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Мэндчилгээ
 Өмнийн говийн ажилч хичээнгүй зон олон минь өвлийг өнтэй давж, тавтай 
сайхан хаваржиж байна уу. 

  Тахиа жил улиран одож, нохой жил айсуй торгон агшинд эрхэм уншигч та 
бүхэнтэйгээ “Орон нутгийн сонин”-ы хуудсаар дамжуулан мэндчилэх  завшаан 
тохиосонд нэн баяртай байна. 

Манай компани болон говь нутгийн ажилч хичээнгүй зон олны харилцаа, 
хамтын ажиллагаа өнгөрсөн онд шинэ түвшинд гарсныг онцлон тэмдэглэе. 
Энэ бол та  бидний хамтын хичээл зүтгэлийн үр дүн юм. Өнгөрсөн онд Ханбогд 
суманд Цэвэр ус хангамжийн цогцолбор, Малын эрүүл мэндийн сум дундын 
нэгдсэн төв, Дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл, Манлай суманд шинэ уурын 
зуух барьж ашиглалтад орууллаа. Ханбогд суманд 640 хүүхдийн сургууль, 200 
хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор, Ханбогд-Оюу толгойн уурхай чиглэлийн хатуу 
хучилттай 35.1 км авто замын бүтээн байгуулалт ид өрнөж байна. Өмнөговийн 
тогтвортой хөгжлийн төслүүдэд 5.7 сая ам.долларын хөрөнгө орууллаа. 
Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдээс хийсэн худалдан авалт  92.8 сая ам.долларт 
хүрэв. Тус аймагт бүртгэлтэй 105 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, 
үйлчилгээ нийлүүлэв. Эдүгээ “Оюу толгой” компанийн нийт ажилчдын 20 хувь нь 
Өмнөговийн иргэд байна.  

Арвандолдугаар жарны “Тийн унжлагат” хэмээх шороон нохой жилдээ санасан 
бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэхийн өлзийт ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

Даага далантай бяруу булчинтай, хотол олноороо сар шинэдээ сайхан 
шинэлээрэй.  

Галсангийн Батсүх

“Оюу толгой” ХХК-ийн 
ТУЗ-ийн дарга

Армандо Торрес

“Оюу толгой” ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал
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 “Оюу толгой” компанийн Өмнөговь аймагтай 
байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г 2015 онд үүсгэн 
байгуулсан юм. Тус сан жил бүр таван сая ам. долларын 
санхүүжилтийг “Оюу толгой” компаниас авч цөөнгүй 
төсөл, хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа билээ. 
Үүний  нэг нь Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас санаачилсан 
“Даланзадгад сумын нийтийн зорчигч тээврийн 
үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөр” юм. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 
нийтийн тээврийн хэрэгслийг нийлүүлэх тендер зохион 
байгуулахад “Экологбус” компани шалгарч, найман 
автобус үйлдвэрлэн нийлүүлэхээр болсон юм. Автобус 
хүлээлгэн өгөх ёслол саяхан Д.Сүхбаатарын талбайд болж, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, УИХ-ын гишүүн 
Н.Амарзаяа, Л.Энхболд, “Оюу толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн 
дарга Г.Батсүх, Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
орлогч С.Мөнхбаяр, Даланзадгад сумын ИТХ-ын дарга 
Т.Мэндээ, Засаг дарга Т.Алтансүх, “Экологбус” ХХК-ийн 
зөвлөх Д.Жаргалсайхан нарын хүндэт зочид оролцов. 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяр 
ёслолыг нээж хэлэхдээ “Экологбус” компанийн хамт олны 
хүчин чармайлтаар Монголд үйлдвэрлэсэн эко автобусыг 
бид өнөөдөр хүлээн авч байна. “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан” өнгөрсөн жилүүдэд Өмнөговь аймагт 60-
аад төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж, орон нутгийн хөгжил 
дэвшил, хүн ардын сайн сайхан амьдралд ихээхэн тус 
нэмэр болж байгаад талархлаа илэрхийлье. Энэхүү эко 
автобусыг бүтээсэн монгол инженерүүдэд баярлалаа” 
гэв. Ерөнхийлөгч Х.Баттулга энэ төслийг санаачилсан 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар, эко 
автобусыг үйлдвэрлэсэн “Экологбус”, төслийг дэмжиж 
санхүүжүүлсэн “Оюу толгой” компанийн хамт олонд 
талархал илэрхийлж, ийм төсөл олон аймагт ажил хэрэг 
болж хэрэгжихийн ерөөл дэвшүүлсэн юм.

