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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

  “Оюу толгой” компани аравдугаар 
сарын 19, 20, 21-нд Өмнөговь аймгийн 
Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд суманд 
нээлттэй өдөрлөгөө зохион байгуулж, 
компанийнхаа үйл ажиллагаа, Оюу 
толгойн уурхайн бүтээн байгуулалтын 
талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, орон 
нутгийнхны санаа бодлыг сонссон 
юм. Өдөрлөгт тус компанийн Байгаль 
орчин, Худалдан авалт, Хүний нөөц, 
Орон нутгийн харилцааны зэрэг долоон 

хэлтэс, баяжуулах үйлдвэр, гүний 
уурхайн багийнхан, “Оюу толгой”-н түнш 
“Жи Си Ар”, “Хишиг арвин индустриал”, 
“Даян контракт майнинг”, NBIK, “Максам” 
зэрэг компанийн төлөөлөл оролцов. 
Өдөрлөгийн үеэр соёлын тэргүүний 
ажилтан  Л.Чулуунбаатар “Дулаахан”, 
“Зангаараа амраг”, “Энх өглөө”, 
“Цэцгэнд төөрсөн эрвээхэй”, “Бүсгүй 
минь чи инээмсэглэж яваарай”, “Цагаан 
сарнай”, “Эр хүн шиг эр хүн дээ”, соёлын 
тэргүүний ажилтан Ч.Алтантүлхүүр 
“Таван эрдэнэ”, “Адуучин”, “Малчин заяа”, 
“Ямар их хайр вэ”, “Хүж дэлхий амгалан 
байг”, “Эхийн сэтгэл” дуугаараа ая өргөж, 
үзэгчдийн халуун талархал хүлээв. 

СУМДЫН УДИРДЛАГА ЮУ ӨГҮҮЛЭВ 

Баян-Овоо сумын Засаг даргын орлогч 
О.ЦОГБАДРАХ: Хүнээ хөгжүүлэхэд голлон 
анхаарч байна

 - Манай сум гурван баг, 1700-
гаад хүн ам, 124 мянга гаруй малтай, 
20-иод мянгат малчинтай. Манай 
сумаас хөдөлмөрийн баатар зургаа, 
ардын цолтон хоёр, гавьяат цолтон 
19, хоёр генерал, аварга малчин 11 
төрсөн юм. Өнөө жил манай энд 
зуншлага тун тааруу байлаа. Тиймээс 
өвлийн бэлтгэлээ эртнээс базааж, өвс 
тэжээлээ ахиухан бэлтгэлээ. Төрийн 
байгууллагуудынхаа ажиллах орчин 
нөхцөлийг сайжруулах талаар багагүй 
ажил хийлээ. Хүнээ хөгжүүлэх чиглэлээр 
нэлээд анхаарч хөрөнгө оруулалт 
хийж байгаа. Зөвхөн энэ онд гэхэд 
хүүхэд сурагчдыг дэмжихэд 14, оюутныг 
дэмжихэд 39, ахмадыг дэмжихэд 16, 
боловсролын салбарт 267.5, соёлын 
салбарт 6.2, төрийн захиргааны салбарт 
78.2, эрүүл мэндийн салбарт 150.8, 
малчдыг дэмжихэд 118, хил хамгаалах 
байгууллагад дөрөв, ТББ-ыг дэмжихэд 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ БАЯН-ОВОО, МАНЛАЙ, ХАНБОГД СУМАНД 
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГӨӨ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

"Оюу толгой" 
компани бүтээн 
байгуулалтынхаа 
талаар дэлгэрэнгүй 
танилцуулж, орон 
нутгийнхны санаа 
бодлыг сонссон
юм.
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5.6, дэд бүтцийн салбарт хоёр сая гээд 
нийт дүнгээрээ 2.5 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт хийлээ. 

 Баян-Овоо бол хөдөлмөрийн баатар 
Г.Лувсанчимэд, ардын жүжигчин, төрийн 
их хан хуурч Ц.Цэрэндорж, ардын 
багш, нэрт эрдэмтэн О.Отгонсүрэн,  
соёлын гавьяат зүтгэлтэн, сэтгүүлч 
Ө.Рагчаасүрэн, гавьяат жүжигчин, 
“Харанга”-ын Ц.Энхманлай, гавьяат 
нисгэгч Т.Сугар зэрэг алдартнуудын 
өлгий. Засаг даргын орлогч О.Цогбадрах 
сум орныхоо ажил үйлсийн талаар 
танилцуулж, “Оюу толгой” компани 
нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд үйл 
ажиллагаагаа нээлттэй, ил тод мэдээлж 
байгаад талархлаа илэрхийлэв. Тэрээр 
өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Орон 
нутгийн харилцааны хэлтэст нэлээд 
хэдэн жил ажиллаж байсан билээ.
Манлай сумын ИТХ-ын дарга О.БАТ-
ЭРДЭНЭ:“Оюу толгой” манай суманд 
олон бүтээн байгуулалт хийсэн

-Манай сум 1924 онд байгуулагдсан, 
дөрвөн баг, 2500-гаад хүн ам, 700 гаруй 
өрх, 160 мянган малтай. Ардын баатар 

гурав, гавьяат зүтгэлтэн долоо, улсын 
аварга малчин 24, спортын мастер 
30-аад төрсөн нутаг. Адуун сүргийн 
тоогоороо аймагтаа 15 жилийн турш 
тэргүүлж байна. Тэмээгээрээ улсад 
дөрөвдүгээрт ордог. Сургууль 300-
гаад сурагчтай, цэцэрлэгт 130 гаруй 
хүүхэд хамрагдаж байна. “Оюу толгой” 
компани, тус компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр манай 
суманд цөөнгүй бүтээн байгуулалт 
хийсэнд бид баяртай байдаг. Өнгөрсөн 
жил арван ортой, тохилог сайхан 
эмнэлэг барьж ашиглалтад оруулсан. 
Одоо уурын зуухны барилгын ажил ид 
явж байгаа. Орон нутгийнхан бидэнтэй 
ил тод, нээлттэй хамтран ажиллаж 
байгаа “Оюу толгой” компанийнхандаа 
талархал илэрхийлж, нээлттэй 
өдөрлөгийн ажиллагаанд амжилт хүсье.  
Ханбогд сумын Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба: Ханбогдод тавтай 
морилоорой

-“Оюу толгой” компани манай суманд 
олон бүтээн байгуулалт хийсэнд бид 
баяртай байдаг. Тухайлбал, 13 мянган 

хүн ая тухтай амьдрахад хангалттай 
хүрэлцэх цэвэр ус хангамжийн 
цогцолбор, 100 мянган мВт дулаан 
үйлдвэрлэх уурын зуух, хоёр мянган 
хүүхэд нэг ээлжээр хичээллэх, 470-600 
хүүхэд хамрагдах сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолбор, мал эмнэлгийн сум дундын 
төв. Энэ бүх бүтээн байгуулалтад 
түшиглээд бид Ханбогдыг хот болгохыг 
зорьж байна.  Уламжлалт мал ахуйгаа ч 
хөгжүүлнэ. Ханбогдод өмнө нь байгаагүй 
сайн чанарын үхэр, “Гавилууд” 
хэвшлийн хонио үүлдэр болгож, Галбын 
улаан тэмээгээ өсгөн үржүүлнэ.  Оюу 
толгойн уурхайд мах нийлүүлдэг болно. 
Энэ онд гэхэд тус уурхайд 10 тонн 
хүнсний ногоо нийлүүлээд байна. Энэ 
хэмжээг цаашид улам нэмэгдүүлнэ. 
Аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. Тэр цагт 
Ханбогдод тавтай морилоорой гэж урин 
залах болно. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н МЭДЭЭЛЭЛ  
“Оюу толгой” компанийн Орон 
нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа: Биднийг байнга дэмжиж, 
түшиж, хамтран ажиллаж буй орон 
нутгийнхандаа баярлаж явдаг шүү

