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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

  Аргын наймдугаар сарын таван 
буюу билгийн тооллын зуны адаг 
сарын шинийн 11-ний бэлгэт сайн өдөр 
Ханбогд сумынхны сэтгэл зүрхэнд тодоос 
тод үлдэх буй за. Учир гэвэл, энэ өдөр 
640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн цогцолборын шав тавих 
ёслол тус суманд  өргөн дэлгэр болсон 
юм. Ёслолд Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын орлогч Х.Батболд, Ханбогд сумын 
ИТХ-ын дарга Ш.Эрдэнэжаргал, Засаг 

дарга Б.Дэндэвсамба, “Оюу толгой” 
компанийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Стивэн Жонс, БСШУСЯ-ны 
Боловсролын бодлогын газрын Суурь, 
бүрэн дунд боловсролын хэлтсийн дарга 
С.Болормаа, “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилттэй “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн гүйцэтгэх захирал 
С.Эрдэнэбат, Өмнөговь аймгийн ИТХ-
ын тэргүүлэгч, “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн удирдах зөвлөлийн 
гишүүн Б.Эрдэнэ-Очир, уг цогцолборыг 
барих компаниудын хамт олон, нутгийн 
иргэд, багш, сурагчдын төлөөлөл 
оролцов. Ханбогд сумын Соёлын 
төвийн дэргэдэх “Галбын жонон” 
хамтлагийн морин хуурч охид Төрийн 
хошой шагналт, ардын жүжигчин 
Н.Жанцанноровын “Монгол аялгуу”-г 
тоглож, нээлтийн ёслолын салхийг 
хагалав. 

  Өмнөговь 
аймгийн Засаг 
даргын орлогч 
Х.Батболд ёслолыг 
нээж хэлэхдээ “Эдүгээ 
Өмнөговь аймгийн 
20 гаруй сургуульд 

11 мянга, 20-иод цэцэрлэгт дөрвөн 
мянган хүүхэд хамрагдан суралцаж 

байна. Орон нутгийн хөгжил, хүн амын 
өсөлтийг дагаж, сургууль, цэцэрлэгийн 
хэрэгцээ шаардлага ч улам нэмэгдэж 
байна. 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх 
аймгийн Засаг даргын “Бид хамтдаа” 
хөтөлбөрт зааснаар боловсролын 
салбарт 8.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийхээр төлөвлөж байна. Ийм 
том сайхан бүтээн байгуулалтыг манай 
орон нутагт өрнүүлэхээр санаачлан 
шийдвэрлэсэн аймгийн болон Ханбогд 
сумын Засаг даргын тамгын газар, “Оюу 
толгой” компани, “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн удирдлага, хамт олонд 
халуун талархлаа илэрхийлье. Энэхүү 
том цогцолборыг барих хүндтэй, бас 
хариуцлагатай үүргийг орон нутгийн 
“Говийн өгөөж” компани хүлээж байна. 
Цогцолборыг чанартай барьж, товлосон 
хугацаанд нь ашиглалтад оруулна 
гэж та бүхэнд найдаж байна. Ханбогд 
сумын иргэд та нар ч эдэнд бүх талаар 
туслаарай” гэв. “Оюу толгой” компанийн 
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал 
Стивэн Жонс “Ханбогд сум бол манай 
компанийн хамгийн дотнын түнш. Бид 
хамтын ажиллагаандаа сэтгэл хангалуун 
байдаг билээ. Тус сумын 1200-гаад иргэн 
манай компанид ажилладаг.  

ХАНБОГД СУМАНД 640 ХҮҮХДИЙН БАГТААМЖТАЙ СУРГУУЛЬ, 200 
ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАВ ТАВИЛАА

“Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилттэй “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаас 6.08 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлэх 
уг цогцолборыг 
хойтонгийн хичээлийн 
жилийн өмнө 
ашиглалтад оруулах юм.
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Өмнөговь аймгийн харьяат мянга 
гаруй хүн бас ажилладаг. “Оюу толгой” 
компани Өмнөговь аймгийн найдвартай 
түнш. “Оюу толгой” компани өнгөрсөн 
хугацаанд тус аймагт иргэдийн 
боловсрол, эрүүл мэнд, орон нутгийн 
хөгжил дэвшилд зориулж томоохон 
бүтээн байгуулалтыг барьж байгууллаа. 
Даланзадгад хотод хоёр цэцэрлэг, 
Ханбогд суманд “Галба” цэцэрлэгт 
хүрээлэн, Иргэдийн болон Залуусын 
хөгжлийн төв, Баян-Овоо суманд хүн 
эмнэлэг, Манлай суманд спортын ордон 
барьсныг дурдаж болно. Бид эрчим 
хүчээр хангах, цэвэр ус хангамжийн 
цогцолбор, малын эрүүл мэндийн сум 
дундын төв барих гээд олон томоохон 
бүтээн байгуулалтыг Ханбогд суманд 
хийсэн юм” гэдгийг онцлон дурдлаа. 

  “Авьяаслаг монголчууд” 
шоуны шилдэг оролцогчид болох 
“Улаанбаатар” чуулгын хөгжимчин 
Х.Бархүү, Б.Мягмарцэрэн нар “Жалам 
хар”-ын аялгууг ёочин, лимбээр 
хослон тоглож олныг хөгжөөв. 
Дараа нь Ханбогд сумын Засаг дарга 

Б.Дэндэвсамба “Тэртээ 1940 онд манай 
суманд сургууль 
байгуулагдаж, 1971 
онд бүрэн дунд 
сургууль болж, 
1990-ээд онд 340 
хүүхдийн сургууль, 
80 хүүхдийн 

цэцэрлэг барьж байсан түүхтэй. Ханбогд 
сум хурдацтай хөгжиж, хүн ам олноор 
төвлөрч буйгаас цэцэрлэг, сургуулийн 
эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэн, тус суманд 
шилжин ирэгч, түр оршин суугч, 
сумын иргэдийн хүүхдүүд сургуулийн 
өмнөх болон ерөнхий боловсролын 
сургалтын хөтөлбөрт бүрэн хамрагдаж 
чадахгүй байна. Одоогийн байдлаар 
340 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуульд 
970, 300 хүүхдийн хүчин чадалтай 
цэцэрлэгт 420 хүүхэд хамрагдаж байна. 
Энэ цогцолбор үүд хаалгаа нээснээр 
800 гаруй хүүхэд эрүүл, аюулгүй орчинд 
сурч боловсрох боломжтой болж 
байна. Энэхүү цогцолборыг барьснаар 
сургууль нэг ээлжээр хичээллэх, 
сурагчид хичээлийн дараа төрөл 
бүрийн дугуйлан, секцэд суралцах 

сайхан боломж нээгдэж байна. Ирээдүйн 
хөгжлийг гардах шилдэг хүмүүс эндээс 
төрнө. Манай сум эрүүл мэнд, боловсрол 
зэрэг олон салбарт аймагтаа төдийгүй 
улсдаа тэргүүлдэг. Энэ бүх үйлсэд “Оюу 
толгой” компани тусалж байлаа. Ийм 
сайхан бүтээн байгуулалтыг манай 
суманд байгуулахаар шийдвэрлэсэн 
“Оюу толгой” компани, “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
удирдлага, хамт олонд туйлын их 
баярлаж байгаагаа илэрхийлье. 
Энэхүү цогцолборыг “Говийн өгөөж”, 
“Ихэр баян говь” компанийнхан барих 
юм. Ирэх наймдугаар сарын эхээр 
ашиглалтад оруулна гэж төсөөлж 
байгаа. Бид та бүхнийг бүх талаар 
дэмжинэ. Ханбогд сумынхан бид их хувь 
заяатай улс шүү” гэв.  “Энэхүү сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбор бол Монгол 
Улсын хэмжээнд хийж буй том бүтээн 
байгуулалт юм. Ханбогд сумынхан 
ийм бүтээн байгуулалтыг их олон 
жил хүлээсэн билээ. Ийм нүдээ олсон 
сайхан шийдвэр гаргасан “Оюу толгой” 
компани, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийнханд талархлаа дэвшүүлье. 
Уг цогцолбор ашиглалтад орсноор 
сурагчид нэг ээлжээр хичээллэнэ. Олон 
чадварлаг мэргэжилтэн эндээс төрөн 
гарна. Цогболборыг аюул осолгүй, 
чанартай барьж, товлосон хугацаанд нь 
ашиглалтад оруулахыг “Говийн өгөөж” 
компанийн хамт олноос хүсье” гэж 
сумын ИТХ-ын дарга Ш.Эрдэнэжаргал 
хэлсэн юм.

