг хүртэхийн зэрэгцээ байгаль орчинд эерэг, сөрөг ямар өөрчлөлт гарч буйг тогтмол 
шалган магадалж байх нь Баян Айрагийн үйл ажиллагааны салшгүй нэгэн хэсэг болжээ. Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК долоо хоног бүрийн үзлэг шалгалтыг тогтмолжуулж, агаарын чанар, тоосжилт, ус, 
хөрс, ургамал, амьтан, хүрээлэн буй орчин, нуруулдан уусгах талбайн шинжилгээнүүдийг хийж байна. 

БАЯН АЙРАГИЙН 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ

 Байгаль орчны хэлтсийн ажилтан Т.Тунгалагбаяр, М.Мишиг хяналтын усны хэмжилт хийж байгаа нь.
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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 ландфиллын 
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. 

Тус компани нь химийн бодисыг аюулгүй 
ашиглах, түүний зохистой хэрэглээг зохицуулах 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан 
бөгөөд химийн бодисыг ашиглах, хадгалах, 
тээвэрлэх зөвшөөрлийг холбогдох төрийн 
байгууллагаас Монгол Улсын хууль 
тогтоомжийн дагуу авсан. 

ХОГ ХАЯГДЛЫН 
МЕНЕЖМЕНТ

ХИМИЙН 
БОДИСЫН 
МЕНЕЖМЕНТ

Р. МӨНХЖАРГАЛ
Эрдэнэхайрхан сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

БАЯН АЙРАГ ХУУЛИЙН ДАГУУ АЖЛАА ХИЙДЭГ
Баян Айраг гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани учраас хуулийн 
дагуу, төлөвлөгөө нормынхоо дагуу ажлаа хийдэг. Тайлан илтгэлээ 
хуулийн хугацаанд нь өгдөг. Дөрвөлжинд ашиглалтын үйл ажиллагаа 
явуулдаг ч усаа манай сумын нутаг Хайрханы хөндий гэдэг газраас 
авдаг. Бид сарын эхээр  очиж  усныхаа хэмжилтийг хийгээд, хяналтаа 
тавиад, тоолуураа баталгаажуулдаг. Тэгээд нэхэмжлэх бичиж, зохих 
дансанд мөнгийг нь оруулдаг. Жилдээ Баян Айраг манайхаас 200 
гаруй сая төгрөгийн ус ашигладаг юм. Уул уурхайд ашиглаж байгаа 
энэхүү усны орлогыг төсвийн тухай хуулиар  “аймаг, нийслэлийн” 
төсөвт орно гээд заачихсан, гэтэл байгаль орчны тухай хуулиар  “орон 
нутгийн” төсөвт орно гэчихсэн байдаг. Ингээд л “орон нутаг” гэдэг 
үгийг “аймаг“ гэж тайлбарлаад дээшээ аваад явчихдаг. Үүнийг уул нь 
жинхэнэ орон нутагт нь буюу тухайн суманд нь зарцуулж байвал нэг 
сум ч болсон хөгжинө.

-ИЙГ НЬ ДАХИН 
БОЛОВСРУУЛЖ 

БАЙНА

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС 
НИЙТ 12 ТӨРӨЛД ХАМРАГДАХ ХОГ ХАЯГДАЛ ГАРЧ БАЙГААГААС

 17% 8% 50%25%
-ИЙГ НЬ 
ДАХИН 

АШИГЛАЖ,

-ИЙГ НЬ 
ШАТААХ 

ЗУУХАНД 
ШАТААЖ, 

-ИЙГ НЬ 
ХОГИЙН ЦЭГТ 

ХҮРГЭЖ, 
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НӨХӨН 
СЭРГЭЭЛТ

ДҮЙЦҮҮЛЭН 
ХАМГААЛАХ ХӨТӨЛБӨР

Уул уурхайн нөхөн сэргэлтийг техникийн 
ба биологийн нөхөн сэргээлт гэж 
ангилдаг. Техникийн нөхөн сэргээлт 
гэдэгт эвдэрсэн газрыг хэлбэржүүлж, 
хуучин төрхөнд нь оруулж тэгшлэх, 
гол горхийг голдрилд нь оруулах, 
шимт хөрсөөр хучих зэрэг техникийн 
хүчээр гүйцэтгэх ажлуудыг хамруулж 
ойлгодог. Харин хучсан хөрсөн дээрээ 
ургамал, амьтны болон биологийн 
олон янз байдлыг бий болгох, сэргээн 
нутагшуулах явцыг биологийн нөхөн 
сэргээлт гэнэ.

2012 онд Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 
орсноор, уул уурхайн компаниуд үйл ажиллагаанаасаа үүдэлтэй 
экосистемд үзүүлж буй нөлөөллөө тодорхойлж, нөхөн сэргээлт 
явуулах үүрэг хүлээжээ. “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах” гэдэг нь төслийн үйл ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, 
хэв шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн олон янз байдлыг өөр 
газарт нөхөн хамгаалах арга хэмжээ юм. Баян Айраг Эксплорэйшн 
ХХК Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах хөтөлбөрийг 2014 
оноос хэрэгжүүлж байна. Бид малчид болон нутгийн удирдлагуудтай 
хамтран уурхайгаас баруун урагш 20 орчим км зайтай талбайг сонгон 
авч, нийт 11000 га талбайд бэлчээрийн мал аж ахуйг тогтворжуулах, 
бэлчээрийг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна.

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ҮР ДҮН

218 га 83.17 га 36.08 га
ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН 

ХЭМЖЭЭ
ТЕХНИКИЙН 

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
БИОЛОГИЙН 

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
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АН АМЬТАН, УРГАМЛЫН 
БҮТЦЭД НӨЛӨӨЛСӨН 
ЮМ БОЛ БАЙХГҮЙ

Баян Айрагийн ил уурхайн гүний бүх уст давхаргын усны 
түвшин, чанар, уурхай орчмын газар доорх ус, үйлдвэрийн 
усан хангамжийг нийлүүлж буй бүх цооногт хяналт тавьж, үр 
дүнг холбогдох төрийн байгууллагад тайлагнадаг. Уурхайн 
талбайд гаргасан гүний усны хяналтын 8 цооногоос сар бүр 
дээж авч, шинжилгээ хийж байна. Ингэснээр уурхайн үйл 
ажиллагаанаас болж гүний усны бохирдож байгаа эсэхэд 
бүрэн хяналт тавих боломжтой. Уурхайн үйл ажиллагаанд 
хэрэглэх усны эх үүсвэрийг Эрдэнэхайрхан сумын нутаг 
дахь Хайрханы хөндийгөөс татаж байгаа учир ус татаж буй 3 
цооногийн ойролцоох ажиглалтын цооногийн түвшинг 7 хоногт 
нэг удаа хэмждэг. Бусад ажиглалтын цооногуудыг сард нэг удаа 
хэмжин, улиралд нэг удаа дээж авч лабораторийн шинжилгээнд 
өгдөг. Баян Айраг ордын талбай орчимд газрын доорх усны 
хяналтын шинжилгээний 14 цооног бий. Нуруулдан уусгах 
талбайн орчимд цианид натрийн шинжилгээний зориулалтаар 3 
цооногийг ашиглаж байна. Хяналтыг тогтмол явуулан сард нэг 
удаа хэмжилт хийж, дээжийг нь лабораторийн шинжилгээнд 
илгээдэг. Мөн уурхайгаас өмнөд зүгт 22 км зайд орших Завхан 
голын усны чанарт анхаарал хандуулан ажиллаж байна.