-Бид энэхүү нээлттэй өдөрлөгөөрөө 
компанийнхаа үйл ажиллагаа, 
хэтийн төлөвийн талаар та бүхэндээ 
танилцуулж, санаа бодлыг тань 
сонсохыг зорьж байна. Энэ тухай 
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мэдээллээ “Орон нутгийн сонин”-оороо 
дамжуулан орон нутгийнханд хүргэдэг 
билээ. Говь нутгийн хөгжил дэвшил, 
хүн ардынх нь сайн сайхан амьдралын 
төлөө та нартайгаа хамтран ажиллаж 
байгаадаа баяртай байдаг юм.  “Оюу 
толгой”-д одоогоор 11 мянга гаруй хүн 
ажиллаж байгаагийн найман мянга 
гаруй нь гэрээт компаниудад ажиллаж 
байна. Өмнөговь аймгийн хоёр мянга 
гаруй иргэн манай компанийн халуун 
ам бүлд багтан ажиллаж байгаа. Энэ 
тоо бол манай нийт ажиллах хүчний 
20 хувь гэсэн үг. Нийт ажиллагсдын 
93 хувь нь монголчууд. 2013 оны 
долдугаар сард анхны баяжмалаа 

экспортод гаргаж байсан бол өнгөрсөн 
зургадугаар сард гурван сая дахь 
тонн баяжмалаа олон улсын зах зээлд 
гаргалаа. Өнгөрсөн онд манай компани 
210.6 сая ам.долларын татвар хураамж, 
төлбөр төллөө. Энэ үзүүлэлт энэ оны 
эхний есөн сард 120 саяд хүрээд байна. 
Үндэсний ханган нийлүүлэлтэд  2016 
онд 279 сая ам.доллар зарцуулсан 
бол өнөө жилийн есөн сарын 
байдлаар 234 саяыг зарцуулаад 
байна. Өмнөговийн худалдан авалт 
2016 онд 70 сая ам.доллар байсан 
бол өнөө жил 62 сая болоод байна. 
Өнгөрсөн зургаан жилийн хугацаанд 
Өмнөговийн худалдан авалт даруй 140 

дахин нэмэгджээ. Дэлхийн дунджаар 
нэг тонн хүдэр боловсруулахад 1.2 шоо 
метр ус ашигладаг бол Оюу толгойн 
уурхай үүний 1/3-тэй тэнцэх хэмжээний 
ус ашигладаг. Ус дахин ашиглалтын 
түвшин 80 гаруй хувьд хүрээд байна. 
Манай компани 2010-2016 онд орон 
нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд 
дэмжлэг үзүүлэх зориулалттай төсөл, 
хөтөлбөрүүдэд 45 сая орчим ам.доллар 
зарцуулаад байна. Зарим томоохон  
бүтээн байгуулалтыг дурдвал Баян-
Овоо сумын 10 ортой эмнэлэг, спортын 
цогцолбор, Манлай сумын спортын 
ордон, уурын зуух, Ханбогд сумын цэвэр 
ус хангамжийн цогцолбор, малын 
эрүүл мэндийн сум дундын нэгдсэн төв, 
640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн цогцолбор зэргийг нэрлэж 
болно. “Хамтдаа” гэдэг хэдийгээр 
богинохон боловч гүн гүнзгий утга 
агуулгатай үг билээ. Та бид хамтдаа 
өмнийн говьд их бүтээн байгуулалт 
өрнүүлж байна. Биднийг байнга 
дэмжиж, түшиж, хамтран ажиллаж буй 
орон нутгийнхандаа баярлаж явдаг шүү. 
Оюу толгойн уурхайн баяжуулах 
үйлдвэрийн ахлах ажилтан 
С.Алтангэрэл: Монгол ажилчид дэлхийд 
тэргүүлэгч энэ том үйлдвэрийг 
ажиллуулж байгаа нь бахархмаар хэрэг 
шүү

-Оюу толгойн ил уурхай 2011 оноос 
үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй. Ил 
уурхайгаас хүдрээ олборлоод 2.7 км урт 

туузан дамжуулгаар баяжуулах үйлдвэрт 
хүргэдэг юм. Тэнд хүдрээ боловсруулаад 
баяжмал үйлдвэрлэдэг. Ил уурхайд 
290 тонн хүдэр ачдаг “Комацу” машин, 
34 шоо метрийн багтаамжтай шанага 
бүхий ачигч ковш гээд орчин үеийн 
техникүүд ажилладаг. Эдгээр техникийн 
2015 оноос хойш туулсан замын урт 
2.8 сая, бүр нарийвчилбал 2 сая 803 
мянга, 267 км юм. Энэ бол дэлхий 
сар хоёрын хоорондын зайг дөрөв 
дахин үржүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээ 
юм. Баяжуулах үйлдвэр маань 2012 
оноос ажиллаж эхэлсэн. Хоногт 100-
120 мянган тонн хүдэр боловсруулах 
хүчин чадалтай, 255 метр урт, 144 метр 
өргөн, том цогцолбор байгууламж юм. 
Үлгэрлэн хэлбэл, хөл бөмбөгийн таван 
талбайтай дүйцэхүйц том гэсэн үг.  Энэ 
том бүтээн байгуулалтыг барихад 51 
сая хүн/цаг шаардагдсан юм. Кабель 
утас гэхэд 581 км буюу Оюу толгойн 
уурхайгаас Улаанбаатар хүрэх дайныхыг 
ашиглажээ. Хэдийгээр баяжуулах 
үйлдвэр ийм том нүсэр байгууламж 
боловч маш бага ус хэрэглэдэг. Ус дахин 
ашиглалтын хувь 80-85 орчим байгаа. 
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Зургаан дамжлагаар боловсруулсан 
баяжмалаа тус бүр нь хоёр тоннын 
багтаамжтай уутанд савлаж, нэг машинд 
18 уутыг ачиж экспортод гаргадаг юм. 
Савлах үйлдвэр  цагт 100-130 уут буюу 
зургаан минутад нэг уут баяжмал 
савладаг. Өнгөрсөн онд 32.1 сая тонн 
хүдэр боловсруулсан бол энэ оны 
гуравдугаар улирлын байдлаар 32.2 сая 
тонныг боловсруулаад байна. Өнгөрсөн 
жил 846.6 мянган тонн баяжмал 
үйлдвэрлэсэн бол энэ оны нэгдүгээр 
улирлын байдлаар 347.1 мянган тонныг 
үйлдвэрлээд байна. Одоо баяжуулах 
үйлдвэрт 450-иад хүн ажиллаж байгаа. 
Монгол ажилчид дэлхийд тэргүүлэгч энэ 
том үйлдвэрийг ажиллуулж байгаа нь 
бахархмаар хэрэг шүү.
Оюу толгойн далд уурхайн ахлах 
мэргэжилтэн Б.Гантулга: Далд уурхайг 
90-ээд жил ашиглах боломжтой гэж 
тооцож байгаа

-Оюу толгойн ордын баялгийн 
нөөцийн 80 гаруй хувь нь газрын гүнд 
байгаа. Одоогоор бид газрын гадаргаас 
доош 1385 метрийн гүнд хүрээд байна. 

