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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2015 он Зургаадугаар сарОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2015 ОНЫ ЗУРГААДУГААР САР

Энэ жилийн хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан 
23 иргэн Австралийн мэргэжил, ур чадварын 
стандартын гэрчилгээгээ гардан авлаа.

(4-р нүүрт)

ХАНБОГДЫН 
ИРГЭД “АЖИЛ 
ХӨДӨЛМӨРТ 
БЭЛТГЭХ 
ХӨТӨЛБӨР”-Т 
ХАМРАГДЛАА 

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ 
ӨДРИЙГ ТАВ ДАХЬ ЖИЛДЭЭ 
ТЭМДЭГЛЭВ

Хүнс хөрсөнд ургадаг. 
Хөрсийг эрүүл байлгая

(6-р нүүрт)

БАЯЖИХЫН АГУЙГ УНАГАН 
ТӨРХӨНД НЬ ОРУУЛЛАА

Та бүхнийг хогоо зориулалтын 
саванд хийж, зөв боловсон 
аялж зугаалаарай хэмээн хүсч 
байна.
(10-р нүүрт)

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

“Оюу толгой” ХХК тээврийн хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжүүдийг битүүмжилсэн дуудлага 
худалдаагаар үнийн санал авч худалдана.

(14-р нүүрт)



“Орон нутгийн сонин”-ы 2014 оны 6 сарын дугаар 
буюу өнгөрсөн жилийн наадмын босгон дээр уншигч 
түмэнтэйгээ мэндчилж байсан тэр мөчөөс хойш нэг 
жилийн хугацаанд “Оюу толгой” компаниас орон 
нутагт хандан хэрэгжүүлсэн ажил үйлсийнхээ талаар 
та бүхэндээ хүргэж, дахин  уулзаж буйдаа баяртай 
байна. Энэ хугацаанд “Оюу толгой” компани 1 сая дахь 
тн зэсийн баяжмалаа үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ орон 
нутагтай хамтран ажиллах чиглэлээр хийсэн ажлыг 
тоймлон дурдья. 

Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Ханбогд сум болон “Оюу 
толгой” компанийн хооронд Хамтын ажиллагааны 
гэрээг байгуулж, энэ оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр 
талууд гарын үсэг зурлаа. Энэ гэрээ байгуулагдсанаар 
орон нутаг, “Оюу толгой” компани  тодорхой 
чиглэлүүдээр нягт харилцан, хамтран ажиллах боломж 
бүрдлээ. Ханбогд сумын 90 жилийн ойг угтан барьж, 
ашиглалтад оруулсан “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн 
сумын иргэдийн чөлөөт цагаа ая тухтай өнгөрөөх 
шинэлэг орчин болж чадсан  төдийгүй 2014 оны 
Өмнөговь аймгийн шилдэг бүтээн байгуулалтаар 
шалгарсан юм. Уурхайтай ойр нутагладаг малчдад 
тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэж, урт хугацаанд 
хамтран ажиллах зорилгоор малчдын төлөөлөл, орон 
нутгийн захиргаа болон “Оюу толгой” компанийн 

хамтарсан Гурван талт зөвлөл байгуулан ажиллаж 
эхэллээ. Ханбогд суманд Иргэдийн хөгжлийн  төвийг  
ашиглалтад оруулснаар тус төвд нутгийн иргэд, 
төр болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
хоршоод болон “Оюу толгой” компани олон нийтийг 
хамарсан аливаа арга хэмжээг тохилог орчинд зохион 
байгуулах бололцоо бүрдсэн. 

Австрали зэрэг улс орнуудын технологи туршлагыг 
нэвтрүүлэн энэ хавар хоршоод   анх удаа  тэмээгээ 
цахилгаан хайчаар ноосоллоо. Мөн Ханбогд сумын 
“Говийн баян эрдэнэс”  хоршоо торомны самнасан 
ноос бэлтгэх ажлыг  холбогдох эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудтай хамтран амжилттай зохион 
байгуулсан болно.

НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран Залуучуудын 
хөгжлийн төвийг байгуулах,  Залуучуудын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тохирч хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулсан. “Өмнөговийн түүх, соёлын өв; 
өнөө ба ирээдүй” онол, практикийн бага хурлыг 
санхүүжүүлэн оролцов. Өмнөговь аймгийн нутгаас 
олдсон археологи, палеонтологийн олдворуудын 
дээжис, аймгийн урчуудын шилдэг бүтээлүүдээс 
бүрдсэн үзэсгэлэнг зохион байгууллаа. Ханбогд сумын 
ЕБС-ийн сургалтын зарим кабинетууд, эмнэлгийн 

Мэндчилгээ
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“Оюу толгой” ХХК-
ийн Бүсийн хөгжил, 

нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн Ерөнхий 

менежер Ш.Байгалмаа



ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2015 он Зургаадугаар сар

яаралтай тусламжийн өрөөг тохижуулсан, 
эмч нарт англи хэлний сургалт зохион 
байгуулсан зэрэг нийгмийн салбарыг 
дэмжсэн олон үйл ажиллагаа явууллаа. 
Энэхүү ололт амжилт бүрийн цаана 
“Оюу толгой” компанийн хамт олны 
нөр их хөдөлмөр, хувь нийлүүлэгчдийн 
санхүүгийн дэмжлэг, говьчуудын маань 
туслалцаа хамтын ажиллагаа байгаа 
гэдгийг хэлэхэд таатай байна. 