Олон улсын Санхүүгийн 
Корпорациас Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК-ийн усны 
нөөцийг хамгаалах, инноваци, 
менежментийн ажлыг үнэлж 
“Усны бүтээлч менежмент”-ийн 
шагналыг олголоо. Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК нь Монгол 
Улсын Уул уурхайн Сайн дурын 
кодекс журамд гарын үсэг 
зурсан бөгөөд усны хэмнэлт 
болон ус дахин ашиглалтын 
талаар сүүлийн 3 жилийн турш 
сайн дураараа мэдээлж ирсэн 
юм. Байгаль орчны хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн Сарантуяа 
шагналын цомыг Улаанбаатар 
дахь төв оффистоо танилцуулж 
байгаа нь. 

УСНЫ ЗОХИСТОЙ 
ХЭРЭГЛЭЭ Ж.ТАМЖИД

Эрдэнэхайрхан сумын
Байгаль хамгаалагч

Хайрханы хөндий хоёр  уст үетэй. Баян 
Айрагийн уурхай хоёр  дахь уст үеэс усаа 
авдаг. Ус авснаас болоод байгаль, ан 
амьтан, ургамлын бүтцэд нөлөөлөөгүй. 
Янгир, тарвага, ирвэс, шилүүс гээд олон 
төрлийн амьтан байдаг. Дүрвэж барьсан 
юм байхгүй. Хайрханы хөндий орчмын 
Их хайрхан, Зос, Намхай, Ар  баян 
айраг зэрэг нутагт манай сумын Алтан, 
Багануур, Баянзүрх багуудын нэлээд 
олон айл очиж өвөлждөг. Хөндийгөө 
тойроод 108 өвөлжөөтэй гэж ярьдаг. 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК  нөхөн 
сэргээлт энэ тэрээ дажгүй сайхан хийдэг. 
Нөхөн сэргээсэн талбай нь боломжийн 
ургамалжсан байна билээ. Баян Айрагийн 
үйл ажиллагаанаас болж байгаль орчинд 
сөргөөр  нөлөөлжээ гээд нотлогдсон 
зүйл алга байна. Баян Айрагийн тухайд 
хамтын ажиллагааны хүрээнд мөнгөөр  
нь зохих ёсны бүтээн байгуулалтыг 
хийгээд ажиллаж байна. Түүнээс гадна 
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нэлээд 
ажил хийдэг.
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ЯНГИРЫН МОНИТОРИНГИЙГ САР ТУТАМ ХИЙДЭГ

Д.ДҮГЭРЖАВ
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажилтан

Би Эрдэнэхайрхан сумын харьяат. МУИС-ийг Байгаль орчин, нөхөн 
сэргээлтийн мэргэжлээр  төгсөөд орон нутагтаа ажиллаж байна. Манайх янгирын 
мониторингийг сар  тутам хийдэг. Давхацсан тоогоор  тоологдоно л доо. Өвөлдөө 
ойрхон ирчихдэг юм. Хүнээс нэг их үргэж дүрвээд байхгүй. Хааяа уурхай дотор  
ороод ирнэ. Нөхөн сэргээлтийн талбайд ч ороод ирчихсэн явж байх нь бий. 
Зэрлэг амьтныг нэг их хөөж туугаад байхгүй. Янгирын том сүргүүд 20 гаруй тоо 
толгойтой байх нь ч бий. 5-6 бүлтэй сүргүүд ч явж л байдаг. Мөн энд янгираас гадна 
могой элбэг. Зуны улиралд олноороо гарч ирдэг. Уурхайчдын хотхон орчмоор  ч 
үзэгдэнэ. Тэр  тохиолдолд очиж барьж аваад өөр  тийш нүүлгэн шилжүүлдэг. 
Суусар  бас цөөнгүй харагддаг. Үнэг ч бий. Хайрхан уул, Туулайт ууланд амьтны 
бүртгэлийг улиралд нэг удаа хийж байна. Нөхөн сэргээлт эхлэхийн өмнө эхлээд 
тухайн орон нутагт ямар  ургамал ургах боломжтойг туршилтаар  судалдаг. Ямар  
хөрстэй, ямар  ургамлын бүстэйг тогтооно. Эхлээд манайх ерхөг, өлөнг, согоовор, 
царгас зэрэг олон наст ургамлуудыг тарьж эхэлсэн. Эдгээрээс байгальд хамгийн 
их дасан зохицолтой нь ерхөг, өлөнг хоёр  байсан тул энэ хоёрыг тарьж байгаа. 
Хүлэмжиндээ сухай, харгана суулгацаар  тарьж, дасан зохицуулаад талбайд 
гаргаж байна. Энэ жилээс элсний хүцэнг, мөлхөө хиаг гэсэн хоёр  ургамлыг нэмж 
тариалахаар  төлөвлөж байна. Байгалийн ургамлуудын үр  салхиар  туугдан ирж 
чулуун хучилтан дээр  ургах үзэгдэл ажиглагдаж байгаа.

Нөхөн сэргээлт 
эхлэхийн 
өмнө эхлээд 
тухайн орон 
нутагт ямар 
ургамал ургах 
боломжтойг 
туршилтаар 
судалдаг. 
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК “Өсвөрийн байгаль хамгаалагч хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлж эхэлсэн нь хүүхдүүдэд эх орныхоо үзэсгэлэн гоо байгаль 
орчны нөөц баялгийг зохистой ашиглаж, хайрлан хамгаалах талаар мэдлэг 
олгох чухал ач холбогдолтой ажил болсон юм. 2019 онд уг хөтөлбөрт 
мөн Ургамал, Завханмандал, Эрдэнэхайрхан сумдын нийт 280 сурагчийг 
хамруулжээ. 

Энд давхардсан тоогоор 500 гаруй хүүхэд хамрагдаж байна. “Өсвөрийн 
байгаль хамгаалагч хөтөлбөр” 2020 онд Дөрвөлжин, Завханмандал, Ургамал 
сумдын нутагт хэрэгжинэ. Хөтөлбөрт шалгарсан шилдэг сурагчдыг Олон улсын 
хүүхдийн найрамдал зусланд амраах зэргээр дэмжин урамшуулдаг билээ. 

Баян Айраг төслийнхөн шувуу судлаачидтай хамтран уурхайн орчмын 
шувуудыг хамгаалах ажил зохион байгуулж байна. Үүний дагуу нуруулдан 
уусгалтын талбайд шувуудыг эрсдлээс хамгаалах зорилгоор овоолгуудын 
дээд талаар дуу болон хий гарган шувуу үргээгч суурилуулж, овоолгуудын 
урд талаар нийлэг тор татжээ. Мөн янгирын сүрэгт зориулан 4 усан сан 
байгуулж, түүн дээр ирэх ан амьтан болон шувуудыг судалж байна.