Энэ бол Улаанбаатар хот дахь “Блю 
скай” байшинг 12 давхарласантай 
тэнцэх хэмжээ юм. Газрын гүнд  
нэвтрээд тэндээсээ хөндлөн малтаж 
хонгил гаргана. Тэр хонгилын урт нь 
203 км буюу Улаанбаатараас Дархан 
хүрэх зайтай дүйцнэ. Далд уурхайгаас 
блокчлон олборлох аргаар хүдрээ 
олборлож, газрын гадарга дээр гаргана. 
Энэ арга бол дэлхий дахинд өргөн 
хэрэглэдэг, зардал багатай, аюул осолгүй  
шилдэг технологи  юм. Долоон км урт 
18 градусын налуу амаар олборлосон 
хүдрээ зөөж, газрын гадарга дээр гаргах 
юм. Өдөрт дунджаар 95 мянган тонн 
хүдэр гаргана. Хүдрийг газрын гадарга 
дээр гаргах туузан дамжуулагч 1.6 метр 
өргөн, цагт 6500 тонн хүдэр зөөнө. 
Далд уурхайд үйл ажиллагаа явуулахын 
тулд таван босоо ам  байгуулна. Одоо 
ашиглаж байгаа, бараа материал зөөх 
зориулалттай хоёрдугаар босоо ам 10 
метр голчтой, 60 тоннын даацтай хоёр 
хөнөгтэй, цагт 1630 тонн ачаа зөөх хүчин 
чадалтай. Өнгөрсөн жил далд уурхайн 
бүтээн байгуулалтад шаардагдах 
5.3 тэрбум ам.долларын хөрөнгө 
оруулалтыг баталсан юм. Далд уурхайн 
бүтээн байгуулалт 5-7 жил үргэлжилнэ. 
2020 онд далд уурхайн үйлдвэрлэл 
эхэлж, 2027 он гэхэд баяжуулах үйлдвэр 
бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж 
эхэлнэ. Бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах 
үед жилдээ 1.8 сая тонн баяжмал 
үйлдвэрлэнэ. 2025-2030 онд 560 мянган 

тонн зэс үйлдвэрлэх юм. Далд уурхайн 
бүтээн байгуулалтад үндэсний есөн 
компани хамтран ажиллаж буй. Далд 
уурхайг 90-ээд жил ашиглах боломжтой 
гэж тооцож байгаа. 

ХҮН ХҮНИЙ БОДОЛ
Баян-Овоо сумын Налих багийн малчин 
С.НАЙМААХҮҮ

-Хөдөөний малчин бид “Оюу 
толгой”-н талаар сураг дуулсан 
болохоос сайн мэдэхгүй шүү дээ. Энэ 
өдөрлөгт оролцож, овоо мэдэгдэхүүнтэй 
боллоо. Манай өмнийн говьд том 
сайхан бүтээн байгуулалт өрнүүлж 
байгаа юм байна. Энэ бүтээн байгуулалт 

орон нутгийн хөгжил дэвшил, хүн ардын 
ахуй амьдралд тус дэм болж байгаа нь 
дамжиггүй. 

 С.Наймаахүү гуай мянгат малчин 
О.Авирмэдийн гэргий гэнэ. Тэд 
ажлынхаа зав чөлөөгөөр баргилт чулуу, 
аргалийн эврээр аргаль, янгир, буур 
зэрэг амьтдын сийлбэр хийж, зарж 
борлуулдаг аж.
Баян-Овоо сумын эрүүл мэндийн 
төвийн эх баригч эмч Н.ӨЛЗИЙСАЙХАН:

-Нээлттэй өдөрлөг сайхан болж 
байна. “Оюу толгой” компани, Оюу 
толгойн уурхайн талаар мэдлэгтэй 
боллоо. Үйл ажиллагаагаа  орон 
нутгийнханд ил тод мэдээлж байгаа нь 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

6   |   ot.mn

сайшаалтай. Иймэрхүү арга хэмжээг үе 
үе зохион байгуулж байвал сайнсан. 
Гэхдээ надад нэг гомдол байна. Миний 
нөхөр Атарсайхан өмнө нь “Вагнер 
Ази”-д ажиллаж байсан туршлагатай 
операторч. Саяхан “Оюу толгой”-н 
хамтран ажиллагч “Жи Си Ар” компанид 
ажилд орохоор шалгуулж тэнцсэн 
боловч даралт ихтэй гээд авсангүй. 
Дөнгөж сая энэ компанийн төлөөлөлд 
энэ тухай гомдлоо хэллээ. 

 Н.Өлзийсайхан эх баригчаар 30-аад 
жил ажиллахдаа 600 гаруй хүүхэд эх 
барьж авсан буянтан юм. 
Баян-Овоо сумын ЕБС-ийн 8а ангийн 
сурагч Д.ЯРУУ-АЛДАР: 

-“Оюу толгой”-н тухай хичээлд 
суусандаа баяртай байна. Их зүйлийг 
мэдэж авлаа. Би ирээдүйд уурхайчин 
болохыг мөрөөддөг. 

23 дугаартай, шар майк өмссөн 
бяцхан “Леброн Жеймс” тэрээр дотуур 

байранд суудаг, сагс тоглох, зураг зурах 
дуртай гэнэ лээ. 
Манлай сумын Жаргалант багийн 
малчин Ж.БАТДОРЖ: 

-“Оюу толгой”-н талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлтэй боллоо. Малчин бид Оюу 
толгойн уурхайд чухам юу болж байгааг 
тэр бүр мэддэггүй. Мэддэггүй юмаа 
өнөөдөр мэдэж авлаа. Их ашиг тустай 
үйл явдал болж байна.

Тэрээр баасан гариг учир дотуур 
байранд суудаг хүүгээ амралтын өдрөөр 
нь аваачих гэж мотоцикльтэйгээ иржээ. 
“Чулуун загаст” компанийн гүйцэтгэх 
захирал Ж.Цогзолмаа: 

-Оюу толгойн уурхайд очиж үзээгүй ч 
тэр тухай тодорхой мэдээлэлтэй боллоо. 
Уурхайн үйл ажиллагаа бараг 100 жил 
үргэлжилнэ гэдгийг сонсоод үр хүүхдээ 
тэнд ажиллуулахаар бэлтгэх нь зөв 
юм байна гэж бодлоо. Манай компани 
худалдаа, газар тариалан эрхэлдэг. Энэ 
жил дөрвөн га-д тарвас, өргөст хэмх, 
улаан лооль, хүнсний нарийн ногоо 
тариалсан.
Ханбогд сумын “Үүртийн ногоон 
хошуу” хоршооны дарга Н.Ганчимэг:

-Манай хоршоо 20-иод гишүүнтэй. 
6х40 метр талбайтай гурван хүлэмжтэй. 
Энэ жил 1.5 га-д өргөст хэмх, улаан 
лооль, тарвас, хүнсний ногоо тариалсан. 
Оюу толгойн уурхайн ажилчдын хүнсний 
хэрэгцээг хангадаг SSM компанид 
5-6 тонн ногоо нийлүүлээд байна. 
“Оюу толгой” компани санхүүжүүлж, 
гүний худаг гаргаж өглөө. Түүний 
ачаар тарьсан ногоогоо байнга усалж 
тордсоноор ахиу ургац авч байна. 
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 2017 оны аравдугаар сар

 Ханбогд суманд барих шинэ 
уурын зуухны шав тавих ёслол 
аравдугаар сарын 18-нд болов. Уурын 
зуухыг “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилттэй “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас 296 сая 729 мянга 
260 төгрөгөөр санхүүжүүлж байгаа 
юм. Тун удахгүй ашиглалтад орох уг 
барилгыг орон нутгийн “Очир энерги” 
компани барихаар тендерт шалгарчээ. 
Тус компанийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Мөнх-Амарын хэлж буйгаар уурын 
зуухыг тун богинохон хугацаанд барьж, 
арваннэгдүгээр сард багтаан хүлээлгэн 
өгөх аж. Тэрээр “Хэдийгээр хугацаа 
шахуу ч товлосон хугацаанд нь ажлаа 
чанартай гүйцэтгэж, ашиглалтад өгөх 
болно. Өнөөдөр газраа хөндөнгүүт 
улаан шугамаа тавьж сууриа цутгаад  
ажлаа эхэлнэ. Манай компани Баян-
Овоо, Даланзадгад суманд энэ чиглэлээр 
хэд хэдэн бүтээн байгуулалт хийсэн 
туршлагатай” гэж ярив. Тэднийхтэй 
“Тайван говь”, “Говийн өгөөж” 
компаниуд хамтран ажиллах гэнэ. 

 Сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамба 
шав тавих ёслолыг нээж хэлэхдээ 
“Өнөөдөр манай суманд хамгийн их 
ач тустай, хамгийн олон хэрэглэгчтэй 
чухал бүтээн байгуулалт эхэлж байна. 
Энэ том бүтээн байгуулалтыг “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
санхүүжүүлэн барих юм. 100 мянган 
шоо метр талбайг халаах 1.8 мВт-ын 
хүчин чадалтай хоёр уурын зуухыг иж 
бүрнээр барина. Энэ бол Өмнөговийн 
аль ч суманд байхгүй, анхдагч том 
уурын зуух юм. Уурын зуух барьснаар 
малын эрүүл мэндийн сум дундын төв, 
640 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, 200 
хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор зэрэг 
цөөнгүй байгууллага төвлөрсөн дулаанд 
холбогдоно. Мөн гурав дахь зуухыг 
байрлуулах боломжтой. Шинэ уурын 
зуухтай болсноор манай сумынхан 
ойрын хэдэн жилдээ дулаан хангамжаар 
гачигдахгүй амьдарна. Сумын төвийн 60 
гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага, зарим 
айл өрх дулаанд холбогдож, агаарын 
бохирдол буурах, хүмүүс ая тухтай 
орчинд аж төрөх гээд ихээхэн ач тустай 
юм. Ер нь хүн ардыг илч дулаанаар 
хангана гэдэг их буянтай сайхан үйлс 
шүү” гэв. 

 “Оюу толгой” компанийн Орон 
нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа “Оюу толгой” компани 
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумтай 
байгуулсан Хамтын ажиллагааны 

гэрээний дагуу байгуулсан “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
санхүүжүүлэн барих энэхүү уурын 
зуух ашиглалтад орсноор Ханбогд 
сумын олон байгууллага, аж ахуйн 
нэгж төвлөрсөн дулаан хангамжид 
холбогдоно. Ингэснээр адаглаад л 
утаа гаргадаг яндангийн тоо цөөрнө. 
Та бидний хамтын хүч чармайлтаар 
тус суманд олон сайхан бүтээн 
байгуулалт өрнөсөөр байгааг харахад 
үнэхээр бахархалтай байна. “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” өнгөрсөн 
хоёр жилийн хугацаанд 62 төсөл 
хөтөлбөрийг 25 тэрбум гаруй төгрөгөөр 
санхүүжүүлсний 10-аад тэрбум нь 
Ханбогд суманд ногдож байна ” гэж 
ярилаа. 

 “Уурын зуухыг ашиглалтад 
оруулснаар 6-7 ажлын байр бий болно” 
гэж уг зуухны ашиглалтыг хариуцан 
ажиллах “Хан дизель” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Ц.Сайхандэлгэр 
хэлэв. Соёлын төвийн дуу хөгжмийн 
багш, соёлын тэргүүний ажилтан 
Д.Хүдэрбат “Жонон хар морины явдал”-
ыг хуурдаж, ЕБС-ийн дуу хөгжмийн 
багш И.Отгондулам “Юндэн гөөгөө”-г 
аялж, сурагч Б.Эрдэнэзул “Нар инээдэг 
юм” дуугаараа цугларагсдын сонорыг 
мялаасан юм. 

 Сарын дараа гэхэд Ханбогд сумын 
төвд шинэ уурын зуух сүндэрлэн босох 
нь ээ.  

ХАНБОГД ШИНЭ УУРЫН ЗУУХТАЙ БОЛНО ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН 
АХМАД 
ШАТАРЧИД 
ӨРСӨЛДӨВ 

 Олон улсын ахмадын баярын 
өдрийг тохиолдуулан Өмнөговийн 
ахмадууд шатрын аваргаа тодрууллаа. 
Тэмцээнийг “Капитрон” банк ивээн 
тэтгэжээ. Байр эзэлсэн ахмад шатарчдыг 
танилцуулбал:
Эмэгтэйчүүдээс:
• I байр Ц.Бадамсүрэн - Хүрмэн
• II байр Д.Төмөртогоо - Даланзадгад
• III байр Ш.Цэцэгмаа - Мандалговь
• Тусгай байр Д.Доржханд - Даланзадгад
Эрэгтэйчүүдээс:
• I байр Р.Гаадан - Даланзадгад
• II байр Ч.Володя - Даланзадгад
• III байр А.Машбат - Даланзадгад
• Тусгай байр Б.Авир - Даланзадгад 
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 Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
уг төслийг нэг тэрбум гаруй төгрөгөөр 
санхүүжүүлжээ 

  Налгар намрын бэлгэт сайн өдөр Манлай 
сумынхан баяр хөөрөөр дүүрэн байлаа. Энэ өдөр 
тус суманд барих уурын зуухны шинэ барилгын шав 
тавих ёслол болсон юм. Нэг тэрбум гаруй төгрөгөөр 
босох уг барилгыг “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
санхүүжүүлж байгаа юм. Манлай сумын Засаг дарга 

Г.Буянхүү шав тавих ёслолыг нээж хэлэхдээ “Өнөөдөр 
манай суманд нэгэн том бүтээн байгуулалт гараанаас 
гарч байна. Энэхүү уурын зуухыг барьснаар манай 
сумын иргэд, сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүд, төрийн 
байгууллагынхан  эрүүл, аюулгүй орчинд амьдарч 
суралцах сайхан боломж бүрдэх юм. Ийм бүтээн 
байгуулалтыг анхнаас нь дэмжиж байсан Манлай 
сум, “Оюу толгой” компани, “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн удирдлагад сумынхаа ард иргэдийн 
өмнөөс халуун талархал дэвшүүлье” гэв. Өмнөговь 
аймгийн ИТХ-ын дарга, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн Х.Сугир “Оюу 

толгой” компани Өмнөговь аймаг, 
Манлай суманд олон сайхан 

бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж, 
орон нутгийн хөгжил, хүн 
ардын амьдралд үлэмж хувь 
нэмэр оруулж байгааг талархан 

тэмдэглэж байна. Манлай 
сумын үе үеийн удирдлагын 

хичээл зүтгэлийн ачаар уурын зуух 
барих хүсэл өнөөдөр бодит ажил хэрэг болж биеллээ 
олж байна. Уг барилгыг хугацаанд нь чанартай 
барьж хүлээлгэн өгөхийг “Нарны цаг” компанийн 
хамт олноос хүсье. Уурын зуух барьснаар агаарын 
бохирдол багасна. Хүн ардын эрүүл мэндэд нэн тустай. 
Хүмүүс дулаан, тав тухтай  орчинд ажиллаж амьдрах 
болно. Цаашдаа айл өрхүүд ч дулаанд холбогдох 
боломж нээгдэж байна” хэмээн онцлов. “Оюу толгой” 

компанийн Орон нутгийн харилцааны 
менежер О.Цэрэннадмид хэлэхдээ 

“Өнөөдрийн бэлгэт сайн өдөр 
“Оюу толгой”  компанийн түнш 
Манлай суманд шинээр барих 
уурын зуух, сумын халаалтын 
системийн шинэ барилгын 