  БСШУСЯ-ны хэлтсийн дарга 
С.Болормаа “Нарлаг сайхан энэ өдөр 

Монголын 33 
говийн нэг Галбын 
говийн цэнхэр 
тэнгэрийн дор та 
бүхэнтэй уулзах 
хувь тохиолоо. 
Тун бэлгэшээлтэй 

сайхан  өдөр өнөөдөр тохиож байна. 
Өвөг дээдсээс өвлүүлсэн газрын доорх 
баялгаа ашиглаж, түүнийхээ үр шимээр 
Монголыг дэлхий дахинд гайхуулах 
мэргэжилтнүүдийг төрүүлэх сургууль 
барих гэж байна. Монгол Улсыг мэдлэг, 
чадвартай хойч үе маань авч явах 
учиртай. Ирэх оны есдүгээр сарын 1-ний 
хичээлийн жилийн нээлт  энэ сайхан 
ордонд болох нь.  Үйлс бүхэн тань 
сэтгэлчлэн бүтэх болтугай. Та бүхэнд 
амжилт хүсье” хэмээх бэлгэтэй сайхан 
ерөөл өргөв. Уртын дууч С.Цэцэнбилэг 
морин хуурч Д.Хүдэрбатын хуурын 
аялгуун дор “Цомбон туурайтай хүрэн” 
хэмээх монгол ардын уртын дуугаар ая 
өргөлөө. Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгч, 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
Удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Эрдэнэ-
Очир “Та бид жарнаас жаранд, зуунаас 
зуунд бахархан дурсах баярт үйл явдлын 
гэрч болж байна. Манай Ханбогд сум 
бол Галбын улаан тэмээгээрээ Монголын 
нэрийн хуудас болсон сайхан нутаг.  
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 Сургууль, цэцэрлэгийн энэхүү сайхан 
цогцолбороос ирээдүйн олон эрдэмтэн 
мэргэд төрөх болтугай. Уг цогцолборыг 
санхүүжүүлж байгаа “Оюу толгой” 
компани, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийнхандаа баярлаж байна” гэлээ. 
“Манай компани барилгын салбарт 11 
дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. 
“Оюу толгой” компанитай хоёр жилийн 
өмнөөс хамтран ажиллаж байгаа. Энэ 
хугацаанд тус компанийн санхүүжилттэй 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
гаас санхүүжүүлсэн Даланзадгад 
хотын хоёрдугаар сургуулийн спорт 
заалыг барьж ашиглалтад оруулсан. 
Бидний Ханбогд суманд барих энэхүү 
цогцолборт хүүхэд багачуудын цовоо 
цолгин дуу ямагт цалгиж байг” хэмээн 
тус цогцолборыг барих “Говийн 

өгөөж” компанийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Амгаланбаатар ярьж байв. Ханбогд 
сумын ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан 
Ц.Туяасайхан анги танхимын хүрэлцээ 
муудсан энэ хүнд хэцүү үед сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбор барихаар 
шийдвэрлэсэн “Оюу толгой” компанид 
баярлаж талархаж буйгаа хэлж байв. 

  Ханбогд сумын “Галба биелгээ” 
хамтлагийн бүжигчин хөвгүүн 
Б.Сумъяабазар, Ц.Алтангэрэл хоёр 
Төрийн шагналт Ц.Сэвжидийн дэглэсэн 
“Жалам хар”-ыг тун чадварлаг бүжив. 
Өмнөговийн Маанийн болон Ханбогдын 
Дэмчогийн хийдийн лам нар газар лусаа 
аргадаж, Лусын сан тавьсны дараа идээ, 
эдийн дээд арц, хадаг, сүү, цай өргөж 
сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 
шав тавих газрыг хөндлөө. Ийнхүү 

Ханбогдынхон нутагтаа сүндэрлэх бас 
нэгэн том бүтээн байгуулалтын шав 
тавих ёслолын гэрч болцгоов. Ардын 
дуу шигээ амгалан тайван өмнийн 
говийнхоо  зон олонд ирэх жилийн 
наймдугаар сарын дундуур сургууль, 
цэцэрлэгийнхээ нээлтийн ёслолын үеэр 
дахин уулзахын өлзийт ерөөлийг өргөн 
барья.  

 ШИГТГЭЭ: “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилттэй “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн гүйцэтгэх захирал 
С.Эрдэнэбатын ярьснаас үзвэл энэхүү 
цогцолбор нь урлаг, спортын танхим, 
хүйтэн болон дулаан агуулах бүхий 
гал тогоо, чийрэгжүүлэх танхим, 
өдөр өнжүүлэх төв, хөл бөмбөг 
болон тоглоомын талбайтай, 
цэвэр, бохир ус, дулаан, цахилгаан 
зэрэг инженерийн шугам сүлжээнд 
бүрэн холбогдсон цогцолбор барилга 
байх юм байна. Цогцолборыг барих 

төсөв нь 6.08 тэрбум буюу бүр 
нарийвчилбал 6079828009 /зургаан 
тэрбум 79 сая 828 мянга есөн/ 
төгрөг гэнэ. “Говийн өгөөж”, “Ихэр 
баян говь”, “Галтууд”, “Даян байгаль” 
гэсэн орон нутгийн дөрвөн компани 
уг цогцолборыг хамтран барих юм. 
Цогцолбор ашиглалтад орсноор 100-
104 хүний ажлын байр бий болох ажээ. 
С.Эрдэнэбат хэлэхдээ “Оюу толгой” 
компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
гаас 2017 онд зөвхөн Ханбогд суманд 
гэхэд малын эрүүл мэндийн сум 
дундын төв, хог хаягдлын ландфиль 
байгуулах, соёлын төвийн гэрэлтүүлэг, 
сандлыг шинэчлэх, дулааны эх үүсвэр 
хангамжийг сайжруулах зэрэг 11 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын ажлыг санхүүжүүлэхээр  
манай сангийн Удирдах зөвлөлөөс 
шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж байна” гэв. 
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  Монгол Улсын 21 аймгийн 40-өөд 
сэтгүүлч зургадугаар сарын сүүлчээр 
Оюу толгойн уурхайтай танилцаж, 
зэргэлдээх Ханбогд суманд зочлов. Тэд 
эхлээд Оюу толгойн уурхайд очсон юм. 
Уурхайд очсон хэн боловч хамгийн 
түрүүнд аюулгүй ажиллагааны сургалтад 
сууж, уурхайд байх хугацаандаа  
онцлон анхаарах зүйлээ мэдэж авдаг 
хатуу журамтай. Үүний дараа уурхайн 
музейтэй танилцаж, уг ордын талаар 
тодорхой мэдээлэлтэй болов. Мөн 
сургалтын болон эрсдэлийг үзүүлэх 
төв, ил уурхай, баяжуулах үйлдвэрээр 
орж, үйл ажиллагааг нь нүдээр үзэж 
биширлээ. Тэд уурхайчдын зоогийн газар 
үдийн хоол амталсан билээ. “Зуун удаа 
сонсохоор нэг удаа үз” гэдэг үгийн учир 
утгыг одоо л бүрэн сайн ойлголоо” гэж 
тэд хэлж байсан юм. Учир гэвэл, тэдний 
дийлэнх нь Оюу толгойн уурхайд анх 
удаа хөл тавьж буй нь тэр ажээ. 

 Энэ зууны Монголын  хамгийн 

том бүтээн байгуулалтыг нүдээр үзэж 
сэтгэл баяссан сэтгүүлчдийн баг дараа 
нь Ханбогд сумыг зорив. Тэднийг  
Иргэдийн хөгжлийн төвд аяны дөрөө 
мултлахад Ханбогд сумын түүх, соёл, 
говь нутгийнхны ёс заншил,  өнөөгийн 
хөгжлийг харуулсан баримтат кино 
үзүүллээ. Уг танилцуулга кинонд тус 
сумын хөгжил дэвшил, хүн ардынх 
нь сайн сайхан аж амьдралын төлөө 
“Оюу толгой” компаниас хийж буй 
бүтээн байгуулалт, хэрэгжүүлж байгаа 
төсөл хөтөлбөрийн талаар ч дурджээ. 
Тухайлбал, сумыг 35 кВт-ын байнгын 
эрчим хүчтэй холбосон, цэвэр усан 
хангамжийн цогцолбор барьж 
ашиглалтад оруулсан, Ханбогд сум-
Оюу толгойн уурхай чиглэлийн 35.1 
км хатуу хучилттай авто замыг барьж 
эхлээд байгаа гэх мэт. Сумын ИТХ-ын 
дарга Ш.Эрдэнэжаргал, Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба нар хүрэлцэн ирж, сум 
орныхоо ажил үйлс, хөгжил дэвшил, 
цаашдын зорилтын талаар сэтгүүлчдэд 
дэлгэрэнгүй танилцуулсан юм. 

