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2017 он-“Оюу толгой” компани, орон нутгийн 
хамтын ажиллагаа, харилцаанд шинэ хуудас нээсэн 
амжилтаар дүүрэн жил болон түүхэнд үлдэв.

“Орон нутгийн сонин” энэ оны сүүлчийн дугаартаа 
улиран одож буй 2017  онд “Оюу толгой” компани, 
орон нутгийн хамтын ажиллагаа, харилцааны 
түүхэнд гарсан онцлох үйл явдлуудыг тоймлон 
нэрлэж байна.



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Мэндчилгээ
  Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт Өмнөговьчууд аа. 
Хуучин оноо үдэж, шинэ оноо угтаж буй энэ мөчид “Оюу толгой” хэмээх өнөр гэр бүлийнхээ нэрийн өмнөөс та бүхэнтэй 

мэндчилж байгаадаа туйлын баяртай байна. Бидний хувьд 2017 он осол аюулгүй, амжилт бүтээлээр арвин, үр өгөөжтэй, тун 
завгүй жил болон өнгөрч байна. Оюу толгойн уурхайн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа амжилттай үргэлжилж, гурван сая дахь тонн 
баяжмалаа олон улсын зах зээлд нийлүүлж, нийгмийн хариуцлага, орон нутгийн дэд бүтэц, тогтвортой хөгжлийн олон төсөл, 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ. 

Өмнөговь аймгийнхантайгаа тогтоосон уламжлалт сайн хөршийн харилцаагаа улам батжуулж, орон нутагт цөөнгүй 
бүтээн байгуулалтыг өрнүүллээ. Тухайлбал, Ханбогд сумын цэвэр усан хангамжийн байгууламж, Малын эрүүл мэндийн сум 
дундын төв, Баян-Овоо суманд 10 ортой хүн эмнэлэг, Манлай, Ханбогд сумын уурын зуухыг шинээр барьж, Ханбогд сумын 640 
хүүхдийн багтаамжтай сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор, Ханбогд сум-Оюу толгойн уурхай чиглэлийн хатуу 
хучилттай 35 км авто замын ажлыг эхлүүлээд байна. 

Мөн “Оюу толгой”-н хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 2015 оны Есдүгээр сард 
байгуулагдсанаасаа хойш Өмнөговь аймгийн хэмжээнд боловсрол, дэд бүтэц, соёл, аялал жуулчлалын зэрэг тогтвортой 
хөгжлийн чиглэлээр 65 төсөл, хөтөлбрийг хэрэгжүүлэхэд 26.7 тэрбум төгрөг буюу 10.9 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
хийснийг дуулгахад таатай байна. 2010 оноос хойш бид Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрт 28.2 сая 
ам.долларын шууд хөрөнгө оруулсан билээ. Өнгөрсөн зургаан жилийн хугацаанд Өмнөговийн худалдан авалт даруй 140 дахин 
нэмэгджээ Манай компанийн ажилчдын 94 хувь нь монголчууд, 2378 нь буюу 21 хувь нь Өмнөговь аймгийн иргэд юм.

Та бүхэндээ шинэ жилийн мэнд дэвшүүлж, угтан ирж буй 2018 ондоо эрүүл энх, аз жаргалтай байж, ажлын өндөр амжилт 
гаргахын өлзийт ерөөлийг өргөн барья. 

Ш.БАЙГАЛМАА 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер
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 2017 оны арванхоёрдугаар сар

2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САР: 2017 ОНЫ ГУРАВДУГААР САР:

 Ханган нийлүүлэгчдийн чуулганд 675 
ханган нийлүүлэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
1200 зочин оролцсоны олонх нь үндэсний ханган 
нийлүүлэгчид байлаа. Чуулганы зорилго нь Оюу 
толгойн уурхайн ашиглалтын хугацаанд шаардагдах 
бараа, үйлчилгээг тасралтгүй нийлүүлэх дотоодын 
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлж, ирээдүйн 
боломжийг танилцуулах, бэхжүүлэхэд чиглэсэн юм. 
“Оюу толгой” компани 2016 онд дотоодоос 371.5 сая 
ам.долларын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авсны 279 
сая ам.долларынхыг нь үндэсний компаниудаас 
худалдан авсан бөгөөд гэрээлэгч компаниудаар 
дамжуулан 6244 ажлын байрыг шууд бий болгож, 
ханган нийлүүлэгч компаниудаар дамжуулан 35 
мянган ажлын байрыг шууд бус байдлаар дэмжин 
ажилласан юм. Зөвхөн Өмнөговь аймагт зарцуулсан 
худалдан авалтын хэмжээ 69 сая ам.долларт 
хүрчээ.  

 “Оюу толгой” 
компани оны шилдэг 
ханган нийлүүлэгчдийнхээ 
ололт, амжилтыг тэмдэглэж, 
“Эрдэнийн говь” ёслолыг 
жил бүр зохион байгуулдаг 
сайхан уламжлалтай билээ. 
Энэ жилийн ‘’Эрдэнийн говь’’ 
ёслол Өмнөговь аймгийн 

төв Даланзадгад хотноо болов. Зургаа дахь удаагаа болж буй уг 
ёслолд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн болон Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны удирдлагын төлөөлөл, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх, Ерөнхий захирал Армандо Торрес, гүйцэтгэх 
захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Стивен Жонс, Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар, Засаг даргын орлогч Х.Батболд, С.Мөнхбаяр, 
ханган нийлүүлэгч компанийн удирдлагууд, дипломат алба, бизнесийн 
төлөөлөгчид урилгаар оролцов. 

Өмнөговь аймгийн ханган нийлүүлэгчид 2015 онд “Оюу толгой”-н 
үйл ажиллагааны худалдан авалтын 11 хувийг эзэлж байсан бол 
энэ үзүүлэлт 2016 онд 15 хувь болж өслөө. Тахиа жилд үүнийг улам 
ахиулж, 18 хувьд хүргэхээр зорьж байна. Ингэснээр Өмнөговьд ханган 
нийлүүлэлтийн найдвартай, тогтвортой сүлжээ бий болгоход ихээхэн 
ахиц гарна. 

2010 онд Оюу толгойн бүтээн байгуулалт эхлэхэд Өмнөговийн 10 
орчим компани ханган нийлүүлэгчээр ажиллаж байсан бол 2016 оны 
эцэс гэхэд 70 гаруй болж нэмэгдлээ. Зөвхөн тооны өсөлт төдийгүй 
чанарын өсөлт ч гарав. Шилдэг ханган нийлүүлэгчдийг өнгөрсөн оны 
амжилт бүтээлээр нь дүгнэж аюулгүй ажиллагаа, бизнесийн өсөлт 
хөгжил, нийгмийн хариуцлага, нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулсан 
байдал, орон нутгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч болон шилдгийн 
шилдэг ханган нийлүүлэгч зэрэг таван төрөлд нэр дэвшүүлж 
шалгаруулсан юм. Энэхүү ёслол нь зөвхөн шилдэг таван ханган 
нийлүүлэгчийг тодруулсан төдийгүй Монголын бизнес, аж үйлдвэрийн 
салбарын ололт амжилтыг тэмдэглэсэн чухал үйл явдал боллоо.  

 Төслийн нээлт Ханбогд сумын Техникийн 
сургалтын төвд боллоо. Төслийг “Оюу толгой”, 
Австралийн “Сүбүтэй майнинг сервиз” компани, 
Дорнод политехник коллеж хамтран хэрэгжүүлэх 
юм. Засаг дарга Б.Дэндэвсамба хэлэхдээ “2011 
онд Оюу толгойн уурхайн нөлөөллийн бүсийг 
тогтоож, 89 малчинтай гэрээ байгуулан ажиллаж 
байсан юм. Тэр гэрээний хугацаа энэ жил дуусч 
байгаа. Энэ удаагийн төсөл бол түүний үргэлжлэл 
болох ач тустай юм. Малчид маань энэ хөтөлбөрт 
хамрагдсанаар наад зах нь цаг ашиглалт, 
харилцааны соёл эзэмшиж, багаар ажиллаж 
сурна. Хамгийн гол нь нэмүү өртөг шингэсэн бараа 
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг орон нутагтаа бий 
болгох эрмэлзэлтэй болох ёстой” гэв. Мал аж ахуйн 
эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн ажилтан доктор 
Д.Цэенханд “Та нар бол мах, сүү, ноос, арьс шир 
үйлдвэрлэгч, монгол соёлын хадгалагч, агрономич, 
мал зүйч, малын эмч, барилгачин мөн. Энэ төсөл 
Монголд үлгэр жишээ хөтөлбөр болоосой” гэсэн юм. 
Энэ хөтөлбөр мал аж ахуй, газар тариалан, оёдол 
эсгүүр, бизнесийн багц, боловсруулах үйлдвэрлэл, 
техник мэргэжлийн гэсэн зургаан үндсэн чиглэлээр 
хэрэгжинэ. Уул уурхайн нөлөөлөлд хамрагдсан 90 
малчнаас 88 нь энэ хөтөлбөрт хамрагдсан байна.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ХАНГАН 
НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЧУУЛГАН 
БОЛОВ