шав тавих ёслолд Оюу толгойн 
уурхайн Үйл ажиллагаа хариуцсан 

Ерөнхий менежер Тим Экерслитэй хамт оролцож, 
Манлайчууд та бүхэнтэй уулзаж байгаадаа баяртай 
байна. “Оюу толгой” компанийн алсын хараа нь 
“Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс 
бүтээлцэх” юм. Энэхүү алсын харааг ажил хэрэг 
болгохын тулд “Оюу толгой” компани Өмнөговь 
аймагтай Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, уг 
гэрээний дагуу “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г 

МАНЛАЙ СУМАНД ШИНЭ УУРЫН ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ШАВ ТАВИЛАА
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байгуулан ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих, хүн 
ардын  амьдралыг дээшлүүлэхэд зориулж, жил бүр 
таван сая ам.долларын санхүүжилтийг тус санд олгож 
байгаа. “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”   Өмнөговь 
аймгийн иргэд, байгууллагуудаас санаачилсан 
төсөл, хөтөлбөрүүдийн саналыг хүлээн авч, сонгон 
шалгаруулж, санхүүжүүлэх замаар орон нутагт 
олон тооны бүтээн байгуулалтын төсөл, хөгжлийн 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлж байна.  Уг сангаар дамжуулан 
2015 оны есдүгээр сараас хойш Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд 47 төсөл, хөтөлбөрийг 22 гаруй тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлснээс Манлай суманд 1.6 тэрбум 
төгрөгийн төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлжээ. Манлай 
сумын спорт цогцолборын барилгыг “Оюу толгой” 
компанийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтад 
оруулсан билээ. Манлай сумын зуугаад иргэн “Оюу 
толгой”-д ажиллаж байна. Энэ бол Манлай сум, “Оюу 
толгой” компанийн харилцаа хамтын ажиллагааны 
нэгэн илэрхийлэл юм. Манлай суманд барих уурын 
зуухны барилгыг 1.09 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлж 
байна. Уурын зуух барьснаар орон нутгийн дэд бүтэц 
төдийгүй сумын иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, улмаар эрүүл мэндэд эерэг нөлөө 
үзүүлнэ. Манлай сумын ирээдүй болсон хүүхэд багачуул 
сургууль, цэцэрлэгтээ даарч хөрөхийн бэрхшээлгүй, 
нэгдсэн халаалтад холбогдсон байгууллага, иргэд олон 
нийтэд үзүүлдэг үйлчилгээгээ хэвийн, ая тухтай орчинд 
гүйцэтгэх бололцоо бүрдэх юм. Уг төслийг хэрэгжүүлэх 
гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Нарны цаг” компани 
гэрээгээр хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, уг ажлыг 
чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэн хүлээлгэж өгнө 
гэдэгт итгэлтэй байна. Манлай нутгийн голомт болох 
энэ сайхан төсөл амжилттай хэрэгжиж, Манлайчуудын 
ажил үйлс өөдрөг, өнтэй дулаан өвөлжихийн ерөөл 

дэвшүүлье” гэв.
 Уурын зуухны барилгыг орон 

нутгийн “Нарны цаг” компани 
барихаар тендерт шалгарчээ. 
Тус компанийн гүйцэтгэх 
захирал Б.Уламдэлгэр хэлэхдээ 
“Манай өвөг дээдэс дулаан 

явбал мянган лан гэлцдэг. 
Манлайчуудыг дулаан байлгах 

нөхцөлийг бүрдүүлж буй “Оюу толгой” компани, 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн удирдлагад 
талархлаа илэрхийлье. Манай компани Оюу толгойн 
уурхайн дэргэдэх нисэх онгоцны “Ханбумбат”  буудал, 
Ханбогд сумын 50 ортой эмнэлгийн барилга гээд 
цөөнгүй бүтээн байгуулалтыг орон нутагтаа хийсэн 
туршлагатай. Бид энэхүү уурын зуухыг барихдаа 
орон нутгаас техник, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүч 
авч хамтран ажиллах болно. Бидэнд хугацаа маш 
богино байгаа. Ердөө сар гаруйн хугацаа л байна. 
Ийм учраас хамаг хүч чадлаа дайчлан ажиллаж, 
барилгыг товлосон хугацаанд нь чанар сайтай барьж 
хүлээлгэн өгөх болно” гэж амлалаа. Лам нар газар 
лусаа аргадаж ном уншсаны дараа барилга барих 
газрыг хөндөж шав тавилаа. “Нарны цаг” компани уг 
барилгыг 37 хоногийн дотор барьж, арваннэгдүгээр 
сарын долоон гэхэд хүлээлгэн өгөхөөр тооцжээ. 
Тендерийн маргааны улмаас барих хугацаа ийн 
хойшилсон гэнэ лээ. Санхүүжилт нь 
бэлэн, өмнө нь томоохон бүтээн 
байгуулалт цогцлоож байсан 
туршлагатай болохоор тэднийг 
товлосон хугацаандаа ажлаа 
амжуулна гэдэгт Манлайчууд 
итгэлтэй байв. Манлай сумын 
“Манлайн бадрах” үйлдвэрийн 

газрын захирал Н.Пунцагболд “Уурын зуух бол манай 
сумынхны хувьд хамгийн чухал бүтээн байгуулалт. 
Одоогоор манайх  22 мянган шоо метр талбай халаадаг. 
Төсвийн долоон байгууллага, 13 аж ахуйн нэгж, 46 
айл өрх дулаанд холбогдсон. Хуучин уурын зуух 
маань ганцхан тогоотой учраас дулаан хэдэн цагаар 
доголдож, саатал гарах тохиолдол үе үе гардаг байлаа. 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хөрөнгө 
оруулалтаар шинэ уурын зуух барьснаар өвлийг өнтэй 
давах сайхан боломж бүрдэж байна. Энэ бол манай 
сумынхны хувьд маш чухал бүтээн байгуулалт шүү. 
Шинэ уурын зуух хоёр тогоотой, нэг нь ажиллаж байхад 
нөгөө нь нөөцөд байж байх учраас саатал доголдол 
огт гарахгүй. Ийм мундаг бүтээн байгуулалтт хийсэн сум 
Монголд бараг байхгүй байх аа. Сэтгэгдэл маш өндөр 
байна” гэж ярьсан юм. 

Ардын баатар партизан Д.Нанзад, хөдөлмөрийн 
баатар Ц.Банди, гавьяат нэгдэлчин Д.Хүүхэндүү, улсын 
хурц арслан Г.Дэмүүлийн төрсөн нутаг, 90-ээд жилийн 
буурал түүхтэй Манлай сумынхан “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн буянаар удахгүй шинэ уурын зуухтай 
болж магнай  тэнийх нь ээ. 
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  “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас 413 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлсэн Шар цавын үлэг 
гүрвэлийн мөрт газрыг хамгаалах 
нэгдүгээр шатны ажлыг аравдугаар 
сарын 22 буюу намрын адаг сарын 
шинийн гуравны бэлгэт сайн өдөр 
тайлагнав. Оюу толгойн гүний уурхайн 
захирал Марко Пирэс, Санхүү эрхэлсэн 
захирал Пол Муллинс, Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа, Уурхайн дэд бүтэц, 
үйлчилгээ хариуцсан Ерөнхий менежер 
Коди Садерлин, Өмнөговь аймгийн ИТХ-
ын дарга Х.Сугир, тус аймгийн 15 сумын 
ИТХ-ын дарга нар, палеонтологийн 
салбарын эрдэмтэд, аялал жуулчлалын 
зарим компанийн удирдлага уг ёслолд 
оролцлоо. 