 Б.Дэндэвсамба дарга ярихдаа 
“Ханбогд сумын хөгжлийн тулгуур 
үндэс бол 1.МАА, 2.Хариуцлагатай уул 
уурхай, 3.Аялал жуулчлал юм. “Оюу 
толгой”  компанитай байгуулсан 
Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу тус 
компани жил бүр таван сая ам.долларын 

санхүүжилтийг “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаар  дамжуулан манай 
аймагт олгодог юм.  Энэ компани орон 
нутагт чамгүй их бүтээн байгуулалт 
хийж байгаа. Эрчим хүчний шугам 
татсан, ус хангамжийн цогцолбор, мод 
үржүүлгийн газар байгуулсан, тэнд 
мөн л “Оюу толгой”-н дэмжлэгээр 
Голландаас алимын мод авчирч тарьсан, 
ургаж байгаа, одоо мал эмнэлгийн сум 
дундын төв, 600-гаад хүүхдийн цэцэрлэг, 
сургуулийн цогцолбор барина гээд. Оюу 
толгойн уурхай хоггүй орчин болсон. 
Ханбогд сум түүн шиг хоггүй орчин 
болмоор байна. Энэ уурхай 100 жилийн л 
настай байх. Ханбогдын гурван үеийнхэн 
л түүний үр өгөөжийг хүртэнэ. Уурхай 
хаагдсаны дараа МАА  үлдэнэ. Тиймээс 
түүнийгээ хөгжүүлж, ирээдүйд уурхайд 
махаа нийлүүлнэ, гадагшаа экспортолно. 
Дараа нь бид хандив гуйхгүй, бие дааж 
амьдрах учиртай. Уурхайтай холбоотой 
сөрөг зүйл гэвэл, уул уурхай, бэлчээрийн 
МАА хоёр яаж зэрэгцэн орших вэ. 
Байгаль орчин, ялангуяа усны асуудал. 
Дээр нь механик шилжилт хөдөлгөөн 
л байна даа. Оюу толгойн орд бол 
Ханбогдынхонд бурхнаас заяасан 
гайхамшигт бэлэг мөн. “Оюу толгой”, 
Ханбогдын хамтын ажиллагаа, бүтээн 
байгуулалтын оргил үе нь 2008-2012 онд 
байсан.  Бидэнд одоо “Оюу толгой”-той 

ямар нэг бэрхшээлтэй, учраа олохгүй 
асуудал байхгүй. Ойлголцоод хамтран 
ажиллаж байгаа. Ханбогдын 1170 хүн энэ 
компанид ажилладаг” гэв. 

 “Та бүхэн Оюу толгойн уурхай, 
Ханбогдын талаар зөвхөн үнэнийг л 
байгаа байдлаар нь орон нутгийнхаа 
ард иргэдэд мэдээлж танилцуулаарай. 
Ханбогдод Монголын олон аймгийн 
иргэд оршин сууж, Оюу толгойн уурхайд 
ажиллаж, “Оюу толгой”-н хишгээс хүртэж 
байгаа. Оюу толгой бол дэлхий дахинд 
Монголын нэрийг гаргасан том орд. 
Ханбогдынхон бид их азтай улс. 4-5 жил 
хичээн зүтгэж хамтран хэлэлцсэний 
үндсэн дээр саяхан Малчдын гомдлыг 
барагдуулах хоёр том гэрээнд гарын үсэг 
зурлаа. Энэ бол Монгол улсад жишиг, 
бусдад туршлага болохуйц сайн гэрээ 
юм” гэж Ш.Эрдэнэжаргал дарга өгүүлэв. 

 Сэтгүүлчид тэднээс сонирхсон 
асуултдаа ч тодорхой хариу  авав. 
Дараа нь тэд тус суманд “Оюу толгой”-н 
санхүүжилтээр байгуулсан Цэвэр ус 
хангамжийн цогцолбор, “Оюу толгой”-н 
шилдэг ханган нийлүүлэгч “Ханбогд 
хурд” компанийн үйл ажиллагаатай 
танилцаж, Дэмчогийн хийдэд тухлан 
саатсан юм. 

ОРОН НУТГИЙН СЭТГҮҮЛЧИД ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙТАЙ 
ТАНИЛЦАЖ, ХАНБОГД СУМАНД ЗОЧЛОВ
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  Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Гурван 
талт зөвлөлийн гишүүд Олон улсын санхүүгийн 
корпорацаас жил бүр зохион байгуулдаг “Тогтвортой 
байдлын санал солилцоо-2017” олон улсын бага 
хуралд амжилттай оролцоод ирсэн билээ. 2017 оны 
зургадугаар сарын 7-8-нд Колумб улсад болсон уг 
бага хуралд  Ханбогд сумын Жавхлант багийн малчин 
Ө.Баттогтох, тус сумын Байгаль орчны улсын байцаагч 
Б.Алтангэрэл, “Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцаа, түншлэлийн менежер О.Цэрэннадмид нар 
салбар хуралдааны гол илтгэгчээр оролцож, Эрх зүйн 
хяналт нийцэл зөвлөгөө омбудсмений газарт гаргасан 
гомдлыг барагдуулах  явцад асуудлаа шийдэхийн тулд  
хамтарч ажилласан туршлага, тулгамдсан асуудал, 
бэрхшээлээсээ хуваалцжээ. Бизнес болон нийгмийн 
салбарынхны хооронд мэдээлэл хуваалцах, илэн 
далангүй яриа өрнүүлэх, санал солилцох зорилготой 
олон улсын энэхүү бага хуралд 200 шахам орны 300 
орчим удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, компани, төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, олон улсын хөгжлийн 

агентлагуудын төлөөлөл урилгаар оролцсон байна. 
Энэхүү хуралд малчдаа төлөөлөн оролцоод ирсэн 

Өөлийн Баттогтохтой утсаар холбогдож, гэрт нь очиж 
уулзаж ярилцах хүсэлтэй байгаагаа хэллээ. Мань эр 
“Тэг ээ тэг, хүрээд ир” гэж байна. Ингээд Оюу толгойн 
уурхайгаас холгүй орших  “Бумбат” хэмээх газар зусч 
байгаа тэднийхийг зорилоо. Блокоор барьсан том 
хашаанд нь  сууцны байшин, дэлгүүр, гарааш, малын 
хашаа саравч, агуулах, “Ланд крүйзэр 80”, бас нэг 
“Портер”  гээд юм юм байна. Ойролцоо нь гар худаг, том 
ёмкость, хашаа, зэлтэй ботго, хэдэн ингэ харагдав. Гэрт 
нь орвол хүрэл бор царайтай, дээд уруулдаа ширвээ 
сахалтай,  дунд  насны эр тосч угтсан нь  Баттогтох 
маань ажээ. Хөөрөг зөрүүлж мэндлээд хоол цай идэж 
уучихаад хотынхны тансаг хаус, орон сууцнаас ч 
дутахааргүй сайтар тохижуулсан, орчин үеийн тавилга 
сэлттэй, DDISH-ээр 100-гаад суваг үздэг, паркетан 
шалтай, түүн дээрх хивсээ гялгар цаасаар бүтээсэн, 
халаалттай, цэвэрхэн байшингийнх нь том өрөөнд 
хоёулхнаа тухлан суугаад халуун яриа өрнүүллээ. Тэрээр 
Ханбогдын уугуул, хоньтой гэнэ. 