“ЭРДЭНИЙН ГОВЬ” ЁСЛОЛ 
ДАЛАНЗАДГАД ХОТНОО БОЛОВ

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГААГ 
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” 
ГАРААНААС ГАРЛАА
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2017 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САР:

 Ийм нэртэй ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг Даланзадгад 
хотноо болов. Өдөрлөгийг “Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан юм. 
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар өдөрлөгийг нээж 
хэлэхдээ “Аймгийн хэмжээнд 1100 гаруй иргэн ажил идэвхтэй хайж 
байгаа гэсэн судалгаа бий. Ажилгүйдлийн төвшин 13 хувьтай байгаа. 
Аймгийн Засаг даргын “Бид хамтдаа” мөрийн хөтөлбөрт 5000 ажлын 
байр бий болгох шахуу зорилт дэвшүүлсэн билээ. “Оюу толгой” 
компанийн санаачилсан энэхүү нээлттэй өдөрлөгийг цаашид жил 
бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар шийдвэрлэж байна” 
гэлээ. “Оюу толгой” компанийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч 
Стив Жонс  “Оюу толгой” компани Монгол Улс, Өмнөговь аймгийн 
аж ахуйн нэгж гэдгээрээ ямагт бахархдаг. Өнөөдрийн нээлттэй 
өдөрлөгийн үеэр үйл ажиллагааныхаа тухай та бүхэнд дэлгэрэнгүй 
танилцуулах болно. “Оюу толгой” компани хэдийгээр үйл 
ажиллагаагаа эхлээд удаагүй ч өмнийн говьд олон зүйлийн бүтээн 
байгуулалтыг өрнүүлсэн, энэ ажлаа цаашид ч үргэлжлүүлнэ. Бид 
2010 оноос хойш татвар, төлбөр, ханган нийлүүлэгчдийн үйлчилгээ, 
монгол ажилчдын цалин зэрэгт зургаан тэрбум гаруй ам.доллар 
зарцуулсан юм. Өнгөрсөн онд Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдээс 70 
сая ам.долларын бараа, үйлчилгээ худалдан авсан. “Оюу толгой”-д 
ажиллагчдын 97 хувь нь монголчууд бөгөөд Өмнөговийн 2000 гаруй 
иргэн манайд ажиллаж байгаа. Одоогоор гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт ид өрнөж байна. Энд ажлын байр олноор бий болно. 
Эдгээрийн нэлээдийг Өмнөговиос бүрдүүлэх бодлого барьж байна” 
гэж ярилаа. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Батболдын 
хэлснээс үзвэл нээлттэй өдөрлөгт “Оюу толгой” компанийн найман 
хэлтэс, Жэйкобс, NBIK, SSM зэрэг гэрээт 21 аж ахуйн нэгж, 50 гаруй 
компани оролцсон байна.  

 Цэвэр усан хангамжийн байгууламжийг “Оюу 
толгой” компанийн санхүүжилтээр байгуулсан бөгөөд 
“Оюу толгой”-той олон жил идэвхтэй хамтран ажиллаж 
буй найдвартай түнш болох “Заг” группийн ажилсаг хамт 
олон богино хугацаанд барьж ашиглалтад оруулсан юм. 

“Оюу толгой” компанийн ТУЗ- ийн дарга Г.Батсүх уг 
ёслолыг нээж хэлэхдээ “Ус бол хүний эрүүл явах үндсийн 
үндэс юм. Өөрөөр хэлбэл, эрүүл мэндийн хамгийн чухал 
эх үүсвэр. “Оюу толгой” компани нэгэн буянтай үйл 
бүтээснээ өнөөдөр та бүхэндээ хүлээлгэн өгөхөөр ирлээ. 
Энэхүү бүтээн байгуулалт бол Цэвэр усан хангамжийн 
автомат цогцолбор юм. Энэ бол Өмнөговь аймаг, Ханбогд 
суманд төдийгүй Монгол Улсад барьж байгуулсан ийм 
төрлийн анхны байгууламж юм гэдгийг онцлон дурдъя. 
Тус цогцолбор гүний хоёр худаг, түүхий усны сан, ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, ил өртөө, усны чанарын 
хяналтын лаборатори зэрэг олон төрлийн байгууламжаас 
бүрдсэн, хамгийн шилдэг технологитой, иж бүрэн 
цогцолбор юм. Ийм цогцолборыг барьж байгуулахад 
“Оюу толгой” компани 6.9 сая ам.доллар зарцуулсан 
билээ. Энэ байгууламж орон нутгийн хүн амын эрүүл мэнд, 
тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах нь дамжиггүй” 
гэлээ. Уг байгууламж одоогоор 13 мянган хүний хэрэгцээг 
хангах хүчин чадалтай, цаашдаа 35 мянган хүнийхийг 
хангахуйц болгож өргөтгөх боломжтой юм. “Оюу толгой” 
компанийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Стив 
Жонс хүрэлцэн ирсэн зочидтой монголоор мэндчилээд 
Ханбогд сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамбад Цэвэр усан 
хангамжийн байгууламжийн бэлгэдлийн түлхүүрийг ёслол 
төгөлдөр гардуулсан юм.  

 “Оюу толгой” компанийн ТУЗ- ийн 
дарга Г.Батсүх энэхүү төвийн шав тавих ёслолыг 
нээж хэлэхдээ “Бид орон нутагтай байгуулсан 
Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу ийм 
төвийг барих гэж байна. Энэ төв уламжлалт 
мал аж ахуйн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, 
мал сүргийг эрүүлжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулна. Тус төвд хяналтын лабораториос 
өгсүүлээд мал сүргийг эрүүлжүүлэх бүхий л 
тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл цөм байх 
юм. Говийнхон маань мал сүргээ эрүүлжүүлж 
чадвал мах, махан бүтээгдэхүүнээ экспортод 
гаргах шинэ гарц нээх сайхан боломжтой 
болно. Тиймээс малынхаа эрүүл мэндийг 
дэлхийн жишигт хүргэж, энэ сайхан барилга 
байгууламжаа ариг гамтай ашиглаж, осол 

“АЖИЛТАЙ ИРГЭН-ОРЛОГОТОЙ ӨРХ” 
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ 10 МЯНГААД ХҮН 
ОРОЛЦОВ

ХАНБОГД СУМ ЦЭВЭР УСАН 
ХАНГАМЖИЙН ЦОГЦОЛБОРТОЙ 
БОЛОВ

МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
СУМ ДУНДЫН ТӨВИЙН 
ШАВ ТАВИВ
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 “Оюу толгой” компанийн Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захирал Стив Жонсын урилгаар Өмнөговь 
аймгийн Баян-Овоо, Манлай сумын 40-өөд ахмад 
настан Оюу толгойн уурхайд  зочилж, энэ зууны 
Монголын хамгийн том бүтээн байгуулалтыг 
нүдээр үзэж, үйл ажиллагаатай нь танилцсан 
юм. Тэднийг Баян-Овоо, Манлай сумын Ахмадын 
хорооны дарга Ж.Цэдэн, Г.Алтанцэцэг нар ахалжээ. 
Ахмадууд орон нутагтаа олон жил үр бүтээлтэй 
ажилласан, нутаг усандаа нэр хүндтэй хүмүүс 
байлаа. Эмэгтэйчүүдээс голчлон бүрдсэн тэд 
Оюу толгойн уурхайн музейг ихэд сонирхож, ил 
уурхай, хүдрийн туузан дамжуулга, босоо ам, гүний 
уурхайгаас газрын гадарга дээр хүдэр гаргах налуу 
ам, баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай 
танилцсан юм. Стив Жонс захирал болон “Оюу 
толгой” компанийн Орон нутгийн харилцаа 
хариуцсан Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа нар 
ахмадуудыг уурхай дахь “Ёс заншлын өргөө”-ндөө 
хүндэтгэлтэйгээр угтан авч, ингэний хоормог, 
зуушаар дайлангаа халуун дотно яриа өрнүүлсэн 
юм. Ахмадууд уурхайтай танилцсаныхаа дараа 
“Үнэхээр агуу том бүтээн байгуулалт юм байна. 
Нүдээр үзэж байж л мэдлээ. Бид чинь Оюу толгойн 
талаар “Орон нутгийн сонин”-оос уншиж, хааяа 
ТВ-ээр л харах юм. “Зуун удаа сонсохоор нэг удаа 
үз” гэдэг чухам үнэн үг юм байна гэдгийг энд ирээд 
л мэдлээ. Аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгааллыг 
хамгаас эрхэмлэдэг нь тун сайхан санагдлаа” 
хэмээсэн юм.  