 

Өмнөговь аймгийн Манлай сумын 
Өгөөмөр багийн нутагт орших Шар 
цав  эртний үлэг гүрвэлийн мөрийг 
хадгалж үлдсэнээрээ алдартай билээ. 
Үлэг гүрвэлийн мөрний хэв, дардас 
бүхий энэхүү олдворт газрыг Монгол-
Японы палеонтологийн экспедицийн 
судлаачид 1995 онд нээжээ. Уг газарт 
хайгуул судалгааг эрчимтэй явуулсны 
үр дүнд махан болон өвсөн идэшт 
4-5 төрлийн үлэг гүрвэлийн 6-69 см 
урттай 18 мянга гаруй мөрийг шинээр 
олж тогтоосон байна. Шар цавын үлэг 
гүрвэлийн мөрт газар нь мөрний тоо, 
хэмжээ, төрөл, хадгалалтын түвшин, 
олон янз байдлаараа хамгийн сайн, 
давтагдашгүйд тооцогддог ажээ. Энэхүү 
нээлт нь Монгол орны цэрдийн галавын 
эртний амьтдын мөр судлалыг дэлхийн 
түвшинд хүргэсэн юм. Ийм ч учраас 
Засгийн газрын 2008 оны 175 тоот 
тогтоолоор улс, аймгийн хамгаалалтад 
байх түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт 

газрын жагсаалтад оруулж, 2013 оны 
414 тоот тогтоолоор хамгаалалтын 
бүсийг тогтоож, талбайн хэмжээг 408 
га байхаар баталсан байна. Түүнчлэн 
Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгийн 
эрдэмтдийн идэвх санаачилгаар 2014 
онд ЮНЕСКО-гийн дэлхийн байгалийн 
өвд бүртгүүлэх урьдчилсан жагсаалтад 
оруулжээ.  “Оюу толгой” компани энэхүү 
үнэт олдворыг хамгаалах зорилгоор 
2012 онд уг газрыг тойруулан хашаа 
барьж, байнгын харуул тавьж, гүний 
худаг гаргаж,  палеонтологийн 
эрдэмтдээр төлөвлөгөө хийлгэснийг 
аймгийн ИТХ 2015 онд баталжээ. 
Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгийн 
захирал доктор Х.Цогтбаатар “Энэ мөр 
бол 80 гаруй сая жилийн өмнөх үеийнх. 
Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ховор 
олдвор юм. Тийм болохоор үүнийг 
хамгаалах ёстой” гэж өгүүлж байв. 

Х.Сугир дарга хэлэхдээ “Шар цав 
бол Монгол Улсын аялал жуулчлалын 
том бүс нутаг болно. Энэ газар олон 
жуулчны сонирхлыг татах биз ээ. Энэхүү 
үнэт олдворыг нээсэн палеонтологийн 
эрдэмтэд, хамгаалах ажлыг дэмжиж 
хөрөнгө оруулсан “Оюу толгой” 
компанийн удирдлагад талархлаа 
илэрхийлье” гэв. “Оюу толгой” 
компани “Соёлын өвийн хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлэхдээ энэхүү ховор олдворт 

газрыг хамгаалах талаар ихээхэн 
анхаарал тавьсан юм. Манай компани 
өмнийн говийн хөгжил дэвшилд тус 
болох зорилгоор жил бүр таван сая 
ам.долларыг “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаараа дамжуулан олгож 
байгаа. Тус сангаас дэмжсэн анхны 
хөтөлбөрийн нэг нь энэхүү Шар цавын 
үлэг гүрвэлийн мөрт газрыг хамгаалах 
хөтөлбөр юм” гэж “Оюу толгой” 
компанийн Орон нутгийн харилцааны 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа хэлэв. 

 Манлай, Ханбогд сумын Засаг 
дарга Г.Буянхүү, Б.Дэндэвсамба нар 
дэлхийн чихийг дэлдийлгэж, Монголын 
нэрийн хуудас болсон маш ховор 
олдворт газрыг хамгаалах эрхэм үүрэг 
орон нутгийнханд ногдож байгааг 
онцлон дурдаж байв. “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хөрөнгө 
оруулалтаар  мөрийг хамгаалахын тулд 
битүү байр барьж, аялагчдын зорчих 
замыг тусгайлан хийжээ. Манлай сумын 
уугуул Д.Батжав гуай гурван жилийн 
турш энэхүү олдворт газрын харуулаар 
ажиллаж буй аж. Түүнийг Палеонтологи, 
геологийн хүрээлэн цалинжуулдаг юм 
байна. Тэрээр Д.Хишигдорж заантай 
хамт цэргийн алба хааж, Их тэнгэр 
болон Ю.Цэдэнбал даргын өргөөний 
харуулд гарч байснаа дурсан ярив.  

ШАР ЦАВ, ХҮРДЭТ АГУЙН СОЁЛЫН ӨВИЙГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛТАЙ 
ХОСЛУУЛАН ХАМГААЛАХ ТӨСЛИЙН ЭХНИЙ ШАТ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖЛЭЭ
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Мөөгий маань Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд эх Дүнжиймаагийн ууган хүү болон 1988 онд 
мэндэлжээ. Эхээс хоёулаа, нэг эмэгтэй дүүтэй. Бага 

насаа өвөө эмээгийнхээ хамт хөдөө 
мал дээр өнгөрөөсөн гэнэ лээ. 

Тиймээс ч малд нүдтэй, мал, 
амьтанд хайртай хүн болж 
өсчээ. 2006 онд сумынхаа 10 
жилийн сургууль,  2011онд 

ШУТИС-ийг цахилгааны 
инженер мэргэжлээр төгссөн 

байна. Түүний ээж Б.Дүнжиймаа 
хэдийгээр төрөлхийн сонсголгүй боловч сумынхаа 
дунд сургуульд нэг  насаараа  үйлчлэгчээр ажиллаж 
байгаа буянтай буурал. Залуудаа сайхан бүжиглэдэг, 
тэр ч байтугай сумын аварга бүжигчнээр шалгарч 
байжээ. Мөөгийгийн  ханийг Г.Отгонцэцэг гэдэг. 
Төрийн банкинд теллер. Алс холын Увс нутгийн 
бүсгүй.  Тэр хоёр их сургуульд нэг ангид дөрвөн жил 
хамт суралцсан юм билээ. Тэднийх  охин, хүү хоёртой, 
хоёулаа цэцэрлэгт явдаг. 

 Мөөгий төгсөх курсийн оюутан байхдаа “Оюу 
толгой” компанийн дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
сумынхаа гурван оюутны хамт хамрагдаж байв. 
2011оны 12 дугаар сард Оюу толгойн далд уурхайн 
нэгдүгээр босоо амны бүтээн байгуулалтад 
цахилгаанчнаар ажлын гараагаа эхэлж байж. Мөөгий 

энэ тухайгаа дурсахдаа “Уурхайнд гүнд анх ороод 
“ За даа, барах л байгаа даа “ гэсэн бодол толгойд 
эргэлдэж байлаа. Гэхдээ маш амархан дассан шүү. 
Дасахаас ч аргагүй шижигнэсэн сайхан залуучууд, 
найрсаг хамт олон, аюулгүй ажиллагаа гээд хамаг 
зүйл бүтэмжтэй байхад чинь. Далд уурхайд хоёр жил 
орчим ажиллаж байтал бүтээн байгуулалтын ажил 
зогсоод олонх залуус нутаг буцах үед тэдэнтэйгээ 
ямар их дассанаа мэдэрч байлаа. Миний хувьд далд 
уурхайгаас ил уурхайн засварын хэлтэст шилжээд 
одоо хүртэл тэндээ цахилгаанчнаар ажиллаж байна. 
Манай хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг гэвэл ил уурхайн бүх 
ачих нэгж болон өрмийн машинуудыг ажилд байнга 
бэлэн байлгах. Ийм хариуцлагатай албанд мундаг 
мэдлэг боловсролтой залуустай хамт нэг баг болон 
ажиллаж байгаадаа туйлын их баяртай байдаг. Ер нь 
манай залуус айхтар шүү. Хамт олны эв эе их сайтай,  
тэмцээн уралдаан байнга зохионо. Өө тэгээд хамт 
олноо магтъя гэвэл мундахгүй ихийг хэлж бололгүй 
дээ” гэж ярьж байна. 