Говь сайхан нутгийн түмэндээ нар, хур 
тэгширсэн дэлгэр зундаа сайхан зусч, 
Монгол түмний уламжлалт их баяр 
цэнгэл наадамдаа хотол олноор сайхан 
наадаж, төр, түмнээрээ дүүрэн билэгтэй, 
түвшин жаргалтай байхын өлзийтэй 
ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. 
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СУМУУДЫН ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД 
УУРХАЙД ЗОЧИЛЛОО

Өмнөговь аймгийн бүх сумын ИТХ-ын 
төлөөлөгчид 6 дугаар сарын 10-11-нд Баян-
Овоо суманд хуралдсан юм. Тэд хурлын 
дараа 6 дугаар сарын 12-нд Оюу толгой 
уурхайтай танилцах аялал хийлээ.  

Оюу толгой уурхайтай танилцсан 46 зочныг 
Уурхайн дэд бүтэц, үйлчилгээ хариуцсан 
Ерөнхий менежер Эндрью Миллэр, Эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, 
аюулгүй байдал болон орон нутгийн асуудал 
хариуцсан Ерөнхий менежер Кэрри Эдвардс 

болон Нийгмийн харилцааны хэлтсийн 
Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан 
Менежер О.Цэрэннадмид нар хүлээн авч 
мэдээлэл өгч, танилцуулга хийсэн юм. 

Зочид “Ёс заншлын өргөө”, Оюу толгойн 
музей, ил уурхай, соёл, спортын төвтэй 
танилцахын зэрэгцээ өөрсдийн сумаас 
ажиллаж байгаа ажилтнуудтай уулзлаа.
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ХАНБОГДЫН ИРГЭД “АЖИЛ ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ 
ХӨТӨЛБӨР”-Т ХАМРАГДЛАА 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын иргэдийн 
боловсролд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
хэрэгжсэн “Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх 
хөтөлбөр”-ийн хоёр дахь жилийн төгсөлт 6 
дугаар сарын 19-нд тус суманд боллоо. Энэ 
жилийн хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан 23 
иргэн Австралийн мэргэжил, ур чадварын 
стандартын гэрчилгээгээ гардан авлаа. Уг 
хөтөлбөрөөр хүмүүст ажил хөдөлмөрт бэлтгэх 
суурь ур чадварууд эзэмшүүлсэн бөгөөд 18 
долоо хоног үргэлжилсэн тус сургалт Ханбогд 
сум дахь Техникийн сургалтын төвд эхлэн, 

онол, дадлага, ажлын байр дахь дадлага 
гэсэн хосолсон хэлбэрээр явагджээ. Мөн 
хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүс Оюу толгой 
уурхайд дадлага хийсэн байна. “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн 
зөвлөх О.Энх-Ариунаа “Энэхүү сургалтад 
хамрагдснаар сумын залуучууд хөдөлмөрийн 
зах зээл дээр өрсөлдөх  чадвараа нэг алхмаар 
дээшлүүлсэн гэж үзэж байна. Суралцагчид 
бизнесийн орчинд ажиллах, бизнесийн ёс зүйн  
үндсэн ойлголтууд, уурхайн үйл ажиллагаатай 
танилцсан нь Монгол Улсын аль ч үйлдвэр, аж 

ахуйн нэгжид ажиллах боломж нээж байна” 
гэлээ. 