 “Би гурван настайдаа бүтэн өнчирсөн, таван өнчин 
хүүхэд үлдсэн юм. Эмээгийнхээ гар дээр  хүн болсон улс. 
Сумандаа наймдугаар анги төгсөөд наяад оны сүүлчээр 
Зүүнбаянд чилийсэн гурван жил цэргийн алба хаалаа. 
Халагдаад нутагтаа ирээд мал тууж Мах комбинатад 
хүргэж явлаа. Ерээд онд Жавхлант бригадынхаа аж 
ахуйн эрхлэгчээр ажиллаж, мал хувьчлалыг гардан 
явуулж байв. Тэгээд малчин болсон доо” гэж тэр 
яриагаа эхэллээ. 1999-2004 онд “Оюу толгой”-д орон 
нутгийн туслах ажилчнаар таван жил ажиллаад 
амжиж. Дараа нь “Далайн дуулга” компаниа байгуулсан 
байна. Хоймроо байгаа уулын өнгөт том зургийг зааж 

“Эмээгийн маань тахин шүтэж явсан энэ хайрхны 
нэрээр компаниа нэрлэсэн нь учиртай. Энэ хайрхныг 
тахиснаар тэмээ мал өсч, эд хөрөнгө арвиждаг гэлцдэг 
юм. Манай бууцны хойно байдаг. Арваад жид тахилаа. 
Шинийн нэгний өглөө тахидаг. 300-гаад бог, 20 шахам 
адуутай. Үхэр, тэмээгээ нагац ах Батсугарынхаа нэр дээр 
байлгадаг. Энэ нагац ахынхаа буянаар л хүн болсон  
болохоор түүний ач буяныг ямагт санаж, дэргэдээ авч 
явдаг юм. Миний өвөг дээдсийг “Баян Шарынхан” гэдэг 
байж. Ундайн голыг эзэгнэсэн, мундаг лам нар байсан 
юм билээ. Өнчирч үлдсэн таван хүүхдээс одоо дөрөв нь 
амьд мэнд, боломжийн сайхан амьдарч байна. Нэг ах 
маань бурхан болсон” гэв. 

  Түүний гэргийг Хайдавын Ургамалцэцэг гэдэг аж. 
Цогтцэций сумын уугуул, 10 дугаар ангиа дүүргээд 
л мал дагасан нэгэн гэнэ. Тэр хоёр 1988 онд гэр бүл 
болжээ. Тэднийх гурван хүүхэдтэй, хүү Ууганбаяр нь 
Оюу толгойн далд уурхайд 3-4 жил ажиллаж буй. Охин 
Удвалцэцэг нь Ханбогд сумандаа хувиараа бизнес 
эрхэлдэг бол “Хангай” дээд сургуулийг хэвлэлийн 
дизайны мэргэжлээр төгссөн хүү Давхарбаяр нь 
Улаанбаатарт жолооч гэнэ. Ийм тохилог сайхан орон 
сууц барьж  ороод дөрвөн жил болж буй аж. Нарны 
зайн гэрэлтүүлэг, найман нэрийн барааны дэлгүүртэй 
юм. “Хүмүүс Оюу толгойн уурхайнханд зориулсан 
дэлгүүр гэдэг юм. Тийм биш, Жавхлант, Гавилууд багийн 
зааг газар учраас энэ хоёр багийн ард иргэдийг 
хүнснийхээ хэрэгцээт зүйлсийг ойрхноос аваасай гэж 
л байгуулсан хэрэг” гэж Ө.Баттогтох ярив.   “Галбын 
говийн улаан тэмээний махыг идэж, сүүг нь ууж өссөн 
хүний хувьд сумандаа болдог тэмээний баярыг сүүлийн 
10 жил ивээн тэтгэж байна. Наадмын дааганы уралдаан, 
Ханбогд хайрхны шагайн харвааны байг дааж, 
ахмадуудаа баярлуулж амралт сувилалд явуулж байлаа.  

ӨӨЛИЙН БАТТОГТОХТОЙ ӨДӨРЖИН ХӨӨРӨЛДСӨН МИНЬ
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Сумынхаа хүн эмнэлэгт ч хандив өгч байв. Дотуур 
байрны 80 гаруй хүүхдэд урлагийн тоглолт хүртэл 
үзүүлсэн” гэдгээ тэрээр “Хувь хүнд ч гэсэн нийгмийн 
хариуцлага байх ёстой” гэдгээр тайлбарлаж байна лээ.  

 “Багадаа би аймгийн төв орчихоод гадаад 
орнуудаар аялж үзэх юмсан” гэж мөрөөддөг хүүхэд 
байсан юм. Сая тэр мөрөөдлөө гүйцээлээ” гэснээр  
бид хоёрын яриа  Колумб улсад болсон олон улсын 
хурлын сэдэв рүү шилжлээ. Ө.Баттогтох маань Жавхлант 
багаасаа Гурван талт зөвлөлд сонгогдсон төлөөлөл юм 
байна. Картагена хотод болсон уг хуралд сумынхаа 300-
гаад  малчныг төлөөлж оролцсон нь энэ. “Гурван талт 
зөвлөлд найман малчин байдаг, тэд маань “чи яваад ир 
дээ” гэсэн юм. Өмнө нь Ганц модны боомт, Эрээнийг л 
үзсэн би гэдэг хүн явахдааУлаанбаатар-Сан Франциско-
Богота-Картагена, ирэхдээ Нью-Йорк-Москва гээд 
наймхан хоногт нэг ёсондоо дэлхийн бөмбөрцгийг 
бүтэн тойроод ирлээ. Картагена хотын “Хаяат регенси” 
гэдэг сайхан зочид буудалд байрлаж байлаа. Тэнд 
манай эндхийнх шиг 30-33 хэм халуун байх юм. Хүмүүс 
намайг “Оюу толгой”-н хөрөнгөөр зугаалсан гэж ярьж 
байна гэсэн. Миний бүхий л зардлыг тэр Омбудсмений 
газар даасан юм. Манайхан нэгдсэн хуралдаан, бүлгийн 
хуралд ч идэвхтэй оролцсон. Хурлын ажиллагаа испани, 
англи хэлээр явагдах юм. Сайн орчуулагч Н.Сэлэнгийн 
буянаар тэр олон хүний яриа хөөрөөг өөрийнхөөрөө 
ойлгож явлаа. Дээлээ өмсөөд хуралд очсон. Би бүлгийн 
хуралд гурван ч удаа үг хэлсэн. Гадаадынхан сонирхон 

янз бүрийн юм асууж л байна лээ. “Оюу толгой”-д 
долигонож магтаагүй, бас муулаагүй, бодит байдлыг 
байгаагаар нь л ярьсан. Хурлаас дөрвөн бүлэгтэй 28 
зүйл зөвлөмж гаргасан. “Оюу толгой”-той холбоотой 
асуудлаар Омбудсмений нөхөдтэй  уулзаж байдлаа 
танилцуулж, зөвлөгөө авлаа. Бас Рио Тинто группийн 
хоёр хүнтэй хагас цаг хэртэй санал солилцож амжив”. 
Ийм л үр дүнтэй яваад иржээ, тэр. 

 “Дөрвөн жилийн хичээл зүтгэлийн үр дүнд Малчдын 
гомдол барагдуулах гэрээг саяхан байгуулж чадлаа. 
Энэ бол ирээдүйн их ажлын гараа, анхны алхам юм” 
гэж тэр хэлж байна. Гадаадынхан манай Гурван талт 
зөвлөлийг их үнэлж байна лээ. Уул уурхайг муу хэлэхгүй 
ээ, сайшаах магтах зүйлийг нь магтдаг. Шүүмжилмээр 
юмыг нь шууд л хэлдэг. “Оюу толгой”-нхонтой сайдаж 
муудаж л байдаг, амьдрал юм хойно алийг тэр гэх вэ. 
Сайн зүйл өчнөөн бий. “Оюу толгой”-гоос жил бүр 
таван сая доллар ирж байна. Их мөнгө шүү дээ. Харин 
түүнийгээ юунд яаж зарцуулах вэ гэдгээ сайтар бодож, 
хяналтаа тавих ёстой. Тэр таван саяараа энэ Галбын 
говьд ганц сайхан хот байгуулчих юмсан гэж би хааяа 
боддог юм. Уул уурхай, мал аж ахуй хоёр зэрэгцэн 
оршиж байгаа учраас зүй зохисоо олж зохицож 
амьдрах ёстой гэсэн хатуу бодолтой  явдаг хүн дээ, би. 
Монголын энэ бодлогыг саяын хуралд оролцогчид 
зүйтэй гэж үнэлж байсан шүү. Говь нутагт ус ховор. 
Хоёр жил Оюу толгойн уурхайгаас усаа зөөлгөж 
байна. 25 тоннын багтаамжтай  усан сандаа өнжөөд 