“Миний хувьд бахархах зүйл цөөнгүй бий. Говийн 
ноён хутагтын хэлсэнчлэн хүний шидээс илүү 
газрын шид нь бүрдсэн энэ сайхан нутгийн хүү болж 
төрснөөрөө бахархах учиртай. Төрүүлж өсгөсөн 
ээжээрээ маш их бахархдаг. Хоёр хүүхдээ хоёуланг 
нь их сургууль төгсгөж, мэргэжилтэй болгож, зөв 
боловсон хүмүүжүүлж өсгөсөнд нь. Бүхнийг тэгээс 

эхэлсэн амьдралын минь түшиг тулгуур болж яваа 
ханиараа бас бахархдаг. Өглөө ажилдаа явахдаа 
хайртай гурвыгаа үнсээд гарах, орой буугаад ирэхэд 
манай гурав инээгээд угтах ч бас аз жаргал шүү 
дээ. Хамт олноороо бахархдаг. Орчин үеийн техник 
технологитой хөл нийлүүлэн мэдлэг чадвараа дайчлан 
уурхайн том том тоног төхөөрөмжүүдийг оношилж, 
засварлаж, нэг баг хамт олон болон ажиллаж, 
хөдөлмөрлөснийхөө үр шимийг хүртэж байгаад нь”. 
Манай Мөөгий эцэст нь ингэж өгүүлсэн юм. Ийм 
ухаалаг гэгээн үгийг яаж мартах билээ дээ.

“Оюу толгой” компанийн халуун ам бүлийн 2200 гаруй нь Өмнөговийн 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. “Манайхан” цувралын энэ удаагийн зочин бол “Оюу толгой” компанийн Ил уурхайн засварын хэлтсийн 

цахилгаанчин Дүнжиймаагийн Мөнхбаяр. Хамт олон нь түүнийг “манай Мөөгий” гэх бөлгөө.

МАНАЙХАН

МАНАЙ МӨӨГИЙ
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН ТОЙМ 
МЭДЭЭГЭЭ ГАРГАЛАА

"ОЮУ ТОЛГОЙ"-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ?

 “Оюу толгой”компани 2017 оны III улирлын 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тойм мэдээгээ 
танилцуулав. Тус компани  нэг тонн хүдэр 
боловсруулахад 0.406 шоо метр ус ашиглаж, 
ашигласан усныхаа 86.5 хувийг дахин боловсруулж, 
ус ашиглалтаар салбартаа тэргүүлэх байр сууриа 
хадгалсан хэвээр байна. 2017 оны III улиралд дотоодын 
худалдан авалтын хэмжээ 234, татвар хураамж 120.5 
сая ам.долларт хүрч, компанийн Монгол Улсад 
зарцуулсан нийт мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ уурхайн 
бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн 2010 оноос хойш 
2017 оны есдүгээр сарын сүүлч хүртэлх хугацаанд 6.7 
тэрбум ам.доллар хүрсэн байна. “Говийн оюу хөгжлийг 

дэмжих сан” Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг 
дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж 
байна. Орон нутгийн иргэдийн амьдралын чанарыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн Ханбогд сумын дулааны 
станцын өргөтгөлийн ажлыг өнгөрсөн улиралд 
эхлүүллээ. 2017 оны III улиралд олборлосон хүдрийн 
хэмжээ II улирлынхаас ес, боловсруулсан хүдрийн 
хэмжээ мөн үеийнхээс 10.1 хувиар  өслөө. 

2017 оны II улиралд баяжуулах үйлдвэрт 
төлөвлөгөөт засварын түр зогсолт хийв. Баяжуулах 
үйлдвэрийн боловсруулж буй хүдрийн өдрийн 
дундаж II улирлынхаас 8.9 хувиар өсч, 115.4 мянган 

тоннд хүрчээ. 2017 оны II улирлынхтай харьцуулахад 
зэсийн үйлдвэрлэл III улиралд ижил хэмжээнд байсан 
бол дунд агуулгатай овоолгоос харьцангуй өндөр 
агуулгатай хүдэр олборлосноор алтны үйлдвэрлэл 
III улиралд 29.2 хувиар нэмэгдэж, улмаар алтны 
борлуулалтын хэмжээ өмнөх II улирлынхаас 26.1 хувиар 
өссөн байна. 

“Туркойз хилл” компани “Оюу толгой”-г 2017 онд 
130-160 мянган тонн зэс, 100-140 мянган унц алт 
агуулсан баяжмал үйлдвэрлэнэ гэсэн төлөвөө хэвээр 
хадгалж байна. Ил уурхай овоолго дахь хүдрээ 2017 
онд үргэлжлүүлэн боловсруулах юм.  
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
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ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙНХАН  СҮЛД 
ДУУНДАА ХӨШӨӨ 
БОСГОВ “ОЮУ ТОЛГОЙ” 

КОМПАНИЙН 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ 
ХУДАЛДАН 
АВАЛТЫН ХЭСЭГ 
ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

 “Оюу толгой” компанийн цахим 
хуудасны Худалдан авалтын хэсэг нь 
ханган нийлүүлэгчдэдээ мэдээ, мэдээлэл 
хүргэх гол хэрэгсэл бөгөөд “Оюу 
толгой” компанийн худалдан авалтын 
шинэ стратеги, чиглэлийн дагуу бүрэн 
шинэчлэгдэж бизнес эрхлэгч иргэд, 
аж ахуйн нэгжүүдэд хэрэгтэй мэдээ, 
мэдээллийг шуурхай өгөх боломжтой 
болсныг дуулгахад таатай байна. 

Худалдан авалтын хэсэг маань 
дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэж байна:

• Бидний тухай 
• Бид хэрхэн ажилладаг тухай 
• Бидэнтэй хамтран ажиллах тухай 
• Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх 

хүсэлт 
• Ханган нийлүүлэгч хөгжүүлэлт 
• Худалдан авалт - тоон дүнгээр
• Худалдан авалтын газартай холбоо 

барих
“Бид хэрхэн ажилладаг тухай” хэсгээс 

худалдан авалтын үйл ажиллагаандаа 
баримталдаг Бодлого, бизнесийн 
ёс зүй, процесс болон ЭМААБО-ы 
стандартуудтай танилцах боломжтой. 

“Оюу толгой” компани нь үйл 
ажиллагааныхаа бүх үе шатанд 
осол зөрчлийг тэглэх үүрэг хүлээж, 
үйл ажиллагаандаа эрүүл, аюулгүй 
ажиллагааг баримталж байгаль 
дэлхийгээ хамгаалах, хор хөнөөл бага 
учруулахыг зорин ажилладаг бөгөөд Та 
бүхнийг ч мөн ЭМААБО-ы стандартуудыг 
баримталж ажиллахыг уриалан Монгол 
Улсад анх удаагаа бүх стандартуудыг 
бүрэн эхээр нь хүргэж анхдагч болж 
байгаадаа баяртай байна. 

Мөн шинэчлэлийн хүрээнд ханган 
нийлүүлэгчдийн маань хамгийн их 
сонирхлыг татдаг “Оролцох сонирхлоо 
илэрхийлэх хүсэлт” хэсэг маань бүрэн 

шинэчлэгдэж нэмэлтээр Монголд 
үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай тусгайлсан 
тендерийн ирэх 12 сарын мэдээллийг 
нийтэллээ.

