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НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА,
БАЙГАЛЬ ОРЧИНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

ХИЙГДСЭН АЖЛУУД

УУЛ УУРХАЙН ҮНДЭСНИЙ ОЛБОРЛОГЧ ХХК



• Компанийн хэрэгжүүлсэн төслүүд
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ

• Нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр хийгдсэн ажлууд
– Сум орон нутагт чиглсэн хөрөнгө оруулалт, дэд бүтэцийн ажлууд
– Иргэдийг ажлын байраар хангах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх
– Орон нутгийн малчин иргэдийг дэмчих чиглэлээр
– Иргэдийн боловсролын чиглэлийн хөтөлбөр, сургалтууд
– Компанийн сайн санааны хандив тусламж

Байгаль орчины чиглэлээр хийгдсэн ажлууд
– Байгаль орчины ажлууд
– Нөхөн сэргээлт
– Бидний гаргасан амжилт
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Танилцуулгын бүтэц
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УУҮО ХХК нь 2010 онд байгуулагдсан.
Үйл ажиллагааны чиглэл
• Төлөвлөлт
• Олборлолт
• Зөвлөх үйлчилгээ
• Зам дэд бүтэц, барилга

Эрхэм зорилго:
• Байгаль орчинд  ээлтэй
• Аюулгүй үйлдвэрлэл
• Дэвшилтэт технологи
• Хариуцлагатай мэргэшсэн хүний нөөцөд тулгуурласан  тэргүүний

компани байна.



Компанийн хэрэгжүүлж буй
менежмент олон улсын стандарт

 OHSAS 18001:2007 ХАБЭА-н Удирдлагын
тогтолццоог 2013 онд нэвтрүүлсэн

2017 онд дахин магадлан аудит хийлгэж
баталгаажуулалт хийгдсэн
 ISO9001:2010 Чанарын Удирдлагын

тогтолцоо нэвтрүүлэн ажиллаж байна
 ISO14001:2005 Байгаль Орчны удирдлагын

тогтолцооны олон улсын стандартыг
нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна

 Оpen ERP системийг нэвтрүүлсэн
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"Уул Уурхайн Үндэсний Олборлогч" ХХК

2011-2012 Төв аймаг, Заамар сум Бумбат /Алтны шороон орд/
2012-2013 Төв аймаг, Заамар сум Бага Хайлааст /Алтны шороон орд/
2013-2015 Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум Баруун Цанхи ЭТТ ХК,
2014-2015 Өмнөговь аймаг, Гурван Тэс сум Хүрэн Шанд
2012-2018 Төв аймаг, Заамар сум Баянгол /Алтны шороон орд/

2018-06 сараас   Төв аймаг, Заамар сум                             Арнаймган /Алтны шороон орд/

Хэрэгжүүлж буй болон хэрэгжүүлсэн
төслүүд



Орон нутагтай байгуулах нийгмийн
хариуцлагын гэрээ

• Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 2013 оноос Төв аймгийн
Заамар сумын Иргэдийн төлөөллийн хурал, Засаг даргатай нийгмийн
хариуцлагын гэрээг байгуулан ажиллаж байна.

• Энэхүү гэрээг жил бүр ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд тайлагнаж
дүгнүүлэн дараа жилийн гэрээгээ байгуулан орон нутагтай хамтран
ажилладаг.
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Заамар сумын цэвэр усны нацос станцын засварыг ус хадгалах цамхаг,
усны нөөцлүүр, нацосны станц, хашаа зэргийг иж бүрнээр засаж
тохижуулав.

Өмнө Дараа нь

Сум орон нутагт чиглэсэн хөрөнгө
оруулалт, дэд бүтэцийн ажлууд
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Заамар сумын Доржзодовлин хийдийн засвар

Өмнө Дараа



Заамар сумын Хайлааст
багийн төвд тоглоомын төв
байгуулсан.
• Сагсан бөмбөгийн

тоглоомын талбай
• Воллеболлын талбай
• Хөл бөмбөгийн талбай
• Хүүхдийн цогцолбор

тоглоом

Сум орон нутагт чиглэсэн хөрөнгө
оруулалт, дэд бүтэцийн ажлууд



Төв аймгийн Заамар суманд галын иж бүрэн тоноглолттой автомашин

хүлээлгэн өгөв

Төв аймгийн Заамар суманд галын иж бүрэн тоноглолттой автомашин

хүлээлгэн өгөв

Сум орон нутагт чиглэсэн хөрөнгө
оруулалт, дэд бүтэцийн ажлууд



1/30/2019 11

• 2014 онд МСҮТ-ийн гагнуурын ангийг иж бүрэн тохижуулсан, гагнуурын аппарат
сургалтын материалаар хангасан