Австралийн мэргэжил, ур чадварын 
стандартын гэрчилгээ хүлээн авсан Ханбогд 
сумын иргэн Г. Төгс-Оюун “Манай суманд 
сурах хүсэлтэй залуучууд олон байдаг. Тиймээс 
маш хэрэгтэй, өгөөжтэй сургалт боллоо. Энэ 
сургалт ажилд орох боломж бүрдүүлж, нэг 
шатаар ахиулж өглөө. Онолын сургалтаас 
гадна Оюу толгой уурхайд дадлага хийж, 
аюулгүй ажиллагааны талаар их зүйлийг 

~Энэ жилийн хөтөлбөрт амжилттай 
хамрагдсан 23 иргэн Австралийн 

мэргэжил, ур чадварын стандартын 
гэрчилгээгээ гардан авлаа~
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ОЮУ ТОЛГОЙН ТОЙМ МЭДЭЭ
Манай ажлын үзүүлэлт

сурсан” хэмээн ярилаа.  Дашрамд дурьдахад, 
“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг болон 
тус аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, 
Даланзадгад сумдтай Хамтын ажиллагааны 
гэрээнд 4 дүгээр сарын 22-нд гарын үсэг зурсан 
юм. Энэ гэрээгээр “Оюу толгой” компани орон 
нутгийн байгаль орчин, ус, уламжлалт мал аж 
ахуй, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, 
үндэсний түүх, соёлын өвийг хамгаалах, 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, орон нутгийн 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, тэдгээрээс 
бараа үйлчилгээ худалдан авах зэрэг үндсэн 
чиглэлүүдээр дэмжлэг үзүүлэх юм. Мөн “Оюу 
толгой” компани 2015 оны нэгдүгээр улиралд 
Өмнөговь аймгийн боловсрол, сургалтын 
хөтөлбөрт 744.000 ам.доллар зарцуулжээ. 2015 оны I улиралд боловсрол сургалтын хөтөлбөрт 744,000 ам.доллар зарцуулав. Олон улсын 

хөдөлмөрийн стандартад нийцсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх боловсрол, сургалтын 
хөтөлбөрүүд нь “Оюу толгой”-н тэргүүлэх чиглэлийн нэг хэвээр байна. 

Боловсрол, сургалт
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Өнөөдөр Монгол орны байгаль орчинд 
тулгамдаж байгаа нэг томоохон асуудал 
бол цөлжилт юм. Цөлжилтийг олон 
байдлаар тодорхойлдог. Гэхдээ НҮБ-
ын Цөлжилттэй тэмцэх олон улсын 
конвенцээс гаргасан тодорхойлолтыг 
илүү оновчтой хэмээн үздэг байна. Энэ 
конвенцид зааснаар “Уур амьсгалын 
өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагаа зэрэг олон 
янзын хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хуурай, 
хуурайвтар, чийг дутмаг нутаг оронд 
газрын доройтол болохыг цөлжилт гэнэ” 
хэмээсэн байдаг. Уур амьсгалын нөлөөгөөр 
үүсэх өөрчлөлтөөс сэргийлэх боломж олон 
биш. Харин хүний үйл ажиллагаа хавсарсан 
цөлжилтөөс сэргийлэх, түүнийг бууруулах 
боломжууд олон байдаг аж. 

НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн 1994 оны 
шийдвэрээр жил бүрийн 6 дугаар сарын 
17-ны өдрийг дэлхий нийтээр цөлжилттэй 
тэмцэх өдөр болгон тунхаглажээ. Манай улс 
энэ өдрийг 1998 оноос жил бүр тэмдэглэн 
ирлээ. Энэ жил дэлхий даяар “Хүнс хөрсөнд 
ургадаг. Хөрсийг эрүүл байлгая” уриан доор 
тэмдэглэсэн юм. Энэ өдөр Оюу толгой уурхайн 

ажилтнуудад болон Ханбогд сумын иргэдэд 
зориулан дараах үйл ажиллагаануудыг 
зохион байгууллаа. 

Цөлжилтийн сэдвээр илтгэл тавилаа

БНХАУ-ын Харбин хотын Боловсролын их 
сургуулийн магистр, залуу судлаач Б.Батмөнх 
Оюу толгой уурхайн ажилчдад болон 
Ханбогд сумын иргэдэд зориулан “Монгол 
орны цөлжилтийн өнөөгийн төлөв байдал, 
түүнийг залруулах арга замууд” сэдвээр 
илтгэл тавилаа. Түүний илтгэлд Монгол 
улсад тулгарч буй цөлжилтийн асуудал, 
түүнийг хэрхэн даван туулах шийдлийн 

талаар тусгажээ. Б.Батмөнх өнгөрсөн жил 
“Оюу толгой”-оос зарласан “Цөлжилт ба 
хариуцлагатай уул уурхай” сэдэвт нийтлэлийн 
уралдаанд 3 дугаар байр эзэлж байсан юм. 