10 тонн ус авдаг. Би хэдийгээр олигтой боловсролгүй 
ч амьдралын хар ухаантай. Бас тийм ч ажилсаг хүн 
биш, гэхдээ амьдралаа хүний дайтай аваад л явж 
байна. Хүн ер нь аминдаа арчаатай байхад суралцах 
учиртай юм билээ. Манайх гэхэд нийгмээ дагаад суурин 
маягтай амьдарч байна. Малчин хүн ингэж  амьдрах 
ёстой гэдгийг л нутаг орныхондоо харуулах гэсэн юм. 
Гэхдээ нүүдлийн соёл иргэншлээ алдахгүй ээ. Бизнесээ 
ч хийж, мал аж ахуйгаа ч эрхэлж байна. Энэ бүхнээ 
үр хүүхдүүддээ уламжлуулан үлдээнэ. Манай хэдэн 
хүүхэд хүмүүжилтэй. Би тэдэнд бэлэн мөнгө өгдөггүй. 
Баян Шарын удам тасрахгүй ээ. Нийгмийн хөгжлөөс 
хоцрохгүй юмсан гэж боддог. Мөнгөө гэхэд картандаа 
хадгалж сурч байна. Гурван талт зөвлөлд дөрвөн жил 
суулаа. Хүмүүстэй харилцах, санаа бодлоо илэрхийлэх, 
өөрийгөө хөгжүүлэх гээд их юм сурсаан. Энэ орчлонд 
хүн болж төрснийх хүний зэрэгтэй  амьдарч байгаад 
буцах ёстой. Бид сайхан нийгмийг үзлээ. Засмал зам, 
гар утас, тохилог гэр орон гээд. Машин гэхэд л одоо гар 
утас энэ тэр шиг ердийн л хэрэглээ боллоо шүү дээ. Ийм  
үеийг олж төрсөндөө бахархдаг”.  Энэ бол ямар ч өнгө 
будаггүй, шулуун шударга өгүүлсэн түүний яриа.  

 Яриа өндөрлөх үед тэрээр “Би амьдралдаа 
хоёрхон удаа л шагнуулсан хүн дээ” гэж байна. 1994 
онд Ханбогд сумынхаа 70 жилийн ойгоор үндэсний 
бөхийн барилдаанд долоо давж, сумын заан цол 
хүртэж, үнэмлэх, бай шагнал гардаж. Өнгөрсөн  жил 
“Хүнс, хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан” цолоор 
шагнуулжээ. 

  Өөлийн Баттогтохтой өдөржин  хөөрөлдсөн халуун 
яриа ийн өндөрлөсөн юм. Монголын сэтгүүл зүйд 20-
иод жил зүтгэж, үзэг, цаас нийлүүлэхдээ  бөбөөчингөөс 
төрийн тэргүүнтэй хүртэл уулзаж учирч явсан 
миний сэтгэлд энэ уулзалт нэгийг ухааруулж, хоёрыг 
бодогдуулсан билээ. Намайг буцахад тэр “Амь, албаар 
холбоотой байгаарай” гэж  захисан юм. Ийм хүнээс нүүр 
буруулах ер хэн байх вэ дээ.  
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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ?

  “АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА”-ны 
төрөлд гар ажиллагааны эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр Баяжуулахын 
засвар, Нийтийн аж ахуйн баг, Уурхайн 
засвар үйлчилгээ, ЭМААБО-ы хамтарсан 
ажлын хэсэг шалгарсан юм. Ялагчид: 
С.Алтангэрэл, Г.Баатарсүх, Б.Тэмүүжин, 
Э.Золжаргал. Гар ажиллагаанаас үүдсэн 
гэмтэл, бэртлийг багасгах чиглэлээр 
нэн тэргүүнд эрсдэлийг тодорхойлж, 
туршлагатай ажилчидтай хамтран 
ажиллаж, гар ажиллагааны эрсдэлийг 
арилгах, боломжит хамгийн бага 
түвшинд бууруулах, гарц, шийдэл олох 
нь судалгааны багийн гол зорилго 
байв. Өнөөдрийн байдлаар энэхүү 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 40 гаруй 
үнэлгээ хийж, үнэлгээний мөрөөр 180 
гаруй арга хэмжээ авч ажилласан байна. 

“ХАМТ ОЛОН” төрөлд Боловсон 
хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын 
хэлтсийн Ажилчдын эрүүл мэнд, гэнэтийн 

ослын даатгалын төсөл шалгарсан юм. 
Ялагчид: Л.Мөнх-Оргил, Ш.Энхтуяа, 
Х.Бат-Ундрах. Боловсон хүчин, бүтэц 
зохион байгуулалтын хэлтсийн 
Ажилчидтай харилцах баг компаниас 
нэмэлт зардал гаргалгүйгээр ажилчдын 
эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалын 
асуудлыг шийдвэрлэж чадсан юм. Манай 
ажилчид эрүүл мэндийн даатгалаараа 
олон төрлийн үйлчилгээ авах болсноос 
гадна гэр бүлийнхнээ ч даатгалд 
хамруулах боломжтой боллоо.

“МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ” төрөлд 
бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулах, 
мөнгөн хөрөнгийг хэмнэхэд чиглэсэн 
”Драйв” багцын төслийн удирдлагын 
системийн хөгжүүлэлт төслийн хамт 
олон шалгарлаа. Ялагчид: Б.Баясал, 
Г.Гандэлэг. Бизнесийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах, мөнгөн хөрөнгийг 
хэмнэхэд чиглэсэн нэгдсэн мэдээллээр 
хангах, вебэд суурилсан DRIVE (Эхний 
хувилбар) системийг ашиглалтад 
орууллаа. Системийн эхний хувилбарыг 
зургаан долоо хоногийн хугацаанд 
бэлэн болгосон бөгөөд компанийн 
бүх хэрэглэгч шинэ санаачилга гаргах, 
удирдах, зохицуулах боломжтой болж 
байгаа юм. 

“ТҮНШЛЭЛ" төрөлд Орон нутаг, 
Байгаль орчин, Хүний нөөц, Хангамжийн 
хэлтсүүдийн хамтарсан ажлын хэсгийн 
Гурван талт зөвлөл- талуудын итгэлцлийг 
бэхжүүлэх механизм шалгарлаа. 

“ХАМТДАА АМЖИЛТ САЙШААХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ШИЛДГҮҮД ТОДОРЧ ШАГНАЛАА ГАРДЛАА

“Оюу толгой” компанийн шилдэг баг 
хамт олон шалгаруулах “ХАМТДАА 
амжилт сайшаах хөтөлбөр”-ийн 
2017 оны эхний хагас жилийн ялагчид 
тодорлоо. “Аюулгүй ажиллагааг 
эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц 
зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоож, 
Монгол Улсын хөгжил дэвшилд 
хувь нэмэр оруулах” эрхэм зорилгод 
хүрэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 
ажилтнуудыг шагнаж урамшуулах, 
хамт олныхоо ололт амжилтыг 
таниулан тэмдэглэх зорилгоор 
энэхүү хөтөлбөрийг өнгөрсөн жилээс 
хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. 
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  Агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын 
дөрвөн суурин станцыг 2017 оны 
гуравдугаар сард Оюу толгойн уурхайд 
суурилуулсан бөгөөд энэ сарын эхээр 
албан ёсоор ашиглаж эхэллээ. Эдгээр 
станц нь орчны агаар дахь нарийн 
болон бүдүүн ширхэгт (PM2.5 болон 
PM10) тоосонцор, CO, SO2, NO2, NOx, 
VOC зэрэг бохирдуулагч хийн хэмжээг 
тасралтгүй горимоор хэмжиж, параметр 
бүрийн хувьд тогтоосон хугацааны 
дундаж утгыг тооцоолон мэдээлэх 
чадамжтай юм. Нэг станцыг уурхайн 
баруун хойно, нөгөө гурвыг “Манлай” 
хотхон, Хог хаягдлын менежментийн 
төв, Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын 
сангийн салхины доод буюу зүүн урд 
хэсэгт байрлуулсан байна. Эдгээр 
суурин станцыг ашигласнаар орчны 
агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, 
бууруулах, арилгах арга хэмжээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд нь 
хяналт тавихад шаардлагатай бодит 
мэдээллийг бүрдүүлэх юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
ДЭВШИЛТЭТ 
ТЕХНОЛОГИ 
НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

ХАРИЛЦААНЫ 
ХОРООНЫ ХАМТАРСАН 
МЭДЭЭЛЭЛ

Ялагчид: Д.Амартүвшин, О.Цэрэннадмид, 
Л.Ариунчимэг, Л.Мөнх-Оргил, 
Н.Эрдэнэбаяр, С.Дорждэрэм. 