• 2016 он Заамар сумын МСҮТ-ийн ХАБ-ын кабинетийг тохижуулан хүлээлгэн өгсөн.
• 2017 онд МСҮТ-ийн цахилгаан монтажны иж бүрэн засварын ажил

Сум орон нутагт чиглэсэн
хөрөнгө оруулалт, дэд бүтэцийн

ажлууд



30 тонн малын тэжээлийг Заамар сумын малчдад олгож, өвөлжилт
хүндэрсэн үед тусалж дэмждэг

Орон нутгийн малчдыг дэмжих
чиглэлээр
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Орон нутгийн малчдыг дэмжих чиглэлээр



2013 онд Баянголын хөндийд орон нутгийн малчдад худаг гаргаж усаар
хангасан

2018 онд Өвөрнаймганд малчдад худаг гаргаж өгсөн
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Орон нутгийн малчин иргэдийг дэмчих
чиглэлээр



2013 оноос Энх мөнх орон
нутгийн иргэдийн 45
гишүүнтэй “Заамар
Арвижих” нөхөрлөлийн
гишүүд, Заамар сумын
Мэргэжил сургалт
үйлдвэрлэлийн төвийн нөхөн
сэргээлтийн ангийн
оюутнуудыг нөхөн сэргээлт
болон мод, төмс, хүнсний
ногоог тариалах аргазүйд
суралцуулан хамтран
ажилласан.

Байгаль орчны ажилд орон
нутгийн иргэд хамтын

ажиллагаа
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Иргэдийг ажлын байраар хангах, жижиг
дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх



Орон нутгийн үзүүлэх сургалт – БО-2012, 2013 он Орон нутгийн үзүүлэх сургалт – ХАБЭА-2013

2011-2013 онуудад Швейцарын хөгжлийн агентлагын Тогтвортой бичил уурхай
төслийн захиалгаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Байгаль орчны
менежмент ба нөхөн сэргээлт сургалт”-ыг нийт 7 аймгийн 10 сайтын 743 бичил
уурхайчдыг сургасан.
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Орон нутагт чиглэсэн сургалтын
хөтөлбөрүүд

Нөхөн сэргээлт, байгаль орчны сургалтууд Хүнсний ногоо тариалах сургалт, практик



• Орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар
хангах, орлогыг нэмэгдүүлэх зорилтын
хүрээнд

• Заамар Хан ХХК-ны оёдлын үйлдвэрт
2017-2018 онуудад 326 ажилчдын өвөл,
зуны хувцасыг хийлгүүлсэн.

Иргэдийг ажлын байраар хангах,
жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх
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Орон нутгийн иргэдийг уурхайтай
танилцуулах аян арга хэмжээ



Гэр бүлийн аялал

"Уул Уурхайн Үндэсний Олборлогч" ХХК



Заамар сумын Хайлааст багийн  70 дээш насны өндөр настанд жил бүр сар
шинийн баярын хүндэтгэл үзүүлдэг.

Компанийн сайн санааны тусламж,
хөтөлбөрүүд



• Төв аймгийн Онцгой байдлын газарт түймрийн тандан судалгаа хийх
зориулалтаар дрон өгсөн.
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Компанийн сайн санааны тусламж,
хөтөлбөрүүд



• Байгаль орчны ажлууд
• Археологи, авран хамгаалалт
• Уурхайн нөхөн сэргээлт
• Бидний гаргасан амжилтууд
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Байгаль орчны чиглэлээр хийгдсэн
ажил, хөтөлбөрүүд



Байгаль орчны мониторинг, хяналт
шинжилгээ

Ус, хөрс, агаарын шинжилгээг итгэмжлэгдсэн БО-ны хэмжилзүйн төв лабораторит
хийлгэж үр дүнд анализ хийх, мониторинг хяналт тавьдаг



• Баруун цанхи төсөл-Хаягдлын овоолго хийх талбайд ЭТТ-03 булшийг архелогийн

хүрээлэн малтлага хийж Хүннүгийн үеийн булш болохыг тогтоосон. /2013 он/

• Баянгол төсөл- Зүүншандын ам, Эртний тал хээрийн бизон (Bison priscus)