Машины хаалганд зурагт уриалга наалаа

Цөлжилттэй тэмцэх нь бүх нийтийн үйлс. Энэ 
ажилд малчид, ард иргэд ч чухал үүрэгтэй 
байдаг. Тиймээс Оюу толгой уурхайгаас 
Гашуун сухайтын хилийн боомт хүртэл зэсийн 
баяжмал тээвэрлэж байгаа 16 машины 
хаалганд НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх 
конвенцоос тус өдөрт зориулан гаргасан 

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ӨДРИЙГ ТАВ 
ДАХЬ ЖИЛДЭЭ ТЭМДЭГЛЭВ

~ Хүнс хөрсөнд ургадаг. Хөрсийг эрүүл байлгая ~
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постер, логог эх хэл рүү хөрвүүлэн хэвлэсэн 
уриалга нааж, хөдөлгөөнт байдлаар мэдээлэл 
өглөө. Эдгээр машинууд Ханбогд сумын нутаг 
дэвсгэр дээгүүр хил хүртэл ирэх явах, ирэхдээ 
нийт 200 км зам туулдаг.  

Уурхайчдад баримтат кино үзүүлэв
Оюу толгой уурхайн ажилтнуудад “Цөлжиж 
буй Монгол орон” баримтат киног албан 
ёсны эрхтэйгээр “Зэрэглээ” кино театрт 
толилууллаа. Энэхүү баримтат кинонд Монгол 
улсад цөлжилт бий болж байгаа, түүнээс 
гарах арга зам, хийж байгаа ажлууд, хууль эрх 
зүйн шинэчлэлийн талаар өгүүлсэн байна. 
Уг киног Монгол улсын ШУА-ийн харъяа 
Цөлжилтийн Судалгааны Төв, Швейцарийн 
Хөгжлийн Агентлаг, МҮОНРТ-ийн Гараг студи 
хамтран бүтээжээ. Ийнхүү “Оюу толгой” 
компани тав дахь жилдээ цөлжилттэй тэмцэх 
дэлхийн өдрийг тэмдэглэлээ.  

АХА тэмцээн зохион байгуулав
Ханбогд сумын иргэдийн дунд цөлжилт 
газрын доройтол болон байгаль хамгааллын 
чиглэлээр бэлтгэсэн асуулт, хариултын АХА 
тэмцээн зохион байгуулав. Тэмцээнд нийт 
39 хүн оролцож, 1-р байрыг Ханбогд сумын 
иргэн н.Цэнд, 2-р байрыг сумын ЗДТГ-ын 
Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн Т.Насандэмбэрэл, 
3-р байрыг сумын Мал эмнэлэг, үржлийн 
тасгийн дарга Д.Хүрэлбаатар нар тус тус 
эзлэв. 

ОЮУ ТОЛГОЙН ТОЙМ МЭДЭЭ
Манай ажлын үзүүлэлт

Орон нутгийн тогтвортой 
хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Орон нутгийн 
оролцогч 

талуудын хамтын 
ажиллагаа, 

түншлэл

Нүүлгэн 
шилжүүлэлтБэлчээрийн менежментийн 

хөтөлбөр, малчдын худгийг 
нөхөн сэргээх ажил

Соёлын өвийн 
хөтөлбөр

Эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль 

орчны хөтөлбөр

Орон нутгийн 
дэд бүтцийн 

төслүүд28%

5%

6%

8%
2%

51%

278,800
ам.доллар

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа 
бөгөөд 2015 оны эхний улиралд 278,800 ам.доллар зарцуулав. 
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Н.АМАРСАЙХАН: ЦАХИЛГААН ХАЙЧААР НООСЛОХОД 
ЦАГ ХУГАЦАА МАШ БАГА ЗАРЦУУЛДАГ ЮМ БАЙНА

Ханбогд сумын Номгон багийн малчин 
Н.Амарсайхантай ярилцлаа. Тэрээр 1992 онд 
нэгдэл тарахад хувьцаанд 22 тэмээ авч өрх 
тусгаарлан малчин болсон бөгөөд эдүгээ 
200 орчим тэмээтэй юм. Түүний хувьд мал 
сүрэг тэмээн сүргийнхээ тоо толгойг өсгөн 
үржүүлэхээс илүү зах зээлээ дагасан эдийн 
засгийн эргэлтэнд оруулахад ихээхэн анхаарч 
ажилладаг байна. Говь нутгийн малчид 
сүүлийн жилүүдэд цаг агаар, бэлчээрийн гарц 
даацдаа тохируулан малын үүлдэр чанарлаг 
байдлыг ихээхэн анхаардаг болжээ. 

- Та анх хэзээнээс мал маллаж эхэлсэн бэ?
- Би анх 1992 онд нэгдэл тарахад 22 тэмээ 

хувьцаанд аваад өрх тусгаарлан, малчин 
болсон. Түүнээс хойш өнөөдрийг хүртэл 23 
жил мал маллаж байна. Миний хувьд говь 
нутагт дасан зохицсон тэсвэр тэвчээртэй 
тэмээн сүргээ голлон өсгөн үржүүлдэг. 
Одоо тэмээ маань 200 дөхөж байна. Манай 
хувьд малынхаа  тоо толгойг нь өсгөөд 
байхаас илүү жилдээ зарж борлуулж 
өөрийн хэрэгцээ шаардлагаа ханган 
ажилладаг. Ерөнхийдөө өөрийн хүч чадал 
болоод бэлчээр усандаа 
тааруулан чанарлаг 
байдлаар мал сүрэгээ 
өсгөх нь чухал гэж 
боддог.