ЮМ ҮНЭНЭЭРЭЭ 
БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ

Ц.БАЯРСАЙХАН
Баяжуулах фабрикийн ахлах 
оператор

Би өөрөө Дөрвөлжин сумын Хомын 
талын хүн. Улаанбаатарт аж төрж 
байгаад 2013 онд Баян Айрагийн 
уурхай нээгдэх үеэр  нутагтаа нүүж 
ирсэн. Хөдөө бол уул нь амьдрал 
байна шүү дээ. Баян Айраг цианид 
алдлаа, асгалаа, байгаль орчин 
сүйдэлж байна гэж ирээд л цуурцгаах 
юм. Яг хажууд нь ирж үзээгүй, 
хөндлөнгөөс харж байгаа улсууд яаж 
ч яриад юу ч ойлгодоггүй юм байна 
билээ. Энд ажилладаг гээд уурхайгаа 
худлаа өмөөрч байгаа юм биш. Ер  нь 
юм үнэнээрээ байх хэрэгтэй л дээ. 
Бид чинь өөрсдөө энэ нутгийн улс. 
Нутагтаа хайргүй хүн гэж хэн байх 
вэ. Энд чинь алдчихгүй юмсан гэж л 
ажиллаж байгаа шүү дээ. Нуруулдан 
уусгалтын талбайд уусмал байнга 
дусаад байж байх ёстой. Гоожиж 
болохгүй. Эргүүлүүдийн хариуцлага 
өндөр  шүү дээ. Байгаль орчны, 
мэргэжлийн улсууд байнга ирж 
шалгаж байна. 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
БОЛОВСРОЛЫГ 
ДЭМЖИГЧ 
БАЙГУУЛЛАГА

АМЬТАНД ҮЗҮҮЛЭХ 
НӨЛӨӨЛЛИЙГ 
БУУРУУЛАХ НЬ

 Байгаль орчны хэлтсийн ажилтан А.Цээноров.
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5 ХАМГИЙН ҮНЭТ 
БАЯЛАГ БОЛ ХҮН

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК бол салбарын тэргүүн туршлагыг үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлэн, нийгмийн баялгийг бүтээлцэх, Монгол улсын болон орон нутгийн хөгжилд 
бодитой хувь нэмэр оруулахыг эрхэмлэдэг уул уурхайн компани юм. Дээрх зорилго, зорилтыг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэдэг, мэргэшсэн, 
ур чадвартай, бүтээлч, чадварлаг ажилтнууд чухал үүрэгтэй. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 
компани төсөл хэрэгжүүлэх явцдаа мэргэжлийн, чадварлаг хүний нөөцийг тохирох ажлын 
байраар хангаж, тэднийг тасралтгүй хөгжүүлж, хамтран ажиллах бодлого баримтлан ажиллаж 
байна. Тус компани ажилтан, ажиллагсдынхаа эрүүл, аюулгүй ажлын орчинд ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлж, ур чадварыг нь хөгжүүлэхийг нэн түрүүний зорилго болгож, тэдний 
эрхийг дээдэлж, ижил тэгш боломжоор хангахаас гадна нээлттэй ажлын байрны сонгон 
шалгаруулалтыг ил тод явуулж, орон нутгийн иргэдийг тохирох ажлын байраар хангах 
чиглэлд онцгой анхаарал хандуулсаар ирсэн. 
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Баян Айрагийн уурхай ажиллаж эхэлснээс хойш Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын залуус бараг нийтээрээ уурхайчид 
болцгоосон гэж хэлж болно. 10 жилийн өмнө суманд тоотойхон хэдэн мэргэжлийн жолооч байсныг Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК-ийнхан ч, сумын захиргааныхан ч ярьж байна. Компанийн хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжилтийн талаар 
тус компанийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн менежер П.Ариунаатай ярилцав.

ЦААШДАА АЖИЛЧДЫНХАА ГЭР БҮЛ, 
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛД ТҮЛХҮҮ АНХААРНА

П.АРИУНАА

- Баян Айрагийн ажилчдын хэдэн 
хувь нь орон нутгийн иргэдээс 
бүрдэж байна вэ? Уурхай дээр очоод 
хүмүүстэй уулзаж байхад дийлэнх 
нь байх шиг байсан?

-Тийм ээ. Манай компани анх 
барилгын шатанд явж байхдаа 
Улаанбаатар  хотоос илүү олон ажилтан 
авч байгаад, туслах ажилдаа орон 
нутгаас хүмүүс нэмж авч, нийтдээ 180 
орчим ажилтантай болж байсан юм. 
Одоо манай 425 ажилтны 60 хувь нь орон 
нутгийнхан. Мөн Улаанбаатар  хотоос 
ажилладаг хүмүүс нийт ажилтнуудын 
маань 38 хувь байна. Энэ хүмүүс бол 
удирдах шатны ч юм уу, эсвэл нарийн 
мэргэжил шаардсан, орон нутгаас олдоц 
багатай мэргэжлийн хүмүүс, үлдсэн 

хоёр  хувь нь буюу 9 нь гадаадаас ирж 
ажилладаг мэргэжилтнүүд байдаг. Анх 
барилгын шатанд туслах хийж байсан 
хүмүүс одоо хүнд машин механизмын 
оператор, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, 
хүнд машин механизмын засвар  
үйлчилгээ хийдэг, нэг конвейер  дээр  
ч юм уу, баяжуулах үйлдвэр  дээр  
алтны өрөөнд мэргэжлийн түвшинд 
ажиллаж, өсөж дэвшчихсэн, амьдрал 
ахуй нь тогтвортой болчихсон байгаа 
нь бахархалтай байдаг. Тэгэхээр  
өнгөрсөн хугацаанд манай компани 
хүний нөөцийн бодлогын талаар  орон 
нутгийн ажилчдаа түлхүү авч сургах, 
тэдний тогтвор  суурьшилтай ажиллах 
нөхцөлийг бий болгох, дараа нь өөр  
газар  ажилд ороход гологдохооргүй, 

мэргэжилтэй, ур  чадвартай болчихсон 
байх, мөн ар  гэрт нь дэмжлэг үзүүлэх гэх 
мэт бодлогыг үр  дүнтэй хэрэгжүүлсэн 
маань харагдаж байгаа юм.
- Хүмүүстэй ажиллах гэдэг амаргүй. 
Идэвхтэй зохицуулалт, оновчтой 
бодлого, маневр шаарддаг ажил. 
Хэлтсийнхээ ойрын зорилт, 
төлөвлөлтөөс сонирхуулаач? 

-Өнгөрсөн жилээс бид 
ажилтнуудынхаа хувь хүний хөгжилд 
түлхүү анхаарах шийдэлд хүрсэн. 
Энэ шийдлийг байгууллагын соёлын 
судалгаанд тулгуурлан гаргасан. 
Судалгаагаар, компанийн үйл 
ажиллагаа жигдрээд ажилтнууд маань 
дор  бүрнээ ажлаа мэддэг болчихсон 
болохоор  ажлын байран дээр  нь 