“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх 
“Эко автобус бол Монголд үйлдвэрлэсэн, байгальд 
ээлтэйгээрээ онцлог. “Оюу толгой” компани үндэсний 
үйлдвэрлэлээ дэмжих бодлогынхоо хүрээнд энэхүү 
төслийг дэмжиж, хэрэгжүүлэхэд нь идэвхтэй оролцож 
байна. “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г 2015 онд 
байгуулснаас хойш хоёрхон жилийн дотор орон нутагт 
цөөнгүй төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнд 26.7 
тэрбум төгрөг зарцуулсан билээ. Будаг нь ханхалсан, цоо 
шинэ эко автобусаа монгол хүн хүлэг морио хайрладаг 
шигээ гамтай эдлээрэй” хэмээн онцлов. Дараа нь эрхэм 
зочид тууз хайчилж, автобусны жолооч нарт түлхүүр 
гардуулсан юм.  Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын 
гишүүн Л.Энхболд “манай Өмнөговь бол өөрийгөө 
санхүүжүүлэхээс гадна улсынхаа сан хөмрөгт дэмжлэг 
үзүүлдэг баялагтай аймаг. Өнгөрсөн хугацаанд олон 
сайхан бүтээн байгуулалт аймагт өрнөлөө. Нэг дутагдаж 
байсан зүйл гэвэл Даланзадгад хотын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээ. “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” энэ 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд санхүүжилтийг нь шийдэж, 
“Экологбус” өөрийн үйлдвэрлэсэн автобусаа нийлүүлж, 
говь нутгийн минь хөгжилд хувь нэмэр оруулж буйд 
туйлын баяртай байна. Та бүхэнд говьчуудынхаа нэрийн 
өмнөөс баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье” гэсэн бол 

МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН 
ЭКО АВТОБУС 
ДАЛАНЗАДГАД ХОТЫГ ЗОРИВ

Төслийн нэр: Даланзадгад сумын нийтийн зорчигч 
тээврийн үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөр
Санхүүжүүлэгч: “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”
Захиалагч: Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Гүйцэтгэгч: “Экологбус” ХХК
Төсөв: 396 сая төгрөг
Хийх ажил: Монгол GPS-тэй,  “J-800EV-3” загварын 
найман цахилгаан автобусыг Даланзадгад суманд 
нийлүүлж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
сайжруулна.
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УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа “Өмнөговьд үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг уул уурхайн олон компани бий. Тэд аймгийн 
Засаг даргатай Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, 
түүнийгээ хэрэгжүүлж, нийгмийн хариуцлагаа өндөрт 
өргөж, орон нутгийн хөгжил дэвшил, хүн ардын сайн 
сайхан амьдралд хувь нэмрээ оруулж байна.  Монголд 
үйлдвэрлэсэн, монгол инженерүүдийн гараар бүтсэн эко 
автобус Өмнөговь аймаг руу анхны гараагаа эхэлж буйд 

баяртай байна” гэлээ. “Экологбус” компанийн зөвлөх, аж 
үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Д.Жаргалсайхан хэлэхдээ 
“таван есийн жавар тачигнасан, их жанжин Д.Сүхбаатарын 
мэндэлсэн энэ өдөр Монголын аж үйлдвэрийн салбарт 
нэгэн шинэ хуудас нээлээ. Монголд, монгол хүний гараар 
бүтээсэн анхны эко автобус өмнийн говийг зорих гэж 
байна. Энэ төслийг дэмжиж санхүүжүүлсэн “Оюу толгой” 
компанийн удирдлага, хамт олонд гүнээ талархаж байна. 
“J-800EV-3” араасаа олон дүү дагуулах нь дамжиггүй” гэсэн 
юм. 