- Энэ жил танайх 
“Говийн баян эрдэнэс” 
хоршооны цахилгаан 
машинаар тэмээ 
ноослох багаар 
тэмээгээ ноослуулсан. 
Цахилгаан хайчаар 
ноослох нь хэр 
ач холбогдолтой 
санагдсан бэ?

- Урьд жилүүдэд манайх тэмээгээ хуучин 
уламжлалт аргаар гар хайчаар хүн хөлслөн 
ноослуулдаг  байсан. Хайчаар ноослоход 
цаг хугацаа их ордог. Цахилгаан машин 
буюу цахилгаан хайчаар ноослоход цаг 
хугацаа маш бага зарцуулдаг юм байна. Бас 
ноосны гарц нь их. Гар хайчаар ноослоход 
чинь ноосны уг их үлддэг бол цахилгаан 
хайчаар ноослоход арьсанд тултал нь 
авахад илүү их ноос авч байсан. Тэгэхээр 
хөдөлмөр, цаг хугацаа, ноосны гарц илүү 
болно гээд давуу тал олон. Манайх 150 
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Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
хийсэн худалдан авалт 

2015 оны эхний гурван сарын байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 50 гаруй ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүллээ.

(сая ам.доллар - сараар)
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Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр
Сарын зарцуулалт

тэмээгээ 2 бүтэн, 1 тал өдөрт ноосолчихсон. 
- Тэмээг ноослоход хэрэглэсэн хүлэх тэлэх 

арга ямар санагдав?
- Ерөнхийдөө хашаа хороондоо хоёр шон 

түгжээд ч юм уу, тэлээд ноослоход аюулгүй 
байдал дээр зүгээр юм. Хөлүүдийг нь тэлж 
татсан болохоор гэдэс, доод талын ноосыг 
авахад чөлөөтэй хүрэх юм. Бас ноосоо 
салхи, шороонд хийсгэхгүй авах нь чухал. 
Цахилгаан хайчны хажуугаар өвдөгний 
болон шилний зогдор хэсгүүдийг хайчаар 
авах тохиолдол гарч байсан. 

- Цаашид цахилгаан техникийг уламжлалт 
ахуйд хэрэглэх талаар та ямар саналтай 
байна вэ?

- Одоо цаг үетэйгээ уялдсан үйлчилгээ 
малчдад ч зарим талаар хэрэгтэй байгаа. 
Энэ цахилгаан хайчыг өөрсдөө аваад 
хэрэглэх малчид байхад иймэрхүү ажлын 
багаар малаа ноослуулах айл өрхүүд олон 
байх болов уу. Техник хэрэгслүүдэд ул сам 
болон ноослох ир гэх мэтийн сэлбэгүүд их 
хэрэгтэй юм билээ. Тэмээний шил зогдор 
шороо чулуу ихтэй байдаг болохоор ир нь 
хурдан муудах, ул самны шүд хугарах зэрэг 
зүйлүүд тохиолдож байсан.
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БАЯЖИХЫН АГУЙГ УНАГАН 
ТӨРХӨНД НЬ ОРУУЛЛАА

ТАЛХ, НАРИЙН БООВНЫ 
ЖИЖИГ ЦЕХ НЭЭГДЭВ

Намайг Ц.Хандсүрэн 
гэдэг. Би Баяжихын 
агуй орчмыг 
цэвэрлэж, хардаг. 
Аялал жуулчлалын 
улирал эхэлсэн тул 
хүмүүс энд олноороо 
ирж байна. Хүмүүс 

агуй дотор сүү, цагаан идээ оруулж 
тавьснаас гашилж муудан, эвгүй үнэртэй 
болж байна. Үүнээс гадна улсын мөнгөн 
тэмдэгтийг замбараагүй хаядаг. Бид 
өнөөдөр “Оюу толгой” компанийн 
Нийгмийн харилцааны хэлтсийн 
ажилчидтай хамтран агуйн дотор талыг 
цэвэрлэж, байгалийн унаган төрхөнд 
нь оруулж, дотор, гадна хадагнуудыг 