54     АМЬДРАЛЫН  ЭХ АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР

хүмүүсийг сэдэлжүүлэх, би Баян Айрагт 
ажилласнаараа ямар  давуу талтай юм, 
би үүгээрээ яаж хөгжсөн юм, ямар  ур  
чадвар  суусан юм, ямар  байж байгаад 
ямар  түвшинд очсон бэ гэдэг үнэлэмжийг 
нь бий болгох ёстой гэсэн хариу 
гарсан. Ингээд өнгөрсөн жил нийт 200 
орчим ажилтнаа хувь хүний хөгжлийн 
сургалтад хамруулсан. Тэднийхээ 100-
г нь хотод авчирч сургалтад суулгаж, 
үлдсэн хэсгийг нь уурхайн кэмпдээ 
сургасан. Энэ сургалтад хамрагдсан 
хүмүүсийн хандлага нэлээд өөрчлөгдөж 
эхэлсэн. Тэгээд бид 2020 оныхоо хүний 
нөөцийн гол зорилгодоо мэргэжлийн 
ажилтнуудынхаа ур  чадварыг 
сайжруулах, удирдах ажилтнуудынхаа 
удирдах, багаар  ажиллах ур  чадварыг 
нэмэгдүүлэх сургалт-хөгжлийн 
ажлуудыг төлөвлөөд байна. Нийтэд нь 
бид Баян Айрагийнхаа хэмжээнд нэг 
хамт олныг төлөвшүүлэх үүднээс гэр  
бүл, хувь хүний хөгжлийн сургалтуудыг 
төлөвлөж байгаа. Ер  нь хүний нөөцийн 
цикл байдаг шүү дээ, ямар  ч хүн ажлын 
нэг байран дээр  таван жил болоод үр  
өгөөж нь багасдаг. Байгаа байдалдаа 
сэтгэл ханамж нь дүүрээд, цаашаа би 
яах вэ гэдэг эргэлзэх үе дээрээ оччихсон 
байдаг. Энэ цикл тав таван жилээр  
үечлэгддэг гэж бодох юм бол Баян 
Айраг удирдлага менежментийн хувьд ч, 
хүний нөөцийн бодлогын хувь ч яг тийм 
үе дээрээ ирчихсэн байгаа юм. Тиймээс 
үүн дээр  дараагийн ахисан шатны 
арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэж үзсэн. 
Хэдийгээр  хүний нөөцийн сэлгэлт 
хөдөлгөөн их байгаа харагдаж байгаа ч 
манай ажилтнуудын 60-70 хувь нь 5-6 
жил болчихсон байна. Иймд дараагийн 
ээлжинд ажилтнуудынхаа карьер-
хөгжлийг хангахад анхаарч, өөр  хэлтэс, 
албанд шилжих, албан тушаал дэвших, 
өсөн дээшлэх боломжийг нэмэгдүүлэх 
зорилтыг тавьж байгаа. Үүний тулд 
мэргэжлийн сургалтуудад хамруулахаар  
өнгөрсөн оны эцсээр  авсан асуумжуудаа 
нэгтгэж, сургалтын төвүүдээ судалж, 
заримтай нь гэрээ байгуулах түвшинд 
явж байна. Мөн бид энэ жил бодлогын 
баримт бичгүүдээ шинэчлэх зорилгоор  
холбогдох журам, дүрмүүдэд өөрчлөлт 
оруулахаар  санал асуулгаа явуулж 
байна. Хэрвээ бодлогын баримт бичгүүд 
маань шинэчлэгдээд батлагдчихвал 
үүнийгээ дагаад шинэ дүрэм, журмууд, 
дотоод үйл ажиллагаагаа танилцуулах 

сургалтуудыг жилийн турш явуулна.
- Ажилчдыг бүтээмжтэй, тогтвортой 
ажиллуулахад халамж, тэтгэмжийн 
арга хэрэгсэл чухал байдаг шүү 
дээ. Компани энэ талаар хэрхэн 
ажилладаг вэ?

-Хамт олныг нягтруулах, 
бүрэлдүүлэх зорилтынхоо хүрээнд 
бид хүн ёсны, халамж анхаарлын 
бодлогыг их чухалчилдаг. Заавал хийх 
халамжийн ажлуудаас гадна хүний 
нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааны 
хүрээнд ойр  дотны хүнээ алдсаны, шинэ 
хүнтэй болсны тэтгэмжүүд, цалинтай 
чөлөөнүүд, мөн тээвэр,харилцаа холбоо 
хангамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг. 
Түүнчлэн ажилчдаа хоёр  жилд нэг удаа 
ахисан түвшний, нарийн мэргэжлийн 
эмнэлгийн үзлэгт хамруулж байна. Мөн 
нийтийг хамарсан арга хэмжээ, баяр  
ёслолууд, спорт, чөлөөт цагийн үйл 
ажиллагаанд өнгөрсөн жилд гэхэд 200 
гаруй сая төгрөг зарцуулсан байна.
- Хүүхдийн баяраар хэдэн бэлэг 
бэлдэж байна?

-Манай компани ам бүл их ээ их. 
Залуучууд ихтэй учраас жил ирэх тусам 

л өнөржиж байдаг. Манайхан ихэнх 
нь 3-4 хүүхэдтэй байна гэсэн бүртгэл 
гарч байгаа. Өнгөрсөн онд бэлэгний 
зардалд л гэхэд 25 орчим сая төгрөг 
зарцуулсан байна лээ. Ноднин зун бид 
баяраар  Дөрвөлжингийн ажилчдынхаа 
хүүхдүүдийг уурхай дээрээ авчраад, 
аав, ээжээр  нь бахархуулъя, юу хийдэг, 
яаж ажилладгийг нь ойлгуулъя, үзүүлье 
гээд нэг өдрийг аялал зохион байгуулсан 
юм. Уурхайд аюулгүй ажиллагаа чухал 
байдаг учраас 6-14 насны хүүхдүүдийг 
хамруулсан л даа. Хоёр  автобус дүүрэн 
хүүхэд аваачсан. Тэгээд уурхайгаа 
танилцуулаад, хөгжөөнт тоглоом, 
уралдаан тэмцээн зохион байгуулаад, яг 
аав, ээж шиг нь дугаарлуулж хоолонд 
оруулаад, тэгээд бэлэг сэлтийг нь өгөөд 
сайхан баярлуулсан. Ер  нь нийтдээ 
манай хамт олон 470 гаруй хүүхэдтэй 
айл байна лээ. Дээр  нь манай орон 
нутгийн хэлтсийнхэн Дөрвөлжин 
сумынхаа хүүхдүүдийг бас баярлуулдаг. 
Ингээд бодохоор  хүүхдийн баярын 
зардал төсөв л гэхэд овоо гарч байгаа 
юм. Энэ хүүхдүүд бидний ирээдүй, улс 
орны маань хөгжлийг тодорхойлогчид 
гэхээр  нэг зүйлийг ч гэсэн ойлгуулж, 
хүүхэд насны баяр  хөөрийг нь жаахан ч 
болтугай нэмж өгөх юмсан гэж боддог.
- Уул уурхайд ихэнхдээ эрчүүд 
ажилладаг. Гэсэн ч зохих ажлын 
байрууд дээр эмэгтэйчүүд бий. 
Хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд 
тэдэнд чиглэсэн ямар үйл ажиллагаа 
явуулж байна вэ?

- Манай нийт ажилчдын 83 хувь 
нь эрэгтэйчүүд. Үлдсэн 17 хувь нь 
эмэгтэйчүүд. Хэдийгээр  цөөхөн ч гэсэн 
эмэгтэйчүүдийнхээ ажиллах орчныг тав 
тухтай болгоё гэдэг үүднээс уурхайчдын 
хотхондоо кофе шоп, иогийн өрөө 
зэргийг нээсэн. Хоол унданд ч бас 
анхаарч, эмэгтэй хүн идэх дуртай зүйлс 
нь сарын менюд орж уу гээд л жижиг 
зүйлийг ч алгасахгүй байхыг хичээдэг. 
Мөн энэ жил кэмпийн журмандаа нэмэлт 
оруулж, гэр  бүлээрээ ажиллах нөхцөлийг 
дэмжих үүднээс зохих болзлыг хангасан 
хосуудыг нэг гэрт оруулахаар  зааж 
өгсөн. Одоо COVID-19 халдварын үед 
хуулиар  хамгаалагдсан эрхийнх нь 
дагуу эмэгтэйчүүдээсээ санал асуулга 
аваад 3 хүртэлх настай хүүхэдтэй ээжид 
гэрээсээ ажиллах боломж олгох, хүсвэл 
цалинтай чөлөө өгөх гэх мэт арга хэмжээ 
авч байна.