 “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн 
шийдвэрээр тус компанийн Гүйцэтгэх 
захирлаар Армандо Торресыг  томилсон 
байна. Армандо Торрес өнгөрсөн 2016 
оноос эхлэн “Оюу толгой” компанийн 
ТУЗ-ийн гишүүн бөгөөд “Рио тинто” 
компанийн “Оюу толгой”-г хариуцсан 
захирлаар ажиллаж байсан юм. Тэрээр 
сүүлийн зургаан жил “Рио тинто” группт 
удирдах ажил эрхэлсэн бөгөөд ажлын 
гараагаа  Хөнгөн цагааны группийн Үйл 
ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар эхлүүлж, 
Австрали, Канад дахь үйл ажиллагааг 
хариуцан ажилласны дараа Үйл ажиллагаа, 
шинэчлэлт хариуцсан захирлаар 
томилогдон ажиллаж байв. АрмандоТоррес 
нь бизнесийн үйл ажиллагааг өөрчлөн 
сайжруулах, дотоод нөөц бололцоог 
бэхжүүлэх, орон нутагтай харилцаа, 
хамтын ажиллагааг бататгах, ажиллагчдын 
ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр үр 
бүтээлтэй ажилласан туршлагатай юм.  

БАЯН-ОВОО, МАНЛАЙ 
СУМЫН АХМАДУУД ОЮУ 
ТОЛГОЙН УУРХАЙД 
ЗОЧИЛЛОО

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИЙН 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛААР 
АРМАНДО ТОРРЕСЫГ 
ТОМИЛОВ

аюулгүй ажиллуулаарай гэж хүсэн ерөөе” 
гэлээ. Өмнөговь аймгийн Засаг дарга 
Н.Наранбаатар “Өнөөдөр манай Ханбогд 
суманд том том бүтээн байгуулалт өрнөсөн 
сайхан өдөр болж байна. Дөнгөж сая бид 
6.9 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалттай 
Цэвэр усан хангамжийн байгууламжийг 
нээж, орон нутагтаа хүлээн авлаа. Ханбогд 
сумаас Оюу толгойн уурхай хүртэлх хатуу 
хучилттай 37.1 км авто замыг барихад “Оюу 
толгой” компани 47 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулахаар болов. Манай аймаг 
өнгөрсөн онд малаа таван төрөл дээр нь 
өсгөж, 2.6 сая малтай боллоо. Энэ нь өмнөх 
жилийнхээсээ 300 мянга гаруйгаар өссөн 
дүн юм. Өнөө хавар 900-гаад мянган төл 
хүлээн авна. Одоогоор төл бойжилт 99.9 
хувьтай байна. Манай аймаг 5647 малчин 
өрхтэй. Энэхүү Малын эрүүл мэндийн 
нэгдсэн төвийг барьснаар эдгээр өрхийн 
малчдад маань сайхан боломж нээнэ. 
Нэгдсэн төв үржлийн үйлчилгээний төв, 
дөрвөн айлын орон сууц, 4-5 машины 
гарааш гээд иж бүрэн цогцолбор болно. 
Нэгдсэн төвд шаардлагатай 180 сая 
төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг мөн 
“Оюу толгой” компанийн санхүүжилтээр 
нийлүүлэх юм. Ингэснээр “Ханбогдын 
хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй 
хувь нэмэр оруулна” гэж хэлэв. Нэг тэрбум 
84 сая 618 мянга, 739 /1084618739MNT/ 
төгрөгийн төсөвтэй энэхүү нэгдсэн төвийг 
Ц.Амарсайхан захиралтай “Билэгт багана” 
компани барих юм.  

 Ханбогд сумын Гурван 
талт зөвлөлийн гишүүдийн 
өнгөрсөн дөрвөн жилийн 
хамтын хичээл зүтгэл, уйгагүй 
чармайлтын үр дүнд Малчдын 
гомдлыг барагдуулах гэрээ 
байгуулж, гарын үсэг зурав.  
Малчдын гомдлыг барагдуулах 
гэрээг  2017 оны тавдугаар 
сарын 9-ний өдөр дараах 
талуудын  хооронд байгуулсан 
болно:

1. Ханбогд сумын засаг 
захиргаа;

2. Ханбогд сумын багуудын 
малчдын төлөөлөгчид;

3. “Оюу толгой” ХХК . 
Тус гэрээний зорилго нь Эрх 

зүйн хяналт, нийцэл, зөвлөгөө, 
Омбудсмений газар (ЭЗХНЗОГ)-т 
2012 оны аравдугаар сард 
гаргасан малчдын гомдлыг 
барагдуулах  үйл ажиллагааг 
Талууд хамтран хэрэгжүүлэхэд 
оршино.  

МАЛЧДЫН 
ГОМДЛЫГ 
БАРАГДУУЛАХ 
ЦОГЦ ГЭРЭЭ 
БАЙГУУЛАВ
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 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
сумын ахмадуудын төлөөлөл Оюу толгойн 
уурхайд зочилж, үйл ажиллагаатай нь 
танилцлаа. Монголын ахмадын чөлөөт 
холбооны Өмнөговь аймаг дахь салбар, 
Өмнөговь аймгийн ахмадын холбоо 
болон Оюу толгойн уурхайд ажиллаж 
байгаа зарим ажилтны аав ээж, эмээ өвөө 
нарын төлөөлөл болох 37 ахмад уг аялалд 
оролцлоо. Ахмадууд уурхайн ажилтнуудыг 
тээвэрлэдэг онгоцоор ирж, музей, ил 
уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн савлах цех, 
зоогийн газар, “Ёс заншлын өргөө”-тэй 
танилцлаа. Тэд аяллынхаа төгсгөлд Оюу 
толгойн уурхайн удирдлагад талархал 
илэрхийлж өргөмжлөл гардууллаа. 
Дэлхийн хэмжээний баялаг ордыг нүдээр 
үзэж, сэтгэл баяссан ахмадууд уурхайн 
хотхоноос “Хан бумбат” нисэх онгоцны 
буудал хүртэл дуулж явав. “Аэро Монголиа” 
компанийн “Фоккер 50” загварын 
онгоцоор Даланзадгад руугаа буцсанаар 
ахмадуудын аялал өндөрлөв.  

 “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  болов. 
“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх 
захирал Армандо Торрес “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.  

 “Оюу толгой” компаниас 
хэрэгжүүлдэг “Залуучуудын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн 2016-2017 оны төгсөлтийн 
ёслол болов. “Оюу толгой” ХХК- ийн 
Хүний нөөц, бүтэц зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Майкл Гавин 
ёслолыг нээж хэлэхдээ “Манай компани 
2010 оноос хойш 230 оюутанд дотоодын 
тэтгэлэг олгосон юм.Та бүхэн ч тэдний нэг 
хэсэг юм. Энэ тоо цаашид ч өснө гэдэгт 
итгэлтэй байна. “Залуучуудын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийг санаачлан хэрэгжүүлж 
эхэлснээс хойш гурван жил өнгөрчээ. 
Энэ хөтөлбөр маань зөвхөн “Оюу толгой 
“компани ирээдүйн ажиллах хүчнээ бэлтгэх 
суурь болохын зэрэгцээ Монголын шилдэг 
залуу удирдагчдыг бэлтгэхэд дэмжлэг 
үзүүлж байгаа. Уул уурхайн асар том бүтээн 
байгуулалт, Монгол Улсын эдийн засагт 
үзүүлж байгаа “Оюу толгой” компанийн 
үр өгөөжөөс гадна бидний бас нэг чухал 
зорилго бол-БОЛОВСРОЛ гэдгийг хэлэхэд 
таатай сайхан байна. Өнөөдөр амжилтаа 
тэмдэглэхээр энд хуран цугласан та 
нараар би бахархаж байна шүү. Та нар бол 
Монголын ирээдүйн манлайлагчид” гэв. 
Тэрээр дараа нь хөтөлбөрийн төгсөгчдөд 
батламж гардуулсан юм.  

 Ханбогд сумын Гурван талт 
зөвлөлийн гишүүд Олон улсын 
санхүүгийн корпорацаас жил бүр зохион 
байгуулдаг “Тогтвортой байдлын санал 
солилцоо-2017” олон улсын бага хуралд 
амжилттай оролцов.  Колумб улсад 
зохион байгуулсан уг бага хуралд Гурван 
талт зөвлөлийг төлөөлж, 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, 
асуудлаа шийдэхийн тулд хэрхэн хамтарч 
ажилласан туршлага, тулгамдсан асуудал, 
бэрхшээлээсээ хуваалцав. Олон улсын 
энэхүү бага хурал нь зах зээлийн хөгжиж 
буй орнуудын дэд бүтэц, байгалийн 
нөөцийн салбарынханд тулгарч буй 
үйл ажиллагаа, байгаль орчны болон 
нийгмийн асуудлууд, тэдгээрийн 
боломжуудын талаар хэлэлцдэг юм. 
Бизнес болон нийгмийн салбарынхны 
хооронд мэдээлэл хуваалцах, илэн 
далангүй яриа өрнүүлэх, санал 
солилцох зорилготой олон улсын энэхүү 
уулзалтад 300 орчим удирдах ажилтан, 
мэргэжилтнүүд, компаниуд, ТББ, төрийн 
байгууллага, олон улсын хөгжлийн 
агентлагуудын төлөөлөл урилгаар 
оролцжээ.  