2012 онд гаргасан малчдын 
гомдлын мөрөөр Эрх зүйн нийцэл 
хяналт, зөвлөгөө, Омбудсмений газар 
(ЭЗНХЗОГ)-аас маргаан шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг эхлүүлж, маргалдагч талууд 
(малчид, “Оюу толгой” ХХК, Эрх зүйн 
нийцэл хяналт, зөвлөгөө, Омбудсмений 
газрын зуучлагч)-ын нэгдсэн шийдэлд 
хүрэхээр дөрвөн жилийн хугацаанд 
олон чиглэлээр эрчимтэй яриа хэлэлцээ, 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийж хамтран 
ажиллалаа. Гурван талт зөвлөлийн 
түвшинд тохиролцсоноор маргаан 
шийдвэрлэх үйл ажиллагааг 2017 оны 
тавдугаар сараас хяналт шинжилгээний 
үе шатанд шилжүүлэн ажиллаж эхлээд 
байна. 

“ӨСӨЛТ” төрөлд “Мейжор дриллинг”, 

Гүний уурхайн геотехникийн багууд  
“Чичирхийлэл хэмжилтийн өрөмдлөг” 
хөтөлбөрөөр шалгарлаа. Ялагчид: 
П.Өнөболд, Т.Нэмэхсүхболд, Д.Мөнхзул, 
А.Элбэгсайхан. Чичирхийлэл хэмжилтийн 
өрөмдлөгийн технологийг нэвтрүүлэх 
нь агуйлан олборлолтыг амжилттай 

явуулахад маш чухал үүрэгтэй. 
Олборлолтын явцад тогтмол хяналт 
тавьснаар гүний уурхайн олборлолтын 
үйл ажиллагааг аюулгүй, үр ашигтай 
явуулах болно. Энэ нь Монголд урьд нь 
ашиглаж байгаагүй, хамгийн сүүлийн 
үеийн технологи юм. Төсөл санаачлагчид 
энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх 
чин эрмэлзэл, ур чадвартай болохоо 
нотлон харуулж чадлаа.

“НЭГДМЭЛ ОЮУ ТОЛГОЙ” төрөлд 

Гүний уурхайн Хүний нөөц, Сургалтын 
багийн “Хамтдаа” хөтөлбөр шалгарлаа. 
Ялагчид: Д.Эрдэнэчимэг, Брайн Финлэй. 
2016 оны сүүлчээр аюулгүй ажиллагааны 
соёл төлөвшүүлэх “Хамтдаа” хэмээх 
хөтөлбөрийг шинээр хэрэгжүүлж эхэлсэн 
билээ. Уг хөтөлбөр 450 гаруй ахлах 
ажилтан, 1800 гаруй ажилтныг хамран 
амжилттай хэрэгжиж, “Оюу толгой” 
компани төдийгүй Рио Тинто группийн 
хэмжээнд өндөр үнэлгээ авсан бөгөөд 
аюулгүй ажиллагааны соёл төлөвшүүлэх 
бусад төсөл хөтөлбөрт жишиг болох ач 
холбогдолтой юм.  

Харилцааны хорооны 2017 оны  III 
улирлын ээлжит хурал наймдугаар 
сарын 23-ны өдөр Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад суманд боллоо. Хурлаар:
• Талууд Хамтын ажиллагааны 

гэрээний хүрээнд 2017 оны III 
улиралд  хийсэн ажлын тухай 
мэдээлэл солилцож, гэрээний үүргээ 
биелүүлж байгаагаа  харилцан 
хүлээн зөвшөөрөв. 

• 55 төсөл, хөтөлбөрийн санал 
танилцуулснаас хуралд оролцсон 
гишүүдийн олонхын саналаар 
17 төсөл, хөтөлбөрийн саналыг 
эрэмбэлж, тэдгээрийг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах 
зөвлөлд илгээлээ.

• Хамтын ажиллагааны гэрээний 
Хавсралт 5 буюу Байгаль орчны 
менежмент (Нөхөн сэргээлт, 
биологийн төрөл зүйл болон 
экологийн тэнцвэрт байдал) –ийн 
чиглэлийн үүрэг, амлалтуудын 
хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий 
Байгаль орчны менежментийн 
дэд хороог найман гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. 
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ХУДАЛДАН АВАЛТ, ХАНГАМЖИЙН БУЛАН

 “Оюу толгой” компанийн Худалдан aвалтын 
газраас иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан нээлттэй 
мэдээллийн уулзалтуудыг Улаанбаатар хот, Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад, Ханбогд суманд сар бүр ээлжлэн 
зохион байгуулж байна. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Худалдан авалтын газрын 
удирдлага, ахлах мэргэжилтнүүд сар бүрийн уулзалтад 
биечлэн оролцож бөгөөд “Оюу толгой” компанитай 
хэрхэн хамтран ажиллах тухай, компанийн худалдан 
авалтын бодлого, шинэ стратеги, процесс үйл 
ажиллагаа, ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх бодлого, 

үндсэн шаардлагууд, худалдан авалтын талаарх шинэ 
мэдээ мэдээллүүд, хамтын ажиллагаанд гарч буй, гарч 
болох хүндрэл бэрхшээлд тусламж үзүүлэх зорилготой  
заавар зөвлөгөө өгдөг юм.

Энэ удаагийн буюу 2017 оны есдүгээр сарын 
Худалдан авалтын тухай нээлттэй уулзалтыг Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд зохион байгуулна. Хэрэв 
Та оролцохыг хүсвэл энэ холбоосоор орж бүртгүүлэх 
боломжтой. 

http://ot.mn/plugins/event/?y=2017

Мөн та  дараагийн уулзалтуудын талаар сонирхож 
байвал дараах холбоосоор орж бүртгүүлэн оролцох 
боломжтой. 

http://ot.mn/plugins/event/?y=2017
Хамтдаа - аюулгүй, өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын 

ханган нийлүүүлэлтийн сүлжээг бий болгон Монгол 
Улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулцгаая.  

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ
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ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

 Өмнөговь аймгийн хүлэмжийн аж ахуйн 
цогцолбор хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн 
ЗДТГ, УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяагийн санаачилгаар 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
энэхүү форумыг энэ сарын 24-нд зохион байгуулав. 
Форумд УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, ХААИС-ийн 
захирал Т.Хэрүга, ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн 
Ж.Төмөрхуяг болон ХААИС-ийн эрдэмтэн багш нар, 
аймаг орон нутгийн удирдлага, тус аймгийн 15 сумын 
тариалан эрхлэгчид оролцлоо. Говь нутгийн хөрсөнд 
тариалах боломжтой ургацын талаарх мэдээлэл, 
жимс, жимсгэнийг хүлэмжид тариалах, услалтын 
системийн шинэ технологи нэвтрүүлэх, аймгийн газар 
тариалангийн салбарыг кластер хэлбэрээр хөгжүүлэх 
боломж, хүлэмжийн аж ахуйн цогцолбор хөгжүүлэх 
явцын үр дүн, говийн бүсийн газар тариалангийн 
хөгжлийн бодлогын талаар илтгэл, мэдээлэл, 
хэлэлцүүлгийг энэ үеэр өрнүүлсэн байна. 

 Өмнөговь аймаг ХААИС, БНСУ-ын Кёнсанбуг 
аймагтай газар тариалан эрхлэх болон хөдөө 
аж ахуй, газар тариалангийн мэргэжилтнүүдийг 
сургаж мэргэшүүлэх, мэргэжилтэн солилцооны 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2017 оноос эхлэн 
хамтран ажиллаж байна. Кёнсанбуг аймгийн багш 
мэргэжилтнүүд аймгийн  15 сумын газар тариалан 
эрхлэгчдэд “Гүзээлзгэнэ, тарвас тариалах эрчимжсэн 
технологи” сэдэвт гурав дахь шатны сургалт явуулав.  
ХААИС-тай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд 
тус сургуулийн багш, гавьяат агрономич , доктор 
профессор Б.Дорж “Говийн бүсийн тариалангийн хог 
ургамлууд, тэдгээртэй тэмцэх”,  доктор Ж.Очир “Үндэс 
үрт ургамлуудын үр үржүүлэг”-ийн чиглэлээр сургалт 
явуулах юм. Энэ удаагийн сургалтад 15 сумын 50 гаруй 
тариаланч хамрагдаж байна. 