дөрөвдөгч галавын үе /2015 он/

Археологи, авран хамгаалах
малталт



ХОГ BUCKET CHALLENGE -АРГА
ХЭМЖЭЭ
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Төв аймгийн Заамар сумын Халзангийн давааны 12 км зам дагуух хог хаягдлыг
компанийн ажилтан жил бүр  цэвэрлэх арга хэмжээг зохион байгуулдаг.
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Биологийн

Техникийн

Нөхөн сэргээлт
хийсэн ордууд

Техникийн
(га)

Биологийн
(га)

Бага Хайлааст 91 96,7

Салтгар 116.06 110.45

Бурхант 52.9 25.2

Зүүншанд 110.29 140.15
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2010-2018 оны нөхөн сэргээлт



Багахайлааст
• Техникийн нөхөн сэргээлт-91 га
• Биологийн нөхөн сэргээлт-96,7 га
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Олборлолт эхлэхээс өмнөх
эвдрэлд орсон байдал  /2012 он/

Уурхайн олборлолтын явц
/2013 он/

Салтгарын ам
• Техникийн нөхөн сэргээлт-102,9 га
• Биологийн нөхөн сэргээлт-98,7 га

Нөхөн сэргээсний дараа 2016 оны 8 сард

Үерийн шуудуу



1/30/2019 29
Нөхөн сэргээлт хийгдсэний дараа

Олборлолт эхлэхээс өмнө 2013 он

2015.08-р сар

Олборлолт үед 2014 он

Бурхантын ам
• Техникийн нөхөн сэргээлт-39,3 га
• Биологийн нөхөн сэргээлт-25,7 га



Олборлолт эхлэхээс өмнө
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Олборлох үед

Нөхөн сэргээсний дараа 2016 оны 8 сард

Зүүншандын ам
• Техникийн нөхөн сэргээлт-74 га
• Биологийн нөхөн сэргээлт-73,5 га
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2018 оны Зүүншандын нөхөн сэргээлт

2018 оны Техникийн нөхөн сэргээлт 57.5га
Биологийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэлээр 89.23га



Уурхайн хаалт ба байгаль орчны
хамгаалал үзүүлэх сургалт
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2013 онд МХЕГ болон Германы хамтын ажиллагааны BGR төсөлтэй хамтран
“Уурхайн хаалт ба байгаль орчин хамгаалал” VIII-р бага хурлыг уурхай дээр
зохион байгуулж, нөхөн сэргээлтийн улсын үзүүлэх сургалт хийсэн.



Бидний гаргасан амжилтаас

УУЯ , Ашигт малтмалын газраас
“Тэргүүний нөхөн сэргээгч компани”-аар

шалгаруулсан 2014 он

Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас шалгаруулсан уул уурхайн
салбарын оны шилдэг “ENTREPRENEUR” 2014 он

2013 оны
Шилдэг татвар

төлөгч
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2012 АМГ-аас
“Шилдэг технологи

нэвтрүүлэгч"



2016 он:
ХАҮТ-аас “Шилдэг

байгалийн нөхөн сэргээгч-
Greenprenuer”
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Бидний гаргасан амжилтаас

2015 он
ХАҮТ-аас “Нийгмийн

хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч
компани -Enterprenuer”



2017 онд гаргасан амжилтууд
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2017 он
УУХҮ-ийн яам, АМГТ-ны газраас

“Шилдэг нөхөн сэргээгч” компани

2017 он
БОАЖ-ын Яам, Туул голын сав газрын
захиргаанаас Хатан туул өргөмжлөл



Санал

• Аймаг, сум бүс нутгийн стратеги төлөвлөгөөтэй уялдсан нийгмийн
хариуцлагийн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

• Байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн ажлийн байр бий
болгоход:

 Судалгаан дээр суурилсан мастер төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах

 Дахин боловсруулагдаг хаягдалыг боловсруулалт

 Дотоодын аялал жуулчлал, спортод түшиглэсэн амралт аялалын

хөтөлбөрүүдийг бодлогийн хэмжээнд төлөвлөж уурхайн хаалттай

уялдуулах

 Орон нутгийн иргэдэд чиглэсэн сургалт, чадавхижуулах
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Хаягдал дугуйн боловсруулалт
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Хаягдал дугуйн бүтээгдэхүүн
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Уурхайн хаалтын төлөвлөлт



Баярлалаа

Утас: 75754040

www.mno.mn