Анх барилгын 
шатанд туслах 
хийж байсан 
хүмүүс одоо 
мэргэжлийн 
түвшинд 
ажиллаж, өсөж 
дэвшчихсэн, 
амьдрал ахуй 
нь тогтвортой 
болчихсон 
байгаа нь 
бахархалтай 
байдаг. 
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Аливаа байгууллагын хүний нөөцийн тогтолцоо 
гэдэг бол тухайн байгууллагад хамгийн сайн тохирох 
хүмүүсийн чадвар чадавх юм. Байгууллага энэ 
стратегийг хүнийг сонгож ажилтан болгохоос эхлээд 
сургах, хөгжүүлэх хүртэл олон хүрээнд хэрэгжүүлдэг. 
Сайн компанийг соёл нь авч явдаг, бидний үнэт 
зүйл болсон ажилчдын маань ёс зүй, хандлага, 
хариуцлага, өөриймсөг сэтгэлгээ нь ажилдаа хандах 
өдөр тутмын суурь болон хэвшжээ.

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК ажилтнуудынхаа 
ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэн аюулгүй 
ажиллагааг хангах замаар чадавхжуулах чиглэл 
баримталж байна. Тус компани дотоод сургагч 

багш нарын болон гадны байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулдаг эрсдлийн менежментийн, 
англи хэлний, эксел программын, краны 
операторын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн, сургагч багшийн, гүүрэн краны, ус халаах 
зуухны ашиглалтын, сэрээт өргөгч бэлтгэх, 
жолооны, анхны тусламж үзүүлэх, телехандлер, 
эерэг хандлага төлөвшүүлэх, цагийн менежмент 
зэрэг сэдэвт сургалтад ажилчидаа тогтмол 
хамруулсаар ирсэн нь үр дүнгээ өгч, ажилтнуудын 
хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэж, цаг ашиглалт 
сайжирсан үзүүлэлттэй байна. 

СУРГАЛТААР ХӨГЖИНӨ

 Хүний нөөц, захиргааны хэлтсийн хамт олон сургалтын үеэр
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2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 
403 ажилтан Баян Айраг төслийн талбайд, 24 ажилтан 
Улаанбаатар дахь офист тус тус ажиллаж байна. Баян 
Айраг Эксплорэйшн ХХК уул уурхайн салбарт, олон 
улсын төслүүд дээр олон жил ажилласан туршлагатай 
мэргэжилтнүүдийг Их Британи, Австрали, Канад, 
Тайланд, Индонез, Филиппин зэрэг улсаас урьж 
ажиллуулан, туршлага судлахын зэрэгцээ амжилтын 
гол хөдөлгөгч хүч болсон ажилтнуудынхаа мэдлэг, ур 
чадварыг ямагт дээшлүүлэн, ирээдүйн удирдагчдыг 
бэлтгэхэд анхааран ажиллаж байна. Хүний нөөцийн 
бодлогын хүрээнд Баян Айраг төсөлд Завхан 
аймгийн иргэдийг ажиллуулахыг чухлаар авч 
үздэг. Тус компани байгуулагдсан цагаасаа эхлэн 
мэргэжилгүй иргэдийг тохирох ажлын байраар 
хангаж, улмаар уул уурхайн чиглэлээр мэргэшүүлэх, 

цаашлаад мэргэжлийн ур чадварыг нь сайжруулахад 
онцгой анхаарч иржээ. Баян Айраг Эксплорэйшн 
ХХК төсөл хэрэгжүүлэх явцад орон нутагт ажлын 
байр бий болгох үүднээс орон нутгаас гаралтай 
мэргэжлийн боловсон хүчин бэлдэн ажилтнуудыг 
сурган дадлагажуулах бодлого баримталж буй 
юм. Баян Айраг уурхайн төсөл дээр компанийн 
үндсэн ажилтнуудаас гадна тус төслийн барилга, 
уурхайчдын хотхон, эмнэлэг, тэсэлгээ, өрөмдлөг, 
машины түрээс, хамгаалалтын алба, инженерийн 
зөвлөх зэрэг үйлчилгээг гүйцэтгэхэд 20 гаруй гэрээт 
компани, хоршоодын 100 гаруй иргэн шууд бусаар 
ажлын байраар хангагдан ажиллаж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, Баян Айраг төслийг хэрэгжүүлэх явцад нийт 
500 гаруй хүн тогтвортой ажлын байртай болж байна 
гэсэн үг юм. 
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Б.НЯМДОЛГОР
Уулын хэлтсийн бичиг хэргийн ажилтан

Б.ЦЭДЭВ
Байнгын ажиллагаатай уурын зуухны ашиглалтын инженер

АЖИЛЧДЫНХАА ТӨЛӨӨ 
МАШ ИХ АНХААРАЛ 
ТАВЬДАГ КОМПАНИ

2019 ОНД 
БАЙГУУЛЛАГЫНХАА 
ШИЛДЭГ ХАМТ ОЛОН БОЛСОН

Би Этүгэн дээд сургуулийг уламжлалт анагаах 
ухааны чиглэлээр  энэ жил дүүргэсэн, эмч 
мэргэжилтэй. Надтай адил мэргэжлээр  хоёр  
охин төгсөж ирсэн. Одоо хоёулаа Блүүфинд 
(Баян Айрагийн катерингийг хариуцдаг компани) 
ажиллаж байгаа. Би ар  гэрийн шалтгаанаар  
төрөлх сумандаа ажиллахаар  ирсэн. Гэтэл сумын 
эмнэлэгт орон тоо байгаагүй. Ер  нь манай суманд 
энэ мэргэжлээр  Баян Айраг л гэхээс биш өөр  
ажлын байр  байхгүй юм билээ. Тэгээд Баян Айрагт 
ажиллах болсон. Үндсэн ажлынхаа хажуугаар  
оройн цагаар  хотхоны эмнэлэг дээр  бариа заслын 
эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлт гаргахад 
уурхайн удирдлага уриалгахан зөвшөөрсөн. Энд 
ажиллаагүй байхдаа би уурхайн тухай сөрөг 
бодолтой байсан. Фэйсбүүк орохоор  л цианид 
алдлаа, хариуцлагагүй ажиллаж байна энэ тэр  
гээд биччихсэн байдаг. Тэр  бүхнээс болоод Баян 
Айраг наанаа аюулгүй ажиллаж байгаа юм шиг 
дүр  эсгэчихээд, цаанаа маш их юм нууж, хаадаг 
компани юм байна гэж боддог байсан. Яг өөрөө 
дотор  нь ороод ажиллахад ажилчдынхаа төлөө 
маш их анхаарал тавьдаг, бүх зүйлийг стандартын 
дагуу хийдэг, хариуцлагатай компани болохыг нь 
мэдсэн.