 “Буянт хотхон” хүүхдийн зуслан  Гурван сайхан 
уулын бэлд үйл ажиллагаа явуулж эхэлснийхээ хойш  
60 жилийн түүхт ойг ёслон тэмдэглэв. Ойн ёслолд 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ө.Баянмөнх, 
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Ү.Энхцацрал 
болон зуслангийн үе үеийн дарга нар, ахмад ажилчид, 
анхны амрагчид  урилгаар оролцлоо.

Хүүхэд багачуудыг сургаж хүмүүжүүлэх, чөлөөт 
цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, тав тухтай орчныг 
бүрдүүлж, аймаг орон нутгаас томоохон хөрөнгө 
оруулалт хийж, зуслангийн хуучин байруудыг 
шинэчлэн, ариун цэврийн зориулалт бүхий байр, 
ажиллагчдын байр, хоолны танхимыг засварлан 
цаашид үйл ажиллагааг хурдацтай хөгжүүлэхэд 
зориулж суудлын автомашин гардуулав. “Буянт 
хотхон” хүүхдийн зуслан “Өрх гэр бүлийн хөгжлийг 
дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтот бүлгийн 80 
хүүхдийг үнэ төлбөргүй амрааж, “Оюуны хурд”, “Англи 
хэлтэй Өмнөговь” хөтөлбөрүүдийн хүрээнд математик, 
англи хэлний вакум сургалт  зохион байгуулжээ. 
Зуслангийн үйл ажиллагааг орон нутгаас дэмжиж 
ажилласны үр дүнд амрагч хүүхдүүдийн тоо өмнөх 
жилүүдийнхээс нэмэгдэж, 2017 оны зуны амралтаар 
есөн ээлжээр 400 гаруй хүүхэд хүлээн авчээ.  

“ГОВИЙН БҮСИЙН ГАЗАР 
ТАРИАЛАНГИЙН ХӨГЖЛИЙН 
БОДЛОГО” ФОРУМ БОЛЛОО

ГОВИЙН БҮСИЙН 
ТАРИАЛАНГИЙН ХОГ 
УРГАМАЛТАЙ ТЭМЦЭХ 
СУРГАЛТ БОЛОВ

“БУЯНТ ХОТХОН” ЗУСЛАН  
60 НАС ХҮРЧЭЭ
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 “Оюу толгой” компаниас хэрэгжүүлдэг “Шинэ төгсөгч” хөтөлбөрт шалгарсан 15 оюутанд тус компанид ажиллах ховорхон 
хувь тохиов. Тэд дөрвөн жилийн хугацаанд энд мэргэжлийнхээ чиглэлээр ажиллах юм. Хэдийгээр энэ нь дөрвөн жилийн дараа 
“Оюу толгой”-д ажилд авна гэсэн амлалт биш боловч уг боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглавал энэ компанийн үндсэн ажилтан 
болох бүрэн боломж тэдэнд бий. Дээрх 15 оюутны дотор өмнө нь “Оюу толгой” компанийн “Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийн 
үр шимийг хүртсэн, Өмнөговийн харьяат хоёр залуу байсан юм. Тэд бол Даланзадгад хотын харьяат Цогбадрахын Арван, 
Баясгалангийн Тайван нар юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 15 ШИНЭ 
ТӨГСӨГЧӨӨР БҮЛ НЭМЛЭЭ

Б.ТАЙВАН: ШУТИС-ийг барилгын 
инженер мэргэжлээр төгссөн. “Оюу 
толгой” компанийн Дэд бүтэц, 
үйлчилгээний хэлтэст ажиллах болжээ. 
Тэрээр “Монголд төдийгүй дэлхийд томд 
тооцогдох компанид ажиллаж өөрийн үнэ 
цэнийг бий болгож, хувь нэмрээ оруулах 
болсондоо баяртай байна. Олдсон энэ 
сайхан боломжийг сайтар ашиглаад 
эзэмшсэн мэргэжлээрээ дадлага туршлага 
хуримтлуулж, чадварлаг мэргэжилтэн 
болно” гэж ярив. 

ӨМНИЙН ГОВИЙН 
УРГАЦЫН ДЭЭЖЭЭС

Ц.АРВАН: ШУТИС-ийн Эрчим хүчний 
сургуулийг цахилгааны инженер 
мэргэжлээр дүүргэжээ. “Оюу толгой” 
компанийн Хөрөнгө материал, 
менежментийн хэлтэст ажиллах  гэнэ. “Шинэ 
төгсөгч” хөтөлбөрт хамрагдсандаа сэтгэгдэл 
маш өндөр байна. Ийм сайхан боломж 
олгосон “Оюу толгой” компанид баярлаж 
байна. Дэлхийд тэргүүлэгч том компанид 
ажиллаж, шилдэг мэргэжилтнүүдтэй хөл 
нийлүүлэн алхсанаар чадварлаг инженер 
болно” гэж тэр хэлсэн юм. 

ФОТО МЭДЭЭ:
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МАНАЙХАН

  “Оюу толгой” компанийн Үйл 
ажиллагаа эрхэлсэн захирал Стивэн 
Жонсын урилгаар Өмнөговь аймгийн 
Баян-Овоо, Манлай сумын 40-өөд ахмад 
настан Ханбогд сумын нутагт орших 
Оюу толгойн уурхайд өнгөрсөн хавар 
зочилж, энэ зууны Монголын хамгийн 
том бүтээн байгуулалтыг нүдээр үзэж, 
үйл ажиллагаатай нь танилцсан билээ. 
Зарим ахмадыг уурхайд ажилладаг 
үр хүүхэд, садан төрлийнхөн нь тосон 
уулзаж, уурхайнхаа болон ажлынхаа 
талаар өгүүлж байв. Тэгэхэд нэгэн хүдэр 
чийрэг эр Манлай сумаас ирсэн  ахмад 
насны эмэгтэйг автобуснаас тосон 
буулгаж, их л хүндэтгэн угтаж байв. Тэр 
үеэр би Б.Баттүвшинтэй  танилцсан 

юм. Түүний угтаж авсан эмэгтэйг 
Гэндэндаржаагийн Рэнцэнноров гэдэг 
ажээ. Манай Түвшээгийн хадам ээж гэнэ. 
Дараа нь би тэр эмэгтэйтэй зориуд уулзаж, 
ажил үйлсийнх нь талаар сонирхон 
сурвалжилсан билээ. Г.Рэнцэнноров гуай 
АУДэС-ийн эмчилгээний ангийг 1977 онд 
төгсөөд аймгийнхаа Цогтцэций, Номгон 
суманд  ажиллаж байгаад 1983 оноос 
төрөлх Манлайдаа ирж, нутаг усныхныхаа 
эрүүл энхийн манаанд зогсчээ. Ингэхдээ 
1985-2013 он хүртэл бараг гучин жил их 
эмчийн салбарын эрхлэгчээр ажилласан 
буянтан байлаа. Монголын төр, засаг 
түүний энэхүү хөдөлмөр зүтгэлийг өндөр 
үнэлж, 2006 онд “Хүний гавьяат эмч” 
хэмээх эрхэм хүндтэй цолоор шагнажээ. 

Тэрээр өнгөрсөн жил тэтгэвэртээ гарчээ. 
Гавьяат цолтой хадам ээжээ тийн 
хүндэтгэн угтсан Түвшээ Оюу толгойн 
уурхайд ажилд ороод таван жил гаруй 
болжээ. Даланзадгадад 10 дугаар ангиа 
төгссөний дараагаас уул уурхайтай 
амьдралаа холбожээ. Бүр “Айвенхоу 
майнз”-аас эхтэй гэнэ лээ. “Дэлхийд 
тэргүүлэгч уул уурхайн компани-“Оюу 
толгой”-д ажилладгаар ямагт бахархдаг 
шүү” гэж тэр чин сэтгэлээсээ өгүүлж 
байсан. Түүний хүдэр чийрэг бие бялдрыг 
хараад “Түвшээ чи барилддаг уу” гэж 

асуувал “жаахан ноцолдоно оо” хэмээн 
даруухан хариулсан юм. Тэрээр 2010 
онд аймгийнхаа наадмын хүчит бөхийн 
барилдааны их шөвөгт үлдэж, аймгийн 
начин хэмээх эрхэм цолны эзэн болсон юм 
билээ. Түүний гэргий Р.Мөнхзаяа Манлай 
сумандаа монгол хэл, уран зохиолын 
багш. Тэднийх хоёр хүүхэдтэй, ууган нь 
охин, дунд сургуульд сурдаг,  удаахь нь хүү, 
цэцэрлэгт явдаг гэсээн. 