ДАЛАНЗАДГАДЫН 
АХМАДУУД ОЮУ 
ТОЛГОЙД ЗОЧЛОВ

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ ЗАСГИЙН 
ГАЗАРТ ТЕХНИК, ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ 
ХЭРЭГСЭЛ ХАНДИВЛАВ

“ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 
ТӨГСӨЛТ БОЛОВ

“ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН 
САНАЛ СОЛИЛЦОО-2017” 
БАГА ХУРАЛ



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   7

 2017 оны арванхоёрдугаар сар

2017 ОНЫ НАЙМДУГААР САР:

 “Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 6.08 
тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх уг цогцолборыг 
хойтонгийн хичээлийн жилийн өмнө ашиглалтад 
оруулах юм. Ханбогд сумын Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба “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” гэлээ. Энэхүү цогцолборыг “Говийн өгөөж”, 
“Ихэр баян говь” компанийнхан барих юм. 
Цогцолбор ашиглалтад орсноор 100-104 хүний 
ажлын байр бий болох ажээ.  

 Монгол Улсын 21 аймгийн 40-өөд сэтгүүлч  Оюу толгойн уурхайтай 
танилцаж, Ханбогд суманд зочлов. 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. Б.Дэндэвсамба дарга 
ярихдаа “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. 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  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 саатав.  

640 ХҮҮХДИЙН 
БАГТААМЖТАЙ СУРГУУЛЬ, 
200 ХҮҮХДИЙН 
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 
ЦОГЦОЛБОРЫН ШАВ ТАВИВ

ОРОН НУТГИЙН СЭТГҮҮЛЧИД 
ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦАВ

 “Оюу толгой” компаниас 
хэрэгжүүлдэг “Шинэ төгсөгч” хөтөлбөрт 
шалгарсан 15 оюутанд тус компанид 
ажиллах ховорхон аз 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..  

МАЛЧДЫН ГОМДЛЫГ 
БАРАГДУУЛАХ ЦОГЦ 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ
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 “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаас өнгөрсөн хугацаанд 47 төсөл, 
хөтөлбөрийг 22 гаруй тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлснээс 15 төсөл, хөтөлбөр буюу 
11.5 тэрбум төгрөгийг боловсролын салбарт 
зарцуулаад байна. Мөн “Говийн оюу-
оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийг сангийнхаа 
“Өмнөговийн ирээдүй хойч үеийн төлөө” 
дэд сангаас санхүүжүүлэн хоёр дахь жилдээ 
амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү 
хөтөлбөрт дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн 
их, дээд сургуулиудад Өмнөговь аймагт 
хэрэгцээтэй байгаа мэргэжлээр амжилттай 
суралцаж буй оюутнууд хамрагдаж, 
шалгарсан оюутнуудын хичээлийн жилийн 
сургалтын төлбөр, орон нутагтаа ирж, очих 
унааны зардлыг тэтгэлгээр олгож байгаа 
юм. Өмнөговь аймгийн 15 сумаас 12 сумынх 
нь оюутнууд энэхүү тэтгэлэгт шалгарсан 
байна. Өмнөговь аймагт дутагдалтай байгаа 
мэргэжлээр суралцаж буй 40 оюутан шинээр, 
2016- 2017 оны хичээлийн жилд амжилттай 
суралцаж тэтгэлгийн гэрээгээ сунгасан 17 
оюутан, нийт 57 оюутан тэтгэлэгт хамрагдах 
батламжаа гардлаа.  

 “Оюу толгой” компани 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.  

 Ханбогд суманд барих шинэ 
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. Тэднийхтэй 
“Тайван говь”, “Говийн өгөөж” компаниуд 
хамтран ажиллах гэнэ. 

 “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. 

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. 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. Шинэ уурын зуух 
барьснаар өвлийг өнтэй давах сайхан 
боломж бүрдэж байна. Энэ бол  маш 
чухал бүтээн байгуулалт. Шинэ уурын 
зуух хоёр тогоотой, нэг нь ажиллаж 
байхад нөгөө нь нөөцөд байж байх 
учраас саатал доголдол огт гарахгүй.  

“ГОВИЙН ОЮУ-
ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ” 
ХӨТӨЛБӨРТ ШАЛГАРСАН 
ОЮУТНУУДАД БАТЛАМЖ 
ГАРДУУЛАВ

“ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 
ТӨГСӨЛТ БОЛОВ

ХАНБОГД, МАНЛАЙ СУМАНД ШИНЭ УУРЫН 
ЗУУХНЫ ШАВ ТАВИЛАА
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 “Оюу толгой” 
компанийн “Дотоодын 
тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
шалгарсан оюутнуудад 
батламж гардуулах ёслол 
найм дахь жилдээ болов. 
БСШУЯ-тай 2010 онд 
байгуулсан Санамж бичгийн 
хүрээнд 200 оюутанд 
дотоодын, 30 оюутанд 
гадаадын тэтгэлэг олгохоор 
амласан билээ. Энэ амлалтаа 
2015 онд бүрэн биелүүлсэн 
юм. Гэсэн ч энэ хичээлийн 
жилд 30 оюутанд тэтгэлэг 
олгохоор шийдвэрлээд 
байна. Эдний 20 нь ШУТИС-
ийн, 10 нь МУИС-ийнх, 11 нь 
эмэгтэй юм. Өмнө нь тэтгэлэг 
хүртсэн 230 оюутнаас 23 нь 
“Оюу толгой”-д ажиллаж 
байгаа юм.  

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаас 413 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн 
Шар цавын үлэг гүрвэлийн мөрт 
газрыг хамгаалах нэгдүгээр шатны 
ажлыг 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. “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” гэв.  

30 ОЮУТАНД 
ДОТООДЫН 
ТЭТГЭЛЭГ 
ГАРДУУЛАВ 

ШАР ЦАВ, ХҮРДЭТ АГУЙН СОЁЛЫН ӨВИЙГ АЯЛАЛ 
ЖУУЛЧЛАЛТАЙ ХОСЛУУЛАН ХАМГААЛАХ ТӨСЛИЙН 
ЭХНИЙ ШАТ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖЛЭЭ

2017 ОНЫ АРВАННЭГДҮГЭЭР САР:

 “Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” компанийн 
хамтарсан хангамжийн ажлын хэсэг тав дахь удаагаа 
хуралдаж, 14 нэр төрлийн 30 гаруй бараа, ажил, 
үйлчилгээг зөвхөн Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
хязгаарлагдмал тендер зарлахаар товлож, хугацааг нь 
харилцан тохиролцлоо. Эдгээрийн заримыг нь энэ оны 
дөрөвдүгээр улиралд зарлах юм байна. Үүнд: 

Хамгаалалтын утааны маск, маскны шүүлтүүр, 
энгийн оймс, гүний уурхайн ажилчдын усны гутлын 
оймс, баяжмалын уут үйлдвэрлэх, олон улсын тээвэр 
буюу Оюу толгойн уурхайгаас Хятад улс руу баяжмал 
тээвэрлэх ажил, үйлчилгээг одоогийн байдлаар зөвхөн 
Өмнөговийн компаниудын дунд зарлаж байна.  Мах, сүү, 
хүнсний ногоо гэх мэт Оюу толгойн уурхайн ажилчдын 
хүнсний хэрэгцээг хангах бараа, ажил, үйлчилгээний 
тендер SSM компаниар дамжин явагдаж байна.  
Эдгээрээс гадна бусад боломжтой ажлыг Өмнөговь 
аймгийн компаниудаар хийлгэхээр зорьж байгаагаа 
“Оюу толгой”-н Худалдан авах ажиллагааны хэлтсээс 
уулзалтын үеэр илэрхийллээ.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 14 ТӨРЛИЙН 
30-ААД АЖИЛ, БАРАА, 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗӨВХӨН 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГААС 
ХУДАЛДАЖ АВНА
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  “Оюу толгой” компанийн 
хөрөнгө оруулалттай “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
Удирдах зөвлөлийн 2017 оны отгон 
хурал Даланзадгад хотноо болж 
холбогдох шийдвэрүүд гаргалаа. 
Энэ удаагийн хурлаар 2017 оны 
үлдсэн санхүүжилтэд багтаан 
дараах төсөл хөтөлбөрүүдийг 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэлээ. 
Үүнд:

• Даланзадгадын улсын 
тэргүүний 11 дүгээр 
цэцэрлэгийг түшиглэн 100 
хүүхдийн цэцэрлэг барих

• Монгол Улсын хүний 
гавьяат эмч Х.Шаравын 
нэрэмжит Бүсийн эмчилгээ, 
оношилгооны төвд мэс 
заслын зэрэг 34 төрлийн 
41 багаж, тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх 

• Ханбогд суманд сангаас 
санхүүжүүлэн барьж буй 
уурын зууханд нөөцийн 1.8 
МВ чадлын халаалтын зуух 
нэмж суурилуулах эдгээр 
гурван төсөл хөтөлбөрийг 
эхний ээлжинд 969 сая 
төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.

Эдгээр төслийг тодруулбал 
Бүсийн эмчилгээ, оношилгооны 
төв нь говийн бүс нутагт үйлчлэх 
чиг үүрэгтэй байгууллага учир 
тус төвд оруулж буй хөрөнгө 
оруулалтын үр шимийг 
Өмнөговьчууд төдийгүй говийн 
бүсийн бусад аймгийн иргэд хүртэх 
бололцоотой бол цэцэрлэгийн 
барилгын үлдэгдэл санхүүжилтийг 
сангийн 2018 оны төсвөөс нэмж 
батлах юм. 

“Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
явцад үүссэн хэмнэлтийг сангийн 
санхүүжилтийн журмын дагуу 
дараагийн төсөл хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэхэд дахин хуваарилан 
зарцуулдаг тул 2017 онд 37 төсөл 

хөтөлбөрийг 14.5 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэж 
хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 

Энэ удаагийн хурал нь 
сангийн Удирдах зөвлөл болон 
Өмнөговь аймаг-“Оюу толгой” 
компанийн харилцаа хамтын 
ажиллагааг зохицуулах үүрэг 
бүхий Харилцааны хороо хамтран 
хуралдаж улиран одож буй оны 
ажлаа дүгнэж, удахгүй золгох 2018 
оны хамтран ажиллах чиглэлээ  
тохиролцсоноороо онцлог боллоо.  

Ийнхүү Өмнөговь аймаг, тус 
аймгийн Ханбогд сум болон “Оюу 
толгой” компанийн хооронд 
байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу үүсгэн байгуулсан 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” нь Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу “Оюу толгой” 
компаниас олгодог сайн 
дурын санхүүжилтээр 2015 оны 
есдүгээр сараас өнөөг хүртэл 
нийт 65 төсөл хөтөлбөрийг 26.7 
тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн 
Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжил, иргэдийн сайн сайхан 
амьдралын төлөө үнэтэй хувь 
нэмэр оруулж “Өмнөговьчуудын 
сайн сайхан амьдралыг дэмжсэн 
хамтын хөгжлийн санаачилгыг 
санхүүжүүлэгч сан байна” гэсэн 
эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.  

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН”-ГИЙН 
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХУРАЛ БОЛОВ

Даланзадгад суманд “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
санхүүжилтээр барих 100 хүүхдийн цэцэрлэг
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 2017 оны арванхоёрдугаар сар

  “Өмнөговь аймгийн 
“Малчдын зөвлөлгөөн-2017” 
Даланзадгад хотноо амжилттай 
болж өндөрлөлөө. Өмнөговь 
аймгийн сум бүрээс малчин 
түмнээ төлөөлөн ирсэн 300 гаруй 
малчин оролцсон уг зөвлөлгөөн, 
сургалт хоёр өдөр үргэлжлэв. 
Эхний өдөр  малчдад зориулсан 
төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг 
сурталчлах, ноос, ноолуур угааж 
боловсруулах үйлдвэр-малчдын 
хамтын ажиллагаа, бэлчээрийн 
төлөв байдал, малчдын эрүүл 
мэндийн өнөөгийн байдал, авч 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, 
малчдын хүүхдийн боловсрол, 
залуу малчдын гарааны бизнес 
эрхлэх боломж зэрэг олон сэдвээр 

сургалт зохион байгууллаа.
Сургалт, салбар хуралдаан, 

хэлэлцүүлгүүдэд үндэсний 
томоохон үйлдвэрлэгчдийн 
төлөөлөл, салбарын яамд болон 
аймгийн ЗДТГ, түүний харьяа хэлтэс 
агентлагууд, ШУТИС зэрэг их, дээд 
сургууль, сургалт судалгааны 
байгууллагуудын багш, судлаачид 
оролцож, сонирхолтой сэдвээр 
илтгэл мэдээлэл танилцуулсан нь 
говь нутгийн хөдөлмөрч малчдад 
урам зориг нэмсэн сайхан үйл 
явдал боллоо. 

Хоёр дахь өдөр малчдын 
зөвлөлгөөн болж аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар, УИХ-ын 
гишүүн Л.Энхболд, Н.Амарзаяа,  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Үйл 
ажиллагаа хариуцсан захирал 
Стивен Жонс,  Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа нар оролцож, малчин 
түмэндээ мэндчилгээ дэвшүүллээ.

Өмнөговь аймгийн эдийн 
засгийн тулгуур салбаруудын 
нэг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 
монгол түмнийхээ соёл, ёс заншил, 
өв уламжлалтай  нь хамтад  авч 
яваа их говийн зоригт малчдын 
зөвлөлгөөнийг Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, ХХААГ-аас ийнхүү амжилттай 
зохион байгуулав.  “Оюу толгой” 
компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” энэхүү зөвлөлгөөнийг 10 сая 
төгрөгөөр ивээн тэтгэв.  

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨЛГӨӨН БОЛОВ ӨМНӨГОВИЙН МАЛЧИД 
БНСУ-Д ЗОЧЛОВ

 Тэмээн сүргээрээ дэлхийд гайхуулсан 
Өмнөговьчууд хоёр жилд нэг удаа Малчдын 
зөвлөлгөөнөө зохион байгуулж хэвшээд байна. Энэ 
жилийн зөвлөлгөөн малчид хөдөлмөрчид, бүх шатны 
удирдлага, албаны хүмүүсийг хамруулснаараа онцлог 
бөгөөд үр дүнтэй болсон байна. 

Зөвлөлгөөний үеэр 15 сумын малчдын төлөөллийг 
БНСУ-д аялуулах эрхийн бичгээр шагнасан юм. Тэд 12 
дугаар сарын 11-18-нд БНСУ-д аялж, Чежү хотын хөгжил 
дэвшил, “Шинэ тосгон” хөдөлгөөний үйл ажиллагаатай 
танилцаж, туршлага судлаад ирлээ. 

Малчдыг аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар, Засаг 
даргын орлогч Х.Батболд нар ахалж явсан бөгөөд 
малчид “зөвхөн дарга нар гадаадад явдаг биш, иргэд ч 
гадаадад туршлага судалж, ганзага дүүрэн ирж болдог 
юм байна”  хэмээн талархсан сэтгэлээ илэрхийлж 
байлаа.  
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БУЛГАН, НОМГОН 
СУМЫН ЗДТГ-ЫН 
БАЙРЫГ ШИНЭЭР БАРЬЖ 
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛЖЭЭ

БАЛГА УСНЫ НУУРЫН 
ОРЧИМ 100-ГА-Д 
УСАЛГААТАЙ ТАРИАЛАН 
ЭРХЭЛНЭ

МАЛЧИД ТУРШЛАГА 
СУДЛАВ

11 СУМЫН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ТӨВИЙГ 
ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН 
МАШИНААР ХАНГАВ

 Өмнөговь аймгийн Булган, Номгон сумын ЗДТГ-
ын шинэ байрыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
барьж, ашиглалтад оруулсан байна. Ингэснээр хамгийн 
өргөн уудам нутагтай, хүн амын суурьшлын хувьд 
хамгийн сийрэг тус аймгийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг 
хүндрэлгүй үзүүлэх боломж бүрджээ. Булган сумын ЗДТГ-
ын байрыг барихад  900 гаруй сая төгрөг зарцуулсан 
байна.  

 Өмнөговь аймаг энэ онд 200-гаад га-д 
хүнсний ногоо тариалжээ. Энэ хэмжээг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор Ханхонгор сумын Балга усны нуурын 
орчимд услалтын систем бүхий 100 га-д хүнсний ногоо, 
тэжээлийн ургамал тариалах болжээ. Энэ төслийг 
БНСУ-тай хамтран хэрэгжүүлэх бөгөөд нээлттэй 
сонгон шалгаруулалтад “Эрдэнийн гүн говь” компани 
шалгарсан байна. Тариалалтыг ирэх хавар эхэлж, хэдэн 
арван тонн вандуй, эрдэнэ шиш, лууван зэрэг малын 
тэжээл, хүнсний ногоо хураан авах аж. Тариалсан 
хүнсний ногоогоо “Оюу толгой”, “Таван толгой” зэрэг 
тус аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн 
компанийн ажилчдын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлэхээр 
тооцож байгаа юм байна. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг 
өрнүүлснээр 30-аад ажлын байр нэмэгдэх гэнэ.  

 Амьжиргааг дэмжих сургалтын хөтөлбөрт 
хамрагдаж байгаа өрхүүдийн 11 малчин суралцагч  
эрчимжсэн мал аж  ахуйн фермер, малын түүхий эд 
боловсруулах  үйлдвэрүүдийг үзэж  туршлага судлав. 
Ингэснээр өөрсдийн мал маллагааны арга барилд 
шинэ санаа авч тусган хэрэгжүүлэх, цаашдаа энэ 
чиглэлийн бизнес хөгжүүлэх сонирхолтой малчид 
сэтгэл дүүрэн аяллаас ирлээ.

Аяллын багийнхан дараах үйлдвэр, цех, 
фермерүүдтэй танилцлаа.

• Төв аймгийн Эрдэнэ сумын мах боловсруулах 
үйлдвэр “Баяндэлгэр хүнс” ХХК.

•  Улаанбаатар хотын “Говь” компани.
• Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын “Xanadu” ХХК-

ийн махны цех, үхрийн ферм.
• Дархан хотын “Дархан нэхий” компани.
• Дархан-Уул аймгийн сайн малчин, фермер 

Төмөрбаатарын аж ахуй.
• Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын “Герефорд” 

үүлдрийн үхрийн ферм.  