Миний бие дулааны ашиглалтын инженер, сантехникийн 
техникч мэргэжилтэй, улсад 30 гаран жил ажиллаж 
байна. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-д 2014 онд Төслийн 
багийн сантехникийн ахлах ажилтнаар  томилогдон ирээд, 
одоо ахлах инженер  гэсэн албан тушаалтай хэлтсээ 
удирдаж байна. Барилгын туслах зуухны машинистаас 
ажлын гараагаа эхэлж байсан ажилчид маань одоо 
ахлах сантехникч, хөргөлтийн механик, цэвэршүүлэх 
байгууламжийн техникч, сантехникч, бетон арматурчин, 
усан халаалтын зуухны машинист гээд мэргэжлийн 
үнэмлэхтэй мэргэшсэн ажилчид болсон. Өөр  хэлтэс рүү 
шилжээд уулын инженер, геодезийн инженер  хүнд машин 
механизмын оператор, засварын механик, бутлуурын 
оператор  гээд дэвшээд явсан залуус цөөнгүй байгаа. Эдэн 
дотор  маань цэвэршүүлэх байгууламжийн техникч болоод 
дэвшчихсэн ч эмэгтэй байж л байна. Энэ нь мэдээж Баян 
Айраг Эксплорэйшн ХХК-иас мэргэжлийн курс, сургалт, 
сурталчилгааг зохион байгуулсны үр  дүн юм даа. Одоо 
манай ажилчид мэргэжлийн баг болоод ямар  ч засвар  
барилгын угсралтын ажлыг өөрсдөө бие даан хийх чадвартай 
болсон. Манай хэлтсийн гол зорилго бол төслийн талбайг 
найдвартай, тасралтгүй дулааны эрчим хүчээр  хангаж, ая 
тухтай орчинг бүрдүүлэх юм шүү дээ. Бид өвөл гарсан 
гэмтэл, дулааны горимын алдагдал зэргээс үндэслээд зуны 
засварын ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулж, материал тоног 
төхөөрөмжөө захиалаад зуны ажлынхаа засварыг хийж 
гүйцэтгэдэг. Ер  нь манай уурхай шиг өвөл, зунгүй байнгын 
ажиллагаатай, өвөлдөө нуруулдан уусгах талбайд дулааны 
эрчим хүчээ ашиглаад уусмалаа халааж ашиглаж байгаа 
уурхай байхгүй. Бид бүхний ажлыг үнэлж дүгнээд 2019 
оны байгуулагын шилдэг хамт олноор  өргөмжилсөн.
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК бол аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэсэн хариуцлагатай уул уурхайг хэрэгжүүлэгч, 
нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан Монгол Улсын үндэсний шилдэг татвар төлөгч компани билээ. 
Компани маань Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаас 
шалгаруулдаг Монгол улсын шилдэг 100 аж ахуйн нэгжийн жагсаалтад 2017, 2018 онд тус тус бичигдсэн билээ. 
ТОП-100 аж ахуйг эрэмбэлэхдээ тухайн жилийн орлого, улсын төсөвт оруулсан татвар, нийгмийн даатгал 
төлсөн ажиллагсдын тоо, ашиг, хөрөнгийн хэмжээ гэсэн үндсэн 5 үзүүлэлтийг чухалчилдаг. Жил жилийн 
эрэмбэд жагсдаг энэхүү ТОП 100 компани бол улсын татварын орлогын дийлэнхийг нуруундаа үүрдэг, Монгол 
Улсын эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч аж ахуйн нэгжүүд билээ. Зөвхөн 2018 оны жагсаалтыг харахад ТОП 
100 ААН-ийн борлуулалтын орлогын хэмжээ өмнөх оноос 5 их наядаар өсөж, 30 их наяд хүрсэн нь ДНБ-ий 96 
хувийг эзэлж байна. Түүнчлэн төлсөн татварын хэмжээ өмнөх жилээс 29 хувиар өсөж, 4.1 их наяд төгрөгт 
хүрсэн нь Монгол Улсын татварын нийт орлогын 50 хувьтай тэнцэж байгаа юм. Үүнээс үзэхэд, Баян Айраг 
Эксплорэйшн ХХК-ийг орон нутаг төдийгүй, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн нэгэн түүчээ 
болжээ гэж дүгнэж болохоор байна. 

6 ҮНДЭСНИЙ 
ШИЛДЭГ КОМПАНИ
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Манай компани олборлолтоо 2014 
онд эхэлсэн ч 2008 оноос улсад нийт 
13 төрлийн татвар, төлбөр, шимтгэл, 
хураамж төлж байгаа. Энэ хугацаанд 
төлсөн татвар, төлбөрийн хэмжээ 
нийтдээ 56.4 тэрбум төгрөг болсон 
байна. Үүнээсээ нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийг хасаж тооцвол орон нутагт 
18.1 тэрбум, улсад 19.8 тэрбум, нийтдээ 
37.9 тэрбум төгрөгийн татвар, хураамж 
төлжээ. Үүнд Ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр  (АМНАТ)-
ийг олборлолтоо эхэлсэн 2014 оноос 
төлж эхэлсэн. Түүнээс хойш 2019 
оныг дуусталх хугацаанд нийт 12.9 
тэрбум төгрөгийн АМНАТ төлсөн 
байна. Энэ төлбөрийн хувь хэмжээ 2.5 
хувь байгаад ноднин жилээс 5.0 хувь 
болж өссөн. Ажилчдынхаа нийгмийн 
даатгалын шимтгэлд төлсөн төлбөр  
12 жилд нийтдээ 16.7 тэрбум төгрөг 
болсон байна. Ингээд нийт дүнгээр  нь 
тооцож үзвэл бүх татвар, төлбөрийнхөө 
52 хувийг улсад, 48 хувийг орон 
нутагт өгч байсан байна. Олборлолтоо 
эхлүүлснээс хойш буюу 2014 оноос 
хойш төлсөн татвар, төлбөрүүд жилд 14 
хувиар  өсөж явсан дүр  зураг харагдаж 
байна. Тухайлбал, 2018 онд 9.3 тэрбум 
төгрөг төлж байсан бол 2019 онд 11.0 
тэрбумыг төлсөн байх жишээтэй. Энэ 
нь үйлдвэрлэлийн хэмжээ, алтны үнэ 
болон бусад татвар, төлбөрийн хувь 
хэмжээ өссөн болон ажилчдын тоо 
нэмэгдсэн зэрэгтэй холбоотой. 

Манай үйлдвэр  жилд 1.0 сая тонн 
хүдэр  боловсруулах хүчин чадалтай. 
Гэхдээ ихэнх жилд үйлдвэрлэл зогсох, 
байгалийн хүчин зүйл гэх мэт олон 
шалтгаанаас болоод энэ хүчин чадалдаа 
хүрч ажиллаж чаддаггүй. 2018 онд 
л хүчин чадалдаа хүргэж, 1.0 сая 31 
тонн хүдэр  боловсруулсан. Дунджаар  
жилд 860 мянган тонн хүдэр  
боловсруулсан гэсэн үзүүлэлт гарч 
байна. Өнгөрөгч 2019 онд 871 тонныг 
боловсруулсан. Энэ 2020 онд 920 тонн 
хүдэр  боловсруулах төлөвлөгөөтэй. 

Ингэснээр  дэлхийн дахинд дэгдэж 
буй аюулт өвчний улмаас манай улсын 
эдийн засагт нүүрлээд буй хямралын 
үед бид илүү ихийг үйлдвэрлэж, түүнд 
ногдох татвар, хураамжийг улсын 
төсөвт төвлөрүүлэн, валютын нөөцийн 
өсөлтөд жинтэй хувь нэмэр  оруулж 
чадах юм. 

Бид өмнө нь үйлдвэрлэсэн алтаа 
London Bullion Market Association-ын 
үнээр  буюу нэг өдрийн хоцрогдолтой 
ханшаар  Монгол банкинд борлуулдаг 
байснаас үүдэн тодорхой хэмжээнд 
алдагдсан боломжууд гардаг 
байсан. 2019 оны сүүлийн хагасаас 
борлуулалтын бодлогоо өөрчилж, илүү 
өндөр  үнээр  борлуулах эрэл хайгуул 
хийсний үр  дүнд алтны борлуулалтын 
зохион байгуулалт сайжирч, орлого 
нэмэгдэхэд нөлөөлсөн. Алтыг зөвхөн 
Монгол банкнаас гадна түүнээс 
эрх олгосон арилжааны банкуудад 
харилцан ашигтайгаар  зарж чаддаг 
болсон нь бидэнд энэ боломжийг 
олголоо. Цаашид бид алт борлуулах 
үеийн ханшийг зөв дүгнэж, урьдчилан 
тооцоолсноор  борлуулалтын орлогоос 

бий болох ахиуц ашгийг өндөр  түвшинд 
хадгалахаар  зорин ажиллаж байна.