ШИГТГЭЭ: Сар гаруйн өмнө Р.Мөнхзаяа 
маань  амаржиж, тэднийх бас нэг 
охинтой болж бүл нэмжээ. 

МАНАЙ ТҮВШЭЭ

“Оюу толгой” компанийн халуун ам бүлийн 2000 гаруй нь Өмнөговийн уугуул иргэд. Бүр нэг гэр бүлийн хэд хэдэн хүн хамт ажилладаг тохиолдол 
ч цөөнгүй бий. Манай сонин тавдугаар сарынхаа дугаараас эхлэн “Оюу толгой” компанид ажилладаг орон нутгийн унаган иргэдийн тухай 

цувралаар нийтэлж байгаа билээ. Эхний дугаарт “Оюу толгой” компанийн Даланзадгад дахь Төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтэн Доржпаламын 
Эрдэнэтогтохын тухай өгүүлсэн. “Манайхан” цувралын энэ удаагийн зочин бол Оюу толгойн уурхайн хүнд машин механизмын засварын газарт 

механикч засварчнаар ажилладаг Батын Баттүвшин хэмээх идэрхэн эр. Хамт олон нь түүнийг “манай Түвшээ” гэх бөлгөө. 
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  Байгаль орчны хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагааг эрхэмлэн дээдэлдэг 
“Оюу толгой” компани нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд Монгол оронд 
тулгараад буй онцгой байдал, цаг 
зуурын хүндрэл бэрхшээлийг даван 
туулахад туслах зорилгоор Монгол 
Улсын Засгийн газарт ой хээрийн 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалахад нь дэмжлэг болгон төрөл 
бүрийн техник, тоног төхөөрөмж, 
багаж хэрэгсэл хандивлах ёслол  

Д.Сүхбаатарын талбайд  долдугаар 
сарын 26-нд болов. БОАЖЯ-ны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэл 
ёслолыг нээж хэлэхдээ “Өнөөдөр 
энэ талбайд нэгэн чухал үйл явдал 
болж байна. Өнөө жил Монгол Улсын 
13 аймаг, 56 сумын нутагт 140 гаруй 
удаа түймэр гарлаа. Үүний уршгаар 
600 мянган га буюу Монголын ой 
бүхий талбайн 30 хувь түймэрт 
өртөж,  өмнө нь тохиолдож байгаагүй 
гамшиг нүүрлээд байна. Нийгмийн 

хариуцлагынхаа хүрээнд бидний 
хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч, хамгийн 
түрүүнд өгөөмөр гараа сунгаж, бусад 
аж ахуйн нэгжүүдийг энэхүү байгалийн 
гамшигтай тэмцэхэд тусламж үзүүлэхийг 
уриалан дуудсан “Оюу толгой” 
компанийн хамт олон болон Гүйцэтгэх 
захирал Армандо Торрес танд Засгийн 
газар, БОАЖЯ-ны нэрийн өмнөөс гүн 
талархал илэрхийлье” гэлээ. 

 “Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх 
захирал Армандо Торрес хэлэхдээ 
“Манай компани  үндэсний хэмжээний 
энэхүү хор хохирлыг даван туулах үйл 
ажиллагаанд оролцон зарим хэрэгцээт 
тусламжийг үзүүлж байгаадаа туйлын 
баяртай байна. Ой хээрийн түймэр 
нь гэр орон, мал аж ахуй , олон нийт, 
цаашлаад Монголын эдийн засагт 
ихээхэн хохирол учруулж байна. 
Үүсээд байгаа энэхүү хүнд нөхцөлд 
бид хамтран гал түймэртэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэхийн төлөө нэг 
баг болон ажиллах нь  чухал юм. “Оюу 

толгой” компани аюулгүй ажиллагаа, 
түншлэлийн харилцааг эрхэмлэн 
дээдэлдэг билээ. Бид Монгол Улсад 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж буйн 
хувьд гал сөнөөгч, цагдаа, байгаль 
хамгаалагч, түймэртэй тэмцэж байгаа 
бусад олон хүний аюулгүй байдлыг 
хангахад түншийнхээ үүргийг биелүүлэн 
оролцож байгаадаа баяртай байна. 
Энэ үйл явдал нь манай компанийн 
Монголын нийгэмд хүлээсэн  үүрэг 
хариуцлагаа хэрхэн биелүүлж 
байгаагийн тод жишээ юм.  “Оюутолгой” 
хэмээх их айлыг төлөөлөн энэхүү 
хандив, богино хугацааны түрээсийн 
машин, ачааны тэрэг, усны машин, 
хөнгөн тэрэг, бусад холбогдох тоног 
төхөөрөмж, хувийн хамгаалалтын 
хэрэгсэл зэргийг гардуулах боломж 
олдсонд туйлын баяртай байна. Хүнд 
нөхцөлд ажиллаж буй эрэлхэг зоригт 
эрчүүд, эмэгтэйчүүдэд талархлаа дахин 
илэрхийлье” хэмээн онцлов. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛСЭД 
ДЭМЖЛЭГ БОЛГОН ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ХАНДИВЛАВ
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 “Оюу толгой” компанийн Байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
хүрээнд уурхай, түүний ойр орчим, 
“Ханбумбат” нисэх онгоцны буудал, 
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолой, 
Оюу толгой - Гашуун сухайтын замын 
дагууд  тоосны хяналт шинжилгээний 
43 цэгт хугацааны хувьд харилцан 
адилгүй давтамжтайгаар агаар дахь 
тоосны хяналт шинжилгээ хийдэг. 

Энэ удаагийн дугаарт Оюу 
толгойн уурхай, “Ханбумбат” нисэх 
онгоцны буудал болон Оюу толгой- 
Гашуун сухайт чиглэлийн хучилтгүй, 
сайжруулсан шороон зам бүхий 
хэсгийн Цагаан хад, Гашуун сухайт 
орчимд  2017 оны долоо, наймдугаар 
сард хийсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
үр дүнг танилцуулж байна. Эдгээр цэгт 
долоо, наймдугаар сард хийсэн бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол 
Улсын агаарын чанарын стандартад 
нийцэж байв.   Тоосны хэмжилтийг 
Dusttrak DRX8533 багажаар хийж 
гүйцэтгэв. 

Тоосны хяналт шинжилгээнд 
бидэнтэй хамтран ажиллаж, хээрийн 
судалгаанд биечлэн оролцохыг хүсвэл 
бидний үүд хаалга танд үргэлж нээлттэй 
байх болно. 

ТООСЖИЛТЫН МЭДЭЭ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ

Тэрээр “Ланд крүйзэр” авто машин хоёр, 
хөдөлмөр хамгааллын хувцас 359, 30 
метрийн урттай, америк стандартын 
галын шланг найм, нэг тоннын 
багтаамжтай усны хуванцар сав 200, 
зургаан тоннын багтаамжтай усны 
эвхэгддэг сав нэг, гал командын сунадаг 
шат хоёр, хүрз 35 ширхгийг тусламж 
болгон хандивласан тухай БАТЛАМЖИЙГ 
Монгол Улсын Засгийн газрын 
төлөөлөл-БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Ц.Цэнгэлд гардуулав.

Мөн “Ланд крүйзэр” авто машин, 12 
тоннын багтаамжтай усны машин, 
тэвштэй ачааны авто машин тус бүр 
нэгийг ой хээрийн түймэртэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хоёр 
сарын хугацаагаар түр ашиглуулахаар 
хүлээлгэн өгөв. Хандивлах ёслолд 
БОАЖЯ, ОБЕГ, Цагдаагийн ерөнхий 
газар, нийслэлийн байгаль орчны 
болон Онцгой байдлын газар,  Тусгай 
хамгаалалттай зарим газрын удирдлага 
оролцов. 

Мөн “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилттэй “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас энэ сарын 18-нд 53 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий хувцас, хэрэглэлийг  
ОБЕГ-т хүлээлгэн өгсөн юм.  
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