цэвэрлэн, Дэмчогийн хийдэд аваачиж, 
лам нараар хайлуулах гэж байна. Агуй 
цэвэрлэх явцад маш олон дээлийн торго, 
нэг машин хадаг гарлаа. Хадаг бүрийг 
500 төгрөг гэвэл олон сая төгрөг болох 
тооцоо гарч байна. Тиймээс хүмүүс 
хадаг авчирахын оронд мөнгөнийх нь 
хайрцагт хадагныхаа мөнгийг хийвэл, 
тэр мөнгө эргээд байгаль хамгаалах 
үйлсэд зарцуулагдана. Энэ хадаг сүүлд 
нь хог болон ачигдаж байгаа юм. Хүмүүст 
анхааруулахад агуй дотор аливаа 
зүйлийг үлдээх хэрэггүй. Зөвхөн түрийвч, 
мөнгөө агуйд үрэх ёс хийгээд гарахад 
болно. Та бүхнийг хогоо зориулалтын 
саванд хийж, зөв боловсон аялж 
зугаалаарай хэмээн хүсч байна.

Манлай сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-гаас 14 иргэн, 
гурван хоршоо гутал үйлдвэрлэл, түүхий эд бэлтгэн 
нийлүүлэх боловсруулах, газар тариалан, модон эдлэл, 
үсчин, дугуй засвар, цайна газар, талх нарийн боов, 
тахианы аж ахуй зэрэг чиглэлээр зээл авч жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх төсөл хэрэгжүүлж байна. 
Үүний нэг болох Найдансүрэнгийн Батчимэг сумандаа 
“Од” талх, нарийн боовны жижиг цех ажиллуулах 
төслөө амжилттай эхэлж, нээлтээ хийлээ. Сумын нийт 
ард иргэдийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, өрхийн 
орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс уг төслийг дэмжиж 
зээл олгожээ. Н.Батчимэг гурван төрлийн талх, хоёр 
төрлийн боорцог, бялуу, хэрчсэн гурилаар иргэдэд 
үйлчилж эхэлсэн бөгөөд сумын цөөнгүй дэлгүүр түүний 
бүтээгдэхүүнийг борлуулахаар болсон юм. Тэрээр 
эдийн засгийн хүнд үед хоёр иргэнийг ажлын байраар 
хангасан байна.Сумын нийт ард иргэддээ нутгийн 
үйлдвэрлэлээ дэмжиж, хүнсээ хангахыг нутгийн захиргаа 
хүсэж байна. 
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Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

2015 оны I улирлын эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 95 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж 
байгаа бөгөөд тэдний 21.7 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна.

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Зорилт (90%)

САЛХИНЫ ЭРЧИМ 
ХҮЧЭЭР АЖИЛЛАДАГ УС 
ӨРГҮҮР СУУРИЛУУЛНА
Манлай суманд 2016 онд аймгийн төсвийн 
хөрөнгөөр дөрвөн худагт салхины эрчим 
хүчээр ажилладаг ус өргүүр суурилуулах ажил 
хийгдэх юм. 

Энэхүү төхөөрөмжийг гүн өрмийн худагт 
суурилуулах бөгөөд сонголтыг багийн ИНХ-
аар хэлэлцүүлэн сонгож байна. Энэ ажил 
дөврөн багийн нутагт хийгдэх бөгөөд “Далай” 
багийнхан ИНХ-аа хийж, бүгдээрээ хэлэлцэн 
“Шинэ ус”-ыг сонголоо. Бусад багууд худгаа 
ИНХ-аараа хэлэлцүүлэх юм. 
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН 
САЛБАРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙНХӨӨ ГУРАВ ДАХЬ 
ТӨГСӨЛТИЙГ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ

“Оюу толгой” мэргэжлийн боловсролын 
салбарыг дэмжих хөтөлбөрийнхөө гурав дахь 
төгсөлтийг тэмдэглэлээ
“Оюу толгой” компаниас хэрэгжүүлж буй 
мэргэжлийн боловсролын багш, менежер, 
удирдлагад зориулсан сургалтын гурав 
дахь төгсөлт 6 дугаар сарын 12-нд боллоо. 
Энэ хугацаанд 1100 орчим хүн уг сургалтыг 

дүүргээд байна.

Энэхүү сургалт 
нь “Оюу толгой” 
компанийн дэлхийн 
хэмжээний ур чадвар, 
боловсролыг дэмжих 
ажлын нэг хэсэг 
бөгөөд Монгол 
Улсын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулж 
буй мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын 
төвүүдийг хамаардаг 
юм. Төгсөлтийн 
ёслолд Хөдөлмөрийн 
дэд сайд Ж.Батхуяг, 
“Оюу толгой” 

компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх 
ерөнхий захирал Эндрью Вүдлэй, сургалтад 
хамрагдсан багш нар оролцлоо.