2019 онд Монгол Банкнаас зарласан 
“Эх орныхоо алтыг Эрдэнэсийн 
сандаа” аяныг бид талархан хүлээн 
авч, үйлдвэрлэсэн мөнгөн гулдмайгаа 
тус банкинд тушаадаг болсноор  үнэт 
эдлэлийн зах зээл дээр  олон жилийн 
өмнөөс тасалдаад байсан дотоодын 
түүхий эдээр  уран дархчуудыг хангах 
ажилд түүчээ нь болж чадлаа. 

Ингэснээр  манай дархчууд 
тус банкаар  дамжуулан урлал, 
бүтээлийнхээ түүхий эдийг авч, эх 
орныхоо бүтээгдэхүүнээр  үнэт эдлэл 
урлах боломжтой болж байна. 2020 
оны эхний гурван сарын байдлаар  
олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн 
Монгол банкинд тушаасан нийт 5.3 тн 
үнэт металлаас 3.6 тн нь алт, 1.7 тн нь 
цагаан мөнгө байна. Энэ нь өмнөх оны 
мөн үеэс 290 кг-аар  өссөн үзүүлэлт 
юм. Тус 1.7 тн цагаан мөнгө бол манай 
бүтээгдэхүүн бөгөөд нийт уурхайчдын 
маань нөр  их хөдөлмөрийн үр  шим 
билээ.

Т.ТОГТОХТӨР:
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-ийн Санхүүгийн хэлтсийн менежер

УЛСЫН ТӨСӨВТ 56.4 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ТАТВАР ТӨЛЖЭЭ



60     АМЬДРАЛЫН  ЭХ АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР

Манай холбоо Баян Айрагийн 
уурхайгаас олборлосон мөнгийг үнэт 
эдлэл үйлдвэрлэлийн зориулалтаар  
2019 оноос худалдан авч ашиглаж 
байна. Ингээд өнгөрсөн эхний 
туршилтын нийлүүлэлтийг авч эхлээд 
байгаа. Ингэхдээ холбооны гишүүддээ 
мэдээлээд, тэднээс захиалгыг авч, 
тухайн захиалсан хэмжээгээр  нь авч 
байгаа. Одоогоор  4-5 аж ахуйн нэгж  
нийтдээ 140 орчим кг мөнгө аваад, 
ажиллаж эхлээд явж байна. Уран 
дархан бүр  өөр  өөрсдийн шалгуураар  
нягталж дүгнэж байгаа байх. Миний 
хэрэглэсэн мөнгө чанар, сорьцын 
баталгаа хангалттай, сайн байна лээ. 
Эдлэл, урлалаа хийхэд элдэж, хайлж 
болж байна уу, багажны ая дааж байна 
уу, үгүй юу гэдэг бас нэг шалгуур. 
Баян Айрагийн мөнгө чанартай, сайн 

бүтээгдэхүүн байгаад би хувьдаа 
сэтгэл хангалуун байгаа. Гарал үүсэл 
нь тодорхой, чанартай, тэгээд эх 
орны бүтээгдэхүүн болохоор  манай 
холбооныхон ч их баяртай байна лээ. 
Манай холбоо 110 орчим гишүүнтэй. 
300 гаруй дархан хамаарагддаг. Бид 
2017 онд үнэт эдлэлийн дэлгүүр, 
лангуу хэд байна, тэнд хэд хэчнээн 
хэмжээний хөрөнгө мөнгө эргэлдэж 
байна, үүний хэд нь алт, хэд нь 
мөнгө байна гээд тооллого явуулж 
үзэхэд 120 тэрбум гаруй төгрөгийн 
бараа эргэлттэй байсан. Монгол банк 
уран дархчуудад түүхий эд олгохоо 
больсон 2005 оноос хойш гадны том 
зах зээлээс их хэмжээгээр, хямд 
орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүдтэй 
дотоодын үйлдвэрлэгчид үнийн хувьд 
өрсөлдөх боломжгүй болсон. Ингээд 

үнэт эдлэлийн салбар  үйлдвэр  тал 
руугаа хөгжих боломж нь хумигдаж, 
үндсэндээ унасан гэж болно. Салбараа 
эргэж сэргээхэд бидэнд энэ гарал 
үүсэлтэй, найдвартай, чанартай түүхий 
эд зайлшгүй хэрэгтэй, Том зургаар  
нь харвал энэ Баян Айраг, Салхитын 
мөнгө гадагшаа их хэмжээгээр  
урсаж байгаа валютын урсгалыг бас 
багасгана. Яваандаа дотоодын алт, 
мөнгө гээд металл хэрэглэгдэхүүний 
олдоц сайжраад ирвэл үнэт эдлэлийн 
үйлдвэрлэлийн салбар  маань 
төрөлжиж кластержиж эхэлнэ. 
Эх орныхоо баялгийг эх орондоо 
үлдээгээд, чанар  ханхалсан өв дамжих 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч нартаа 
барих болсондоо туйлын баяртай, 
нүүр  бардам байгаа.

О.МӨНГӨНЦООЖ
Монгол уран дархны “Түмэн Эрдэнэс” нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал

БАЯН АЙРАГИЙН МӨНГӨ ЧАНАРТАЙ, САЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛДОГ

Гарал үүсэл 
нь тодорхой, 
чанартай, 
тэгээд эх орны 
бүтээгдэхүүн 
болохоор манай 
холбооны 
дархцуул ч их 
баяртай байна 
билээ.
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Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК  төвөөс алслагдсан 
говийн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг тул хангамж, 
худалдан авалтыг найдвартай, саадгүй зохион байгуулж 
байх нь онц ач холбогдолтой юм. Иймээс ч компанийн 
үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад харилцан, 
хамтран ажиллагч байгууллагууд чухал үүрэгтэй. 
Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК  үндэсний компаниудаа 
дэмжин ажилладаг бөгөөд Монголын зах зээлд байгаа 
бараа бүтээгдэхүүнийг орон нутаг, Улаанбаатар  болон 
бусад газраас худалдан авч, Монголд хараахан нэвтэрч 
амжаагүй байгаа, тодорхой нарийн технологи, чанар  
шаардсан бараа бүтээгдэхүүнээ гаднаас импортлон 

оруулж ирдэг. Тус компани харилцагчидтайгаа эрх 
тэгш зарчмыг баримталж, хэн нэгэнд давуу байдал 
олголгүй, зах зээлийн шударга өрсөлдөөний зарчим, 
зах зээлийн өрсөлдөөнт үнийг харьцуулан судлах 
замаар  ажиллаж байна. 

Хангамж, худалдан авалтын хэлтэс нь уурхайн 
тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангахад зайлшгүй 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгсэл, 
технологийн болон туслах материал, үйлчилгээг цаг 
тухайд нь бэлтгэн нийлүүлэх, тээвэрлэх, хадгалах, 
хуваарилах, зарцуулалтад нь хяналт тавих үүргүүдийг 
хүлээн ажилладаг. 