 ӨАймгийн Засаг даргын “Бид хамтдаа” мөрийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд 11 сумын эрүүл мэндийн төвийг 
түргэн тусламжийн машинаар хангасан байна. Үүний 
тавыг ЭМЯ-наас хуваарилсан бол зургааг нь аймаг 
өөрийн хөрөнгөөр авч сумдадаа өгсөн байна. Мөн 
сумдынхаа эмнэлгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 500-гаад сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хийж, эрүүл мэндийн салбарын орчин үеийн төрөл 
бүрийн шинэ тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 
худалдан авчээ.  
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 2017 оны арванхоёрдугаар сар

ОРОН НУТГИЙНХНЫ АСУУЛТАД ХАРИУЛЖ БАЙНА
 “Оюу толгой” компани өнгөрсөн сард 

Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд суманд нээлттэй 
өдөрлөгөө зохион байгуулсан билээ. Энэ 
үеэр иргэдээс тавьсан зарим санал хүсэлт, 
асуултын хариуг дор  нийтэлж байна.  

Нас хязгаарлахгүйгээр ажилд олноор 
авах, 50 хүрсэн хүнийг зохих ажилд авдаг 
болмоор байна.

“Оюу толгой” ХХК шинээр ажилтан авахдаа 
насны хязгаар заадаггүй бөгөөд эрүүл 
мэндийн болон бусад үзлэгт тэнцсэн хэн 
бүхэнд ажилд орох боломж нээлттэй. Зарим 
ажлын байранд ажил үүргийн хуваарийн 
дагуу ажлын ачаалал даах чадварыг 
харгалзаж үзэх шаардлагатай болдог. Оюу 
толгойн уурхайд одоо Өмнөговь аймгийн 
харьяат 50-иас дээш насны 83 ажилтан 
ажиллаж байна.  

Мэргэжлээрээ ажилд ормоор байна. Орон 
нутгаас ажилд хүн авмаар байна.

Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байраар 
хангах талаар тусгайлан анхаарч байгаа 
бөгөөд энэ чиглэлээр Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн хамтарсан ажлын хэсэг 
байгуулан ажиллаж байна. 2017 оны нэгдүгээр 
сараас 11 дүгээр сарын нэгэн хүртэлх 
хугацаанд Оюу толгойн уурхайд Өмнөговиос  
900 хүн үндсэн болон гэрээт компанид ажилд 
орсон байна. Тухайн сард уурхайд шинээр 
ажилд орсон орон нутгийн ажилчдын 
статистик  мэдээллийг сар бүр тогтмол  
Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн 
газар руу илгээдэг. 

Удаа дараа ажил идэвхтэй хайгчид, 
ажилд орох боломж нөхцөл ховор байдаг. 
Ажилд авахдаа заавал Ханбогдын РД-ыг 
харж авдаг гэсэн . Ажилд бүртгүүлэхэд 

заавал РД хардаг уу. Ажилтан шалгаруулах 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэлтэй 
байна. 

Компани  бүр ажилтан сонгон 
шалгаруулан авах дотоод бодлого журамтай 
байдаг учир та сонирхож буй компанийнхаа 
цахим хуудас болон хаягаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авах боломжтой. “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хувьд хүн бүрт тэгш боломж 
олгохын тулд ажлын байр бүрийг  олон 
нийтэд нээлттэй зарлахыг зорьдог бөгөөд 
орон нутгийн иргэдэд тохиромжтой ажлын 
байранд ажилтан сонгон шалгаруулж 
авахдаа аймаг, сумынхаа хөдөлмөр, 
халамжийн мэргэжилтэнд ажил идэвхтэй 
хайгчийн бүртгэлтэй, “Оюу толгой” ХХК-иас 
хэрэгжүүлж буй ур чадварын мэдээллийн 
санд бүртгэгдсэн иргэдээс сонгон 
шалгаруулж авахыг зорьдог. Мөн гэрээт 
компаниудаас ирүүлсэн ажлын байранд 
тавигдах шаардлагын дагуу Мэдээллийн санд 
бүртгэлтэй иргэдээсээ санал болгодог.

“Оюу толгой”-д ажилд ороход шалгуур 
маш өндөр байна. Баян-Овоо сумаас  хүн ер 
авдаггүй, Ханбогд сум руу давалгаалж хүн 
авдаг. Эрүүл мэндийн үзлэгээр хаацайлж 
байна. “Оюу толгой”-н ажилчид бүгд цоо 
эрүүл байдаг юм уу. Чадвартай хүнийг 
харж үзэх тал байдаг уу. Монгол Улсын 
Хөдөлмөрийн тухай хууль үйлчилдэг үү.

“Оюу толгой” компани  Даланзадгад, 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо гэсэн түншлэгч 
дөрвөн сум болон бусад сумдаас үндсэн 
болон гэрээт компаниудад ажилтан авахыг 
дэмжин ажиллаж байна. Баян-Овоо сумаас 
одоогоор Оюу толгойн уурхайд 80 ажилтан 
ажиллаж байгаагийн 38 нь сүүлийн гурван 
сард ажилд орсон байна.  “Оюу толгой” 
компани нь аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

мэндийг нэн тэргүүнд тавьдаг бөгөөд 
холбогдох хууль тогтоомж, дотоод журмын 
дагуу ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын 
шаардлага болон эрх бүхий эмнэлгээс ажлын 
байрны шаардлагад тэнцэхийг тодорхойлсон 
иргэнийг ажилд авдаг. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд  уурхайд 
тохирсон ажил хийх боломжтой байдаг 
болов уу.

Тухайн хөгжлийн бэрхшээл нь өрсөлдөж 
буй ажлын байранд тавигдах үндсэн 
шаардлагад харшлахгүй, эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагааны ноцтой эрсдэлд 
учрахгүй тохиолдолд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн “Оюу толгой” ХХК-д ажиллах бүрэн 
боломжтой. Одоогоор манай компанид 
хөдөлмөрийн тодорхой хувийн чадвар 
алдалттай иргэд уурхай болон офист 
амжилттай ажиллаж байна. 

Ойрын хугацаанд туслах ажилтан авах 
уу. Ажлын байр байна уу. 40-өөс дээш насны 
хүн ажилд авах боломж байна уу.

Хариулт:  Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалттай холбоотойгоор уурхайгаас 
гадна барилга, газар шорооны чиглэлийн 
ажлын байрууд үндсэн болон гэрээт 
компаниудад бий болж байна. Ажлын 
байрны мэдээллийг компани тус бүрийн 
цахим хуудас, өдөр тутмын сонин, орон нутаг 
дахь төлөөлөгчийн газар, хөдөлмөрийн 
мэргэжилтнээс тус тус авах боломжтой. 

“Оюу толгой”-д ажилд ороход туршлага 
нэхэлгүйгээр ажлын байран дээр дадлага 
хийлгэж ажилд авбал сайн байна.

“Оюу толгой” ХХК  уул уурхайн салбарт 
залуу боловсон хүчин бэлдэх талаар анхаарч, 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
оюутны дотоод тэтгэлэг, олон улсын тэтгэлэг, 
“Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”, туршлага бага 

залуу мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Шинэ 
төгсөгч” хөтөлбөр, мэргэжил олгох хөтөлбөр 
зэргийг хэрэгжүүлэн мэргэжлээ ахиулах, Оюу 
толгойн уурхайд ажлын дадлага, туршлага 
авах боломж олгож байна. Ажлын байр 
бүрийн түвшин, нөхцөлөөс хамааран тавигдах 
шаардлага харилцан адилгүй байдаг. 

“Оюу толгой” компанийн зөвхөн гэрээт 
компани л манай сумынхныг ажилд авдаг. 
Үндсэн ажилчид, захиргааны ажилчид, ядаж 
цөөн тооны хүнийг тодорхой шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу сургаж авмаар юм.

“Оюу толгой” ХХК-д Өмнөговь аймгийн 
харьяат 366 хүн ажиллаж байгаагийн 21 
нь ахлах албан тушаалд, 23 нь инженер, 
нарийн мэргэжлийн чиглэлээр, 173 хүн тоног 
төхөөрөмжийн оператораар ажиллаж байна. 
Оюу толгойн гүний уурхайн төслийн бүтээн 
байгуулалтын хүрээнд бий болох ажлын 
байрны 80 орчим хувийг гэрээт компаниуд 
бүрдүүлж байна. 

Зэс ямар зүйлээс бий болдог вэ?
Манай эриний өмнөх 9000 жилийн 

тэртээ зэсийг анх нээсэн гэж үздэг. Кипр, Ром 
хавьд зэс голлон олборлож байсан Cyprium 
хэмээх газрын нэрээс үүдэн ийнхүү Cu гэж 
нэрлэсэн гэлцдэг. Чили, АНУ зэрэг орнууд 
зэсийн ихээхэн  нөөцтэй бөгөөд ихэвчлэн ил 
уурхайгаас олборлож байна. Улаан, улбар 
шар өнгөтэй, гялгар, зөөлөн металл бөгөөд 
цахилгаан дамжуулах маш сайн чадвартай 
учир цахилгаан болон дулаан дамжуулагч, 
барилгын материал, айл гэрийн усны шугам 
хоолой, сантехникийн хэрэгсэл, цахилгаан 
шугамаас авахуулаад гар утасны эд ангид 
хүртэл өргөн хэрэглэдэг, төрөл бүрийн 
хайлш гарган авах зэрэгт тустай, олон талт 
хэрэглээтэй металл юм. Цельсийн 1084 градуст 
хайлж, 2562 градуст буцалдаг.  