Ханган нийлгүүлэгчдэдээ зөвхөн 
мэдээлэл өгөөд зогсохгүй мэдлэгийн 
хүрээг хөгжүүлэх үүднээс “Ханган 
нийлүүлэгч хөгжүүлэлт” хэсэг 

нэмэгдсэн байгаа. “Оюу толгой” 
компанийн Худалдан авалтын газраас 
жил бүр үндэсний компаниудтай болон 
дотоодод хийх худалдан авалтын 
тодорхой зорилт тавьдаг бөгөөд сар 
бүр гүйцэтгэлийн дүнг олон нийтэд 
үргэлжлүүлэн тайлагнаж байна. 

“Оюу толгой” компанийн цахим 
хуудасны Худалдан авалтын хэсэгт 
Тавтай морилно уу. 

 Өмнөговь аймгийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал “Тэмээн сүргийн 
говь” дууг аймгийнхаа сүлд дуугаар 
өргөмжлөх шийдвэрийг 2008 онд 
гаргажээ. Энэ дууны шүлгийг Осорын 
Цэрэндэндэв бичиж, аялгууг Аюурзанын 
Батдэлгэр зохиож, гавьяат жүжигчин 
Гэндэндарамын Эрдэнэбат анх 
дуулж, олны хүртээл болгосон байна. 
Саяхан энэ дуунд зориулсан хөшөөг 
Даланзадгад хотын Хөгжимт жүжгийн 
театрын хойно сүндэрлүүлсэн байна. 
Тус аймгийн уугуул, аж үйлдвэрийн 
гавьяат ажилтан Ц.Даваацэрэнгийн 
санаачилгаар дээрх хөшөөг бүтээсэн 
байна. Урлагийн тэнгэр Янжинлхам 
бурхны дүр бүхий өндөрлөгийн суурин 
дээр Өмнөговь аймгийн сүлд дууг 
сийлжээ. 

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 
ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
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АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОЛИМПИАД БОЛНО
 Ханбогд сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамбын санаачилга, ивээл дор 

“Өмнөговио өөрсдөө хөгжүүлье” сэдэвт англи хэлний олимпиад арваннэгдүгээр 
сарын 6-7-нд болно. Тус олимпиадыг аймгийн ЕБС-ийн 5-12 дугаар ангийн сурагчид 
болон англи хэлний багш нарын дунд зохион байгуулах ажээ. Сурагчдын англи 
хэлний авьяасыг нээн илрүүлэх, тэдний англи хэл сурах сонирхлыг хөгжүүлэх, 
улмаар гадаад хэл сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болгох, сурагчдын өрсөлдөх чадварыг 
хөгжүүлэхэд тус нэмэр болох зорилготой энэхүү олимпиадад тэргүүн байрт 
шалгарагсдыг алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл, 50-100 мянган төгрөгөөр 
урамшуулах юм байна. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ, ХАНБОГД СУМЫН 
УДИРДЛАГА УУЛЗАВ
 Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга Ш.Эрдэнэжаргал, Засаг дарга Б.Дэндэвсамба, 

“Оюу толгой” компанийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Стивен Жонс, Боловсон 
хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер Майкл Гавин, 
Уурхайн дэд бүтэц, үйлчилгээ хариуцсан Ерөнхий менежер Коди Садерлин нар 
уулзаж, хамтын ажиллагааны талаараа ярилцаж, зарим асуудлыг шийдвэрлэв. 
Сумын төсвийг голлон бүрдүүлдэг түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын чиглэлээр 
байгуулах санамж бичгийн төслийг хэлэлцэж, цаашид энэ асуудлаар гэрээ 
байгуулахаар тохиролцсон байна. Оюу толгой-Ханбогд чиглэлийн хатуу хучилттай 
авто замын явцын талаар 14 хоног тутамд мэдээлэл солилцож байхаар болов. 
Замын суурийн ажлыг энэ онд дуусгаж, ирэх жил хоёр гүүр болон хучилтыг хийхээр 
төлөвлөж буй ажээ. 

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ТАНИЛЦЛАА
 “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх, Ханбогд сумын Засаг дарга 

Б.Дэндэвсамба нар тус суманд өрнөж буй бүтээн байгуулалттай танилцлаа. Тэд 
цэвэр ус хангамжийн байгууламж, сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 2011 оноос үйл 
ажиллагаагаа эхэлсэн тарьц суулгацын үржүүлгийн хүлэмжээр оров. Энэ хүлэмж 
уул уурхайн нөхөн сэргээлт болон хөрш сумдын ногоон байгууламжийг тарьц, 
суулгацаар үнэгүй хангасаар иржээ.  Хүлэмжийн хамт олон энэ жил 200 мянга гаруй 
тарьц бэлтгээд байна. 

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

Санал: Санал ирээгүй. 

Гомдол: Гомдол ирээгүй. 

Хүсэлт: 3 хүсэлт хүлээн авч, 2 хүсэлтийг нь шийдвэрлэсэн.

Хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдал:

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017 оны аравдугаар сар
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“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

 ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХОРООНЫ ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
2017 оны аравдугаар сарын 2

 Хамтын ажиллагааны хорооны хоёрдугаар зөвлөлгөөн 2017 оны аравдугаар сарын 2-ны өдөр Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суман дахь Оюу толгойн уурхайн цогцолборт боллоо. Зөвлөлгөөнд Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо, Даланзадгад сум, “Оюу толгой” компанийн удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, “Эрдэнэс Оюу 
толгой” компани, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн удирдлага оролцлоо. Зөвлөлгөөний үеэр сэдэвчилсэн ажлын 
хэсгүүд  хариуцсан чиглэлээрээ хийсэн ажил, хүрсэн үр дүнг тайлагнан хэлэлцэж, цаашид анхаарах шаардлагатай 
асуудлуудын талаар санал бодлоо солилцлоо. Үүнд:

• Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт
2017 оны наймдугаар сарын 31-ний байдлаар Оюу толгойн уурхайд Өмнөговь аймгийн 2241 иргэн ажиллаж 
байна. Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хүний нөөцийн ажилтан авч ажиллуулан Өмнөговь аймгийн 
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газартай хамтран “Оюу толгой” болон туслан гүйцэтгэгч гэрээт компаниудад 
орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил хийсэн.  

• Орон нутгийн ханган нийлүүлэлт
Ажлын хэсгийн хэлэлцээрийн үр дүнд 14 нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг цаашид орон нутгаас худалдан 
авахаар тохирсон. Хөнгөлөлттэй төлбөрийн нөхцөлд хамрагдаж чадаагүй байсан Өмнөговь аймгийн зарим 
ханган нийлүүлэгчийн төлбөрийн нөхцөлийг сайжруулсан. 

• Ханбогд сумын хөгжил
Ханбогд сумын мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн суурь судалгааны тайланг танилцууллаа.  

• Хамтын ажиллагааны стратегийн уялдаа холбоо
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд даргаар ахлуулсан 10 яам, агентлагийн дарга нарыг оруулсан ажлын 
хэсгийг байгуулж, өмнийн говийн хөгжлийн өнөөгийн байдал,  ирээдүйн чиг хандлагын  талаар хэлэлцэж, 
мэдээлэл солилцсон.

• Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилт, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн үйл ажиллагаа
2015 онд байгуулагдсан цагаас хойш дэд бүтцийн болон нийгмийн бүхий л салбарыг хамарсан 47 төсөл, 
хөтөлбөрийг 22 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн ажиллаж байна. Жижиг, дунд бизнес, хөдөө аж ахуй, эрүүл 
мэндийн салбарын олон талт хэлэлцүүлгүүдийг амжилттай зохион байгуулсан. Ирээдүй хойч үеийн төлөө сангаас 
“Говийн оюу – Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөр, “Говийн оюу – Бизнес боломж” бичил зээлийн хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлж байна. 

Цаашид ажлын хэсгүүдийг нягт хамтран ажиллаж, уулзалтаас гарсан зөвлөмж, саналуудыг үйл ажиллагаандаа 
тусгаж, үр дүнтэй ажиллахыг даалгалаа.  