Хөдөлмөрийн дэд сайд Ж.Батхуяг төгсөгчдөд 
хандаж хэлсэн үгэндээ “Монгол Улсын 
мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарыг 
хөгжүүлэхэд “Оюу толгой” компанийн 

оруулж буй хувь нэмэр маш их юм” гэж 
онцлон тэмдэглэлээ. “Оюу толгой” ХХК-ийн 
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий 
захирал Эндрью Вүдлэй “Аливаа улс орны 
хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангахад 
ард иргэдийнх нь хөгжил голлох үүрэгтэй 
байдаг. Эдийн засгийн өсөлтийг хангахад 
шаардлагатай шинэ мэдлэг, ур чадварыг 
эзэмших нь хөгжлийн нэг суурь болдог. Иймд 
бид эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар 
бүтээлцэнэ гэж өөрсдийнхөө алсын харааг 
тодорхойлсон билээ. Манай компанийн 
хэрэгжүүлж буй энэхүү хөтөлбөр нь бидний 
алсын харааг ажил хэрэг болгож буйн нэг 
тод жишээ юм. Монгол орны ирээдүй хойч 
үеийг бэлдэх багш нарыг дэмжин ажиллаж, 
Монголын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж 
буйдаа баяртай байна” гэв.

Хөтөлбөр нь мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын багш нарыг Австралийн IV зэргийн 
сертификатын мэргэжлийн зэрэг авах, ур 
чадварт суурилсан сургалтаар чадавхийг 
бэхжүүлэх зорилготой юм. Өнгөрсөн 
хугацаанд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
төвийн 92 менежер Сургалтын агуулга, 
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ОЮУ ТОЛГОЙН ТОЙМ МЭДЭЭ
Манай ажлын үзүүлэлт

Усны зохистой хэрэглээ
(тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан шоо метр ус - сараар)

2015 оны эхний гурван сард “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.51 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 
үзүүлэлт 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 83.3 хувь байлаа. 
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Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
                 улсын дундаж үзүүлэлт
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(хувь - сараар)

хөгжлийн хөтөлбөрийн диплом, 306 багш 
Австралийн IV зэргийн ур чадварын зэрэгтэй 
болжээ. Сургагч багш нарыг бэлтгэснээр 2013-
2014 оны хичээлийн жилээс эхлэн дотооддоо 
багш нарыг бэлтгэж эхлээд байна. 

Үүний зэрэгцээ 90 багш, 30 удирдах ажилтан 
Австралийн мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 
танилцаж, тэргүүн туршлагаас нь суралцах 
аялалд хамрагдлаа.

Боловсрол, сургалт нь “Оюу толгой” 
компанийн тэргүүлэх чиглэлийн нэг бөгөөд 
дэлхийн түвшний ур чадвартай боловсон 
хүчнийг бэлтгэх ажлын чухал хэсэг юм. 
“Оюу толгой” компани 2010 оноос хойш 
боловсрол, сургалтын хөтөлбөрт 87 гаруй сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулжээ.



МАНЛАЙ СУМЫН ИРГЭД ОЮУ ТОЛГОЙ 
УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Манлай сум Оюу толгой уурхайгаас 130 км-ын 
зайтай бөгөөд Улаанбаатар-Манлай-Оюу толгой 
чиглэлийн босоо тэнхлэгийн замаар холбогддог. 
“Оюу толгой” компани Манлай суманд томоохон 
төсөл, хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжүүлж байна. 
“Оюу толгой” уурхайг орон нутгийн ард иргэд үзэж, 
танилцах нь чухал ач холбогдолтой юм. Гэвч орон 
нутгийн иргэд ганц нэгээрээ ирж уурхай үзэх боломж 
бага байдаг. Манлай сумын Засаг дарга “Оюу толгой” 

компанид хүсэлт гаргасын дагуу тус сумын таван 
төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд, 
малчид, ахмадууд, хувийн хэвшил, залуучуудын 
төлөөлөл өргөн бүрэлдэхүүнтэй ирж Оюу толгой 
уурхайтай танилцлаа. Тэдгээр хүмүүс аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа, захиргааны хэлтэс, 
геологийн лаборатори, босоо амууд, баяжуулах 
үйлдвэр, ил уурхай, Эрсдэл үзүүлэх төвийг үзэж, Ёс 
заншлын өргөөгөөр зочиллоо. 

“Оюу толгой” 
ХХК тээврийн 
хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжүүдийг 
битүүмжилсэн дуудлага 
худалдаагаар үнийн 
санал авч худалдана. 
Энэхүү дуудлага 
худалдааны талаарх 
дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг 
http://ot.mn/auc-
tion-20150618/ хаягаар 
хандаж авна уу. 