АСУУВАЛ ХАРИУЛЪЯ
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  Ханбогд сумын Гурван талт 
зөвлөл  2017 оны тавдугаар сарын 9-нд 
Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ 1, 2-ыг 
харилцан зөвшөөрч, гарын үсэг зуран 
баталгаажуулсан билээ. Зөвлөл энэ өдрөөс 
эхлэн эдгээр гэрээнд заасан хийхээр 
тохирсон ажлын хэрэгжилтийг хангахыг 
зорин ажиллаж байна. Зөвлөлийн хурлыг 
9, 11-р сард хуралдуулж, Гэрээнд тохирсон 
ажлын хэрэгжилтийн байдлыг хэлэлцэж, 
хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авлаа. 
Зарим ажлыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 
буй бодитой нөхцөл шалтгааны улмаас 
хэрэгжих хугацааг талууд харилцан тохирч 
хойшлуулсан болно. Энэхүү хамтарсан 
мэдээллээр гэрээ зурснаас хойших зургаан 
сарын хугацаанд хийхээр тохирсон ажлын 
хэрэгжилтийн байдлыг тоймлон нийтэд 
хүргэж байна. 

Бэлчээр, усны чиглэлээр
Ханбогд суманд бэлчээр, усны 

хангамжийг сайжруулах чиглэлээр хийхээр 
тохирсон ажлуудын хэрэгжилт төлөвлөсний  
дагуу урагшилж байна. Эдгээрийн нэг болох 
Ханбогд сумын бэлчээрийн удирдлагыг 
сайжруулахад чиглэсэн “Бэлчээр эрдэнэ” 
төсөл хэрэгжиж байна. Төслийн хүрээнд 
бэлчээрийн судалгаа хийж дуусгасан. 
Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө 
боловсруулж байна. Энэ төслийн хүрээнд 
2018 онд бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах 
зорилгоор малчдын бүлэг байгуулан 
ажиллахаар төлөвлөж байна. 

 Усны чиглэлээр төлөвлөсөн ажлын нэг 
болох Гүний хоолой орчмын шүүрэлттэй 

цооногуудыг мэргэжлийн байгууллагын 
хяналт дор бөглөж дуусгалаа. Мөн Галбын 
говьд байрлалтай оргилдог хоёр цооногийг 
бэлчээрийн болон зэрлэг ан амьтны усан 
хангамжийн зориулалтаар ашиглуулах 
зорилгоор тохижуулан орон нутагт 
хүлээлгэн өглөө. Үүнээс гадна Гүний хоолой, 
Галбын говьд байрладаг “Оюу толгой”-н 
усны хайгуулын цооногуудаас орон нутгийн 
малчдын бэлчээрийн усан хангамжийн 
зориулалтаар ашиглах боломжтой 12 
цооногийг Ханбогд суманд хүлээлгэж өгөв. 
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах 
зорилго бүхий Бэлчээрийн доорх усны 
геофизикийн буюу цэгэн өрөмдлөг хайгуул 
хийх судалгааны дүнд үндэслэн шинээр 
худаг гаргах, хуучин гар худаг болон 
инженерийн хийцтэй худаг засварлах 
төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

Нөхөн олговрын чиглэлээр 
Зөвлөлөөр тохирсон тодорхой шалгуур 

хангасан малчин өрхүүдийн нэхэмжлэлийг 
хэлэлцэж шийдэх үүрэг бүхий Нөхөн 
олговрын нэхэмжлэлийн хороог байгууллаа. 
Хорооны үйл ажиллагааны журмыг хамтран 
боловсруулж, журмын дагуу сар бүрийн 
25-нд хуралдаж, малчдын нэхэмжлэлийг 
хэлэлцэн шийдвэрлэж байна. Хорооны 
эхний хурлуудаар нөлөөллийн бүс, нөхөн 
олговрын багцтай холбоотой асуудлыг 
харилцан тохирсон. 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 27-ны байдлаар 112 нэхэмжлэл хүлээн 
авлаа. Хороо ёс зүйтэй шударга ажиллаж, 
малчин өрхийн нэхэмжлэл бүрээр шийдвэр 
гаргах үүрэгтэй. Энэ үүргээ хэрэгжүүлэхийн 
тулд нэхэмжлэл, түүнд хавсарч ирсэн нотлох 

баримтыг нягтлан шалгаж, гурван талын 
төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг байгуулан, 
нэхэмжлэлийг хэлэлцэн шийдвэр гаргаж 
байна. 11 дүгээр сарын 27-ны байдлаар 
нөхөн олговор олгох шалгуурт бүрэн 
нийцсэн таван өрхийн нэхэмжлэлд 
нөхөн олговор олгох шийдвэр гаргаж, 
холбогдох хариуг малчин өрхөд мэдэгдээд 
байна. Шалгуур хангаагүй 35 нэхэмжлэлд 
татгалзсан шийдвэр гаргаж мэдэгдлээ.  

 Өрхийн нөхөн олговроос гадна Ханбогд 
сумын бүх малчин өрхөд үр өгөөжөө өгөх 
зорилготой нийтийн нөхөн олговрын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудыг Гэрээнд 
тусгасан. Эдгээрийн нэг болох  магадлан 
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд суралцаж 
буй малчдын оюутан хүүхдүүдийн сургалтын 
тэтгэлэг олгох ажлыг “Оюу толгой” компани 
хариуцан зохион байгуулж, 20 оюутанд 
сургалтын тэтгэлэг олголоо. Эдгээр 20 
оюутанд тэтгэлэг олгох ажлыг ирэх дөрвөн 
жилийн хугацаанд Ханбогдын сумын 
“Хөгжлийн хэлхээ” төрийн бус байгууллага 
гүйцэтгэнэ. Ханбогд сумын малчин өрхийн 
оюутан хүүхдийн 23 өргөдөл хүсэлтийг 
хүлээн авсан. Их, дээд сургуулийн биш буюу 
техник мэргэжлийн сургуулийн оюутны нэг 
хүсэлт хасагдсан. Хоёр оюутан жилийн чөлөө 
авсан болон хэлний бэлтгэлд суралцах 
шалтгаанаар энэ жилийн тэтгэлгээс 
хасагдсан бөгөөд дараа жилээс эхлэн 
тэтгэлгээ авах боломжтой юм. Тэтгэлэг олгох 
ёслолын ажиллагааг 11 дүгээр сарын 3-нд 
Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. 

  Малчдын гомдол барагдуулах 
гэрээнд нийтийн нөхөн олговрын 
хүрээнд тогтвортой амьжиргааг дэмжих 

чиглэлийн 10 төслийг тодорхойлон 
гаргаж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Зарим 
төслүүдийг чиглэл үйл ажиллагааны хувьд 
нэгтгэж долоон төсөл болгож өөрчлөөд 
байна. Төслийн тооцоог хийх, төслийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэгч нэгжийг 
тодруулах байгуулах зэрэг төлөвлөлт 
зохион байгуулалтын ажил хийж байна. 
Төслүүдэд нийтийн нөхөн олговрын хүрээнд 
хийж буй үйл ажиллагаанд давуу боломж 
олгохоор тохирсон “зорилтот бүлэг”  буюу 
2004, 2011 оны нөлөөллийн бүсийн дөнгөж 
гадна үлдсэн өрхүүд, шууд бус нөлөөлөлд 
өртсөн малчин өрхүүдийг давуу байдлаар 
хамруулах юм.   

Ундайн голын голдирол өөрчлөлтийн 
чиглэлээр

“Оюу толгой” компанийн уурхайн 
лицензтэй талбайд байрлах нутгийн 
иргэдийн шүтдэг Бор овоог хөндөхгүйн тулд 
уурхайн хаягдал чулуулгийн овоолгын зураг 
төслийг өөрчлөн боловсруулж, Бор овоог 
хөндөхгүй хэвээр үлдээхээр боллоо. Бор 
овоогийн шинэ задгайн байршлыг орон 
нутгийн малчидтай зөвлөлдөн тохирсон 
бөгөөд Бор овоогийн шинэ задгайг 
ургамалжуулах талбайг хамтран төлөвлөсөн 
юм. “Оюу толгой” компани төлөвлөсний 
дагуу ургамалжуулалтын талбайг хашаалан 
ажиллаж байна. 

  Говийн бүсийн экологийн нөхцөлийг 
хамгаалах, ялангуяа Ханбогд сумын төв 
орчимд байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг 
хангах,  хөрс ургамал, усны нөөцийг 
хамгаалахад  хувь нэмрээ оруулах, говь 
нутагт амьдарч байгаа нутгийн иргэд, 
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малчид, залуу үеийг эрдэм шинжилгээний 
байгууллагын судалгаа шинжилгээний 
үр дүн, аж ахуйн нэгж болон уул уурхайн 
компанийн тэргүүн туршлагыг нутгийн 
ухаантай хослуулан сумын төв орчмыг 
цэцэрлэгжүүлэх зорилготой “Говийн төгөл” 
төсөл хэрэгжүүлж байна.