ХАНГАМЖ, ХУДАЛДАН АВАЛТ

 Хангамж худалдан авалтын хэлтсийн ажилтан О.Мишээлт, Х.Бархассүрэн.
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Хангамжийн хэлтсийн үндсэн зорилго бол уурхайд хэрэгтэй байгаа техникийн 
сэлбэг хэрэгслийг цаг хугацаанд нь ханган нийлүүлэх, бэлэн байлгаж байх, 
өргөн хэрэглээний цемент, химийн бодис, тос тосолгооны материал, хувийн 
хамгаалах хэрэглүүдийн нөөцийг бүрдүүлэх юм. Бид нийтдээ гадаад, дотоодын 
400 гаруй ханган нийлүүлэгч компанитай хамтран ажилладаг. Үүнд дотоодын 
ханган нийлүүлэгчдээс нийт худалдан авалтынхаа 87 орчим хувийг авч 
байна. Эдгээр  дотоодын худалдан авалтынхаа дотор  орон нутгийн 54 ханган 
нийлүүлэгчээс эрчим хүчний нүүрсний тээвэрлэлт, бусад ачаа тээвэр, түлээний 
мод, хүнс, хөдөлмөр  хамгааллын хувцас хэрэгсэл, дээжний уут зэрэг олон 
төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авдаг. Ашиглалт явуулж байгаа Завхан аймгийн 
Дөрвөлжин сумаас ундны цэвэр  ус, ажлын хувцас гэх мэт ханган нийлүүлэлт 
авч байгаа. Гадаадын ханган нийлүүлэгчдээс авч буй худалдан авалт 13 хувь 
болдог бөгөөд үүнд техник, тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн 
бодисууд гэх мэт зүйлс байдаг. Боломжтойг нь бид дотоодын аж ахуйн нэгжээр  
дамжуулан авах тохиолдол байна. Энэ нь манай “Хамтдаа хөгжих” гэдэг 
бодлогын хүрээнд дотоодынхоо аж ахуйн нэгжийг дэмжих чиглэлээр  хийгдэж 
буй ажил юм. Сардаа дунджаар  5-6 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийдэг. 
Энэ маань цаашаа дам нөлөөгөөрөө олон аж ахуйн нэгж, иргэний амьдрал ахуйд 
тус дэм болдог биз ээ. 

П.ЧИНЗОРИГ
Уурхайн хангамж, худалдан авалтын ахлах мэргэжилтэн

2019 ОНД ОРОН НУТГИЙН 54 ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧЭЭС 
3.76 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ ХИЙСЭН

Нийт худалдан 
авалтынхаа 
87 орчим 
хувийг 
дотоодын 
ханган 
нийлүүлэгчдээс 

авдаг. 
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Баян Айрагийн уурхайг маш их дэмждэг. Бидний амьдрал ахуй энэ уурхайгаас маш их залгасан. 
Уурхай эхлэхээс өмнө манай сумын амьдрал эвгүйтэж ирж байсан. Ажилтай хүн ховор. Хэдэн 
төрийн албан хаагч нар  л ажилтай байлаа шүү дээ. Үйл ажиллагаа явуулдаг цөөхөн хэдэн дэлгүүр  
байлаа. Ажлын байр  байхгүй. 2012 оноос уурхай нээгдээд л өч төчнөөн хүн ажлын байраар  
хангагдаж байна. Бараг өрх бүрээс хүн ажиллаж байгаа байх. Манай охин хүртэл уурхайд 
ажиллаж байна. Өрхөөс нэг хүн ажиллаж байна гэдэг тухайн сум орон нутгийн санхүү эдийн засаг, 
тэр  өрхийн амьжиргаа, өрхийн орлого, бүх юманд сайнаар  нөлөөлж байгаа гэж бодож байгаа. Би 
2012 онд байгаль орчны хэлтэст туслах ажилтан хийж байсан. Харганы үр  мүр  түүнэ. Бас уурхайн 
хотхонд мод тарих ажлыг хийж байлаа. Анх нарийхан харандаа шиг юм тарьж байсан. Одоо 
надаас өндөр  болчихсон байна лээ. Хөдөөгийн сумдыг харьцуулахад манай сум шиг ийм ажлын 
байр  ихтэй сум бараг байхгүй. Дэлгүүрүүд өргөтгөлөө хийж байна. Манай дэлгүүр  өнгөрсөн онд 
өргөтгөлөө хийсэн. Дөрвөн ч дэлгүүр  өргөтгөлөө хийчихээд байна. Манай дэлгүүр  сумандаа томдоо 
ордог. Албан газруудын хүнсийг хангах тендер  энэ тэрд байнга оролцдог. Хотоос голдуу бараагаа 
татна. Богино хугацаатай хүнсний бүтээгдэхүүнийг аймгийн төвөөс татна. Бараа бүтээгдэхүүнийхээ 
хугацаа, чанар  дээр  анхаарч ажилладаг. Манайх уурхайд дэлгүүр  ажиллуулахаас гадна нүүрс 
нийлүүлдэг. Гэхдээ би ганцаараа биш олон аж ахуй энэ үйл ажиллагаанд оролцдог л доо. Манай 
“Мөнх найман төгөл” аж ахуй 2015 оноос энэ үйл ажиллагааг хийсэн. Энэ мэтээр  Баян Айрагийн 
уурхай манай сумынхны амьдралд маш их хувь нэмэр  оруулдаг. Манай суманд тээвэрт явдаг, 20 
тоннын хоёр  том тэрэг байгаа. Тэднийгээ бид хөлслөөд явуулж байгаа юм. Ингээд бодохоор  Баян 
Айраг давхар  давхар  олон хүний амьжиргаанд нөлөөлж байгаа нь тодорхой байна. 

С.БАЯРМАА
Дөрвөлжин сумын “Алтан говь бүрд” дэлгүүрийн эрхлэгч

МАНАЙ СУМ ШИГ АЖЛЫН БАЙР ИХТЭЙ 
СУМ БАРАГ БАЙХГҮЙ

Бидний 
амьдрал 
ахуй энэ 
уурхайгаас 
маш их 
залгасан. 
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Нэгэн арваны туулсан зам, туршлагаа эргээд харахад Баян Айраг 

Эксплорэйшн ХХК нь Завхан аймгийн хөгжил, иргэд олон нийтэд 

чиглэсэн үр өгөөжтэй төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, хамтдаа 

хөгжиж, амласнаа биелүүлж иржээ. Бид анхлан зорьсон нийгмийн 

лицензээ хадгалж, иргэдийнхээ итгэл найдварыг хүлээн, амласнаа 

хэрэгжүүлж ирсэн бодит түүхийг бүтээжээ.

 Манайхан “Амьдралын эх ажил, ажлын эх санаачилга” хэмээх ухаант 

ардынхаа мэргэн сургаалыг санаж, хөдөлмөрөөр амьдралын замналаа 

дурайлган, улс нийгэмдээ бүтээлтэй, аж амьдралдаа өгөөжтэйгээр 

тодрох маргаашийн өдрүүдийг урам зоригтойгоор хүлээдэг юм.  

Завхан нутгийнхныхаа итгэл, найдварыг дааж хамтдаа хөгжиж 

чадсан. Цаашдаа ч байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахыг 

эрмэлзэн, иргэд, олон нийтийн эрх ашгийг хүндэтгэн хамтын нягт 

ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн, өндөр үр дүнтэй ажиллах хүсэл 

тэмүүлэл бидэнд дүүрэн байна. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. 