Оюу толгой ХХК
Хангамжийн хэлтэс

ДУУДЛАГА 
ХУДАЛДААНЫ 
УРИЛГА

14   |   www.ot.mn
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Та бүхэнд  Олон улсын санхүүгийн корпорацийн омбудсмэн (САО) байгууллагын оролцоотой маргааныг шийдвэрлэх Малчдын төлөөлөгчид, 
Сумын удирдлага болон Оюу толгой компанийн хамтарсан уулзалтаар тохирсон асуудлын тухай мэдээлдэг билээ. Энэ удаагийн хурал 2015 
оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд хийгдсэн бөгөөд уулзалтын тойм мэдээг та бүхэнд хүргүүлж байна. 

Энэ удаагийн уулзалтын гол зорилго нь Сумын удирдлага, Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу толгой (ОТ) компани малчдад тулгамдаж буй 
асуудлаар зөвшилцөх Гурван талт зөвлөл байгуулах Харилцан ойлголцлын санамж бичиг, Зөвлөлийн дүрмийн төслийг эцэслэх, Хөндлөнгийн 
шинжээчдийн II шатны ажлыг гүйцэтгэх багийн хувилбар, Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн багийг сонгон шалгаруулах шалгуур 
үзүүлэлтийн төсөл болон Европын Сэргээн босголт хөгжлийн банкны гомдол барагдуулах албанаас ирүүлсэн албан бичигт хариу өгөх талаар 
хэлэлцэх байлаа. Уулзалтыг САО-ын газрын зуучлагч чиглүүлж, Ханбогд сумын Засаг даргын орлогч Х.Отгонжаргал тэргүүтэй  Ханбогд сумын 
захиргааны төлөөлөл,  Малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компанийн төлөөллүүд оролцлоо.  

Удаа дараа хэлэлцэж зөвшилцсөний үндсэн дээр талууд Ханбогд сум, Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу толгойн хооронд “Гурван талт 
зөвлөл”-ийг албан ёсоор байгуулж, Харилцан ойлгоцлын санамж бичигт Ханбогд сумыг төлөөлөн сумын ИТХ-ын дарга болон Засаг дарга, 
Малчдын төлөөлөл 5 малчин, Оюу толгойг төлөөлөн Нийгмийн харилцааны Ерөнхий менежер нар гарын үсэг зурж “Гурван талт зөвлөл” 
албан ёсоор байгууллаа.  

Мөн энэ удаагийн уулзалтад Эрх Зүйн Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газрын дэд ерөнхийлөгч Освальдо Гратакос биечлэн ирж оролцлоо.

ХАНБОГД СУМЫН УДИРДЛАГА, МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН ОЮУ 
ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сум                                                                 Их булаг                                                       2015 оны 3 дугаар сарын 19-20

ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 

дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу. 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 6-р сар (5.23 – 6.19)

 (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар otcommunities@ot.mn хаягаар эсвэл 9903 4732  
(Oюу толгой уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын оффис),  9909 8406 (Даланзадгад сумын оффис) руу 

холбогдоно уу. Гомдлын маягтыг дээрх оффисуудаас авч болно.

Санал: Ханбогд суманд зохион 
байгуулагдсан соёлын арга хэмжээнд 
хамтран ажилласан явдалд 
талархсан талархал буюу санал 
нэгийг хүлээн авлаа.
Гомдол: Орон нутгаас байгаль 
орчны хоёр (2) (замын хог, зэрлэг 
ан амьтан), нөхөн олговортой 
холбоотой хоёр (2) гомдол хүлээн 
авсан ба эдгээрээс байгаль 
орчинтой холбоотой хоёр (2) гомдол 
шийдвэрлэгдэж, нөхөн олговрын 
талаар хоёр (2) гомдлыг шийдвэрлэн 
хариу өгөхөөр ажиллаж байна.   
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж 
байгууллага, иргэдээс нийтдээ арван 
дөрвөн (14) хүсэлт хүлээн авлаа. 
Хүсэлтүүдийн ихэнх хувийг дэмжлэг 
туслалцаа, хамтран ажиллах, хандив 
хүссэн хүсэлт эзэлжээ. Мөн барилга, 
бүтээн байгуулалт/гэрээтүүдтэй 
холбоотой дөрвөн (4) хүсэлт нь Оюу 
толгой уурхайд зочлох, барилгын 
талаар байсан бол бусад хүсэлтийг 
нөхөн олговор болон бусад гэсэн 
төрлийн хүсэлтүүд эзэлж байна. 

Хүлээн авсан хүсэлтүүд төрлөөр (Нийт 14 ширхэг)

Шийдвэрлэгдсэн Хүлээн авсан

Санал, гомдол, хүсэлтийг: Соёл, байгаль орчин, эрүүл мэнд 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, хангамж, хандив 
тусламж, хүний эрх, барилга бүтээн байгуулалт/гэрээтүүд, 
хүний нөөц, олон давтан гаргасан болон бусад гэсэн 
төрлүүдээр бүртгэдэг. 
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