Уурхайн лицензийн талбай доторх 
Ундайн голын дагуу ажилчдын кемпийн 
баруун талын сайран дээрээс хайрга авсан 
газар болон дулааны станц руу явах замын 
хойд талд цөөрмүүд үүсч байсан асуудлыг 
шийдвэрлэлээ. Өөрөөр хэлбэл, тухайн 
газруудад Ундайн голыг дахин чөлөөтэй 
урсгахын тулд Гурван талт зөвлөл  дээр 
тохирсон арга хэмжээнүүдийг авснаар 
үерийн усны урсгал цөөрөм үүсэхгүй урсан 
өнгөрөх нөхцөл бүрдсэн бөгөөд 2017 оны 
наймдугаар сард болсон үерийн үеэр 
малчдын төлөөлөл газар дээр нь ажиглалт 
хийж, үр дүнг хяналаа. 

Зөвлөл хийхээр тохирсон ажил нэг 
бүрийн хэрэгжилтийн байдлыг улирал 
бүрийн сүүлийн сарын 25-нд тайлан 
байдлаар бэлтгэн гаргаж, хэлэлцэж байхаар 
төлөвлөөд байна. Хийхээр тохирсон ажлын 
хэрэгжилтийн явцын мэдээллийг тухай 
бүрт нь иргэд олон нийтэд тоймлон хүргэх 
болно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 
Зөвлөлд хандана уу. 

Зөвлөлийн хурлуудад Эрх зүйн нийцэл 
хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газрын  
чиглүүлэгч гэрээний хэрэгжилтэд  хяналт 
хийх үүргээ гүйцэтгэж, ажиглагчаар оролцож 
байна.  

ХӨДӨЛМӨРЧ БҮСГҮЙН БИЗНЕСИЙН ГАРАА

 “Оюу толгой” компани НҮБ-ын 
Хүн амын сантай хамтран хэрэгжүүлж 
байгаа “Залуучуудын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийсэн нэгэн 
томоохон ажил бол “Залуучуудын 
гарааны бизнесийг дэмжих” төсөл юм. 
Энэхүү төслөөр Ханбогд сумын гарааны 
найман бизнесийн санхүүжилтийг 
олгож, холбогдох сургалт хөтөлбөрүүдээр 
дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулж 
байгаа юм.  Бизнесийн гараагаа эхлэн 
компани байгуулан ажиллаж байгаа 
нэгэн бүсгүйг танилцуулъя. 

 Хүний биед харш нөлөөгүй, 
байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг 
тэмээний бөхний тос, ингэний сүүгээр 
хийхээр санаачлан олон удаагийн 
туршилтаар дөрвөн төрлийн саван 
үйлдвэрлээд буй, нүдэнд дулаахан, 
говийн борхон бүсгүйг Владимарын 
Өнөрзаяа гэдэг. Ханбогд сумын жирийн 
нэгэн малчин айлын гэр бүлд төрж 

өссөн. “Ажилтай айлын хүүхэд ажилсаг” 
байдаг гэдгийг батлах нэгэн жишээ бол 
энэ бүсгүй гэмээр.  Тэрээр хоёр жилийн 
өмнө хүүгээ төрүүлээд хүүхдийн биед 
харшлахгүй сайн гэх тос, саван бусад 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзсэн боловч 
хүүхдийн арьсны онцлогоос хамааран 
харшил өгч байсан учир байгалийн 
гаралтай бүтээгдэхүүн хийхээр  
санаачилж судалж эхэлсэн байна. 
Савангийн найрлагад тэмээний бөхний 
тос, ингэний сүү, ганга өвс, чацаргана 
гээд байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг 
оруулж туршсан нь амжилттай болжээ. 
Савангаа одоогоор өрхийн хэрэгцээндээ 
хийж байсан бөгөөд олонд хүргэх аргаа 
олохгүй нэлээд уджээ. “Оюу толгой” 
компанийн санхүүжилтээр залуучуудын 
гарааны бизнесийн санааг дэмжиж, 
чадваржуулж, санхүүжүүлнэ гэсэн зарыг 
сонсоод “Start up weekend Mongo-
lia”  төвийн гурван өдрийн сургалтад 
хамрагдаж, шалгаруулалтад нь тэргүүн 
байр эзлэн 10 сая төгрөгийн санхүүжилт 
авах эрхээр шагнуулаад “Анир сорт” 
компаниа байгуулжээ. Өмнөговь 
аймгийн төвд зохион байгуулсан 
Эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтад 
оролцож, бүтээгдэхүүнээ танилцуулжээ.  
Үзэсгэлэнгийн шилдэг гурван бүтээлд 
улсын хэмжээнд зохион байгуулах 
Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 
холбооны 25 жилийн ойн үзэсгэлэн 

худалдаанд оролцох урилга гардуулсны 
нэг нь тэдний компанийн брэнд 
бүтээгдэхүүн-саван байв. 

Ийнхүү нийслэлийнхэндээ,  
Ерөнхийлөгч Х. Баттулгад бүтээгдэхүүнээ 
танилцуулах завшаан тохиожээ. “Санаж 
явбал бүтнэ” гэгчээр Улаанбаатар 
хотод борлуулалт сайн хийснээс гадна 
олон бизнес бүсгүйтэй танилцлаа. 
Аймгийн зарим компаниас хамтран 
ажиллах санал хүлээж авлаа. Сонирхлоо 
илэрхийлсэн аж ахуйн нэгжүүд саванг 
маань туршиж үзэх шатандаа ажиллаж 
байна” хэмээн амжилтын итгэл, ирээдүйн 
зорилго дүүрэн ярьсан юм. Тэрээр 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, тусалж 
дэмждэг бүх хамтрагчдадаа талархлаа 
илэрхийлсэн юм. “Анир сорт”-ынхон 
одоо дараагийн бүтээгдэхүүнээ гаргахаар 
туршиж байгаа бөгөөд  хэрэглэгчдийн 
гар дээр тун удахгүй шинэ бүтээгдэхүүн 
очно гэнэ. Та бүхэн “Анир сорт” ХХК-ийн 
бүтээгдэхүүнтэй Anirul BRAND хуудаснаас 
танилцаж, захиалга өгөх боломжтойг 
дуулгахад таатай байна.  
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Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, "Хан–Уул" зочид 
буудлын өргөтгөл, 3-р давхар, "Оюу толгой" ХХК-ийн 
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төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
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Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим
хуудаснаас авна уу.

  “Энержи интернэшнл” компани  
аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн 
ажиллахын зэрэгцээ орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих зорилгоор Ханбогд 
сумын 21-р цэцэрлэгт өнгөт хувилагч, 
махны машин зэрэг нэг сая гаруй 
төгрөгийн үнэтэй тоног төхөөрөмж 
хандивлав. Цэцэрлэгийн эрхлэгч 
Д.Эрдэнэчимэг “Бид цэцэрлэгээ 
тохижуулах, орчин үеийн шаардлагад 

нийцүүлэн ая тухтай байлгахыг 
зорьж, сум орон нутаг, бусад албан 
байгууллагатай хамтран ажиллаж 
байна. Энэ онд аймгийн төсвийн 
хөрөнгөөр гал тогоондоо их засвар, 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
гал тогооны тоног төхөөрөмжөө иж 
бүрэн шинэчилж, цэвэр бохирын 
шугамд холбогдлоо. Жилээс жилд 
төсөв танагдаж, үйл ажиллагаагаа 
тогтвортой явуулахад хүндрэл 
учирч байна “Оюу толгой”-н гэрээт 
компаниуд бидний ирээдүй болсон 
хүүхдүүдийн ая тухтай орчинд сурч 
хүмүүжих, тэдний мэдлэг боловсролд 
хөрөнгө оруулах, стандартын дагуу 
хоол хүнс бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүллээ. 
“Оюу толгой”-н туслан гүйцэтгэгч 

гурван компани энэ намар хамтран 
ажиллаж, туслан дэмжиж байгаад 
бүр ч баяртай байна. Хүүхдүүд гэдэг 
чинь хамгийн сайхан цагаахан сэтгэл, 
энерги цацруулж байдаг болохоор 
тусалж дэмжиж байгаа компаниудын 
маань ажил үйлс ч  өөдрөг байна 
гэдэгт итгэдэг” хэмээн талархлаа  
илэрхийлэв.  Ханбогд сумын 21-р 
цэцэрлэг  1964 онд байгуулагдсан, 
сумын ууган цэцэрлэг юм. “Айванхоу 
майнз” 2004, “Оюу толгой”  2013 
онд тус цэцэрлэгийн  өргөтгөлийг 
барьж өгчээ.  Ингэснээр 125 хүүхдийн 
багтаамжтай болсон ч цэцэрлэгийн 
хүрэлцээ дутмаг байгаагаас одоо 188 
хүүхэдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна.  

Санал: Хоёр санал хүлээн авав.
Гомдол: 14 гомдол хүлээн авч 13-ыг нь шийдвэрлэв. 
Хүсэлт: 94 хүсэлт хүлээн авч 91-ийг нь шийдвэрлэсэн байна. 
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