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр Өмнөговь аймгийн  
нийт хүн амын 1/3 нь амьдардаг Даланзадгад хотод 
нийтийн тээврийн үйлчилгээ шинэ шатанд гарна. Хотын 
алслагдсан хороо, гэр хорооллын иргэдэд нийтийн 
тээврийн үйлчилгээ хүрнэ. Нийтийн тээврээр хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд болон ахмад настнууд үнэ төлбөргүй 
зорчих бололцоотой. Үйлчилгээг орон нутгийн төсвөөс 
санхүүжүүлнэ. Онцлон дурдахад, эдгээр автобус нь 
цахилгаан хөдөлгүүртэй учир утаа ялгаруулахгүй бөгөөд 
монгол инженерүүдийн бүтээсэн үндэсний техник юм.  

ТҮҮХИЙН ХУУДАСНААС

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙГ ХЭН, ХЭЗЭЭ 
УДИРДАЖ БАЙВ

1 Жамсрангийн Самбуу 1931-1932 
2 Бүдчингийн Дамбарэнцэн 1933-1939 
3 Аюушийн Дэжид 1941-1951 
4 Дэжидийн Дамбажамц 1951-1957 
5 Дашбалын Намхай 1957-1962 
6 Тойвогийн Жаалхүү 1962-1966 
7 Нацагийн Дамдинпүрэв 1966-1972 
8 Тойвогийн Наранхүү 1972-1986 
9 Бумаагийн Банди 1986-1992 
10 Цэдэнбалжирын Мижиддорж 1992-1996 
11 Банзрагчийн Цэдэнсамба 1996-2000
12 Сугирын Сумъяа 2000-2004 
13 Содномцэрэнгийн Цэрэнбаяр 2004-2005 
14 Муухүүгийн Ядмаа 2005-2007 
15 Сумаагийн Эрдэнэбат 2007-2008
16 Бадамгаравын Бадраа 2008-2016 
17 Нанзадын Наранбаатар 2016-
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ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

Н.НАРАНБААТАР: ТАХИА ЖИЛ ӨМНӨГОВИЙНХОНД 
ӨГӨӨЖӨӨ ӨГСӨН САЙХАН ЖИЛ БАЙЛАА
 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга 

Н.Наранбаатартай уулзаж, 2017 онд хийсэн ажлынх нь 
талаар тодрууллаа. 

Өмнөговь аймгийн хувьд оны өмнөхөн өвөлжилт 
хүндрэх төлөвтэй аймгуудын тоонд нэрлэгдэж 
байсан. Он гарсаар харьцангуй налгар өвөл болж 
байх шиг. Өнгөрсөн онд өрнүүлсэн ажил үйлс, бүтээн 
байгуулалтын талаар яриагаа эхэлье?

Саяхнаас малын амны цастай болж, тохитой сайхан 
байна. Өнгөрсөн он Өмнөговьчууд бидэнд өгөөжөө өгсөн 
сайхан жил байлаа. Жилийн эцсийн мал тооллогоор 
хөдөлмөрч малчдын маань хичээл зүтгэлээр мал сүрэг 
таван төрөл дээрээ өсч, хоёр сая 600 мянган толгойд 

хүрч, өмнөх оныхоос 300 мянгаар өслөө. Хүн ам 64 мянгад 
хүрлээ. Эдийн засаг, нийгмийн хувьд ч эерэг сайхан 
жил байлаа. Тухайлбал, Өмнөговь аймгийн 2017 оны 
төсөв 134.1 тэрбум байж, улсын төсөвт 29.2 тэрбум төгрөг 
төвлөрүүллээ. Энэ оны төсвөө 171.4 тэрбум төгрөгөөр 
баталж, улсын төсөвт 66 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр 
ажиллаж байна. 2017 онд улсын төсвөөр 3.2, орон 
нутгийн төсвөөр 59.8, төсөл хөтөлбөрөөр 10.1, нийт 73.1 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөн, 
хэрэгжүүлэх ажлаа зохион байгуулж байна.

Даланзадгад суманд ямар ямар ажил өрнүүлсэн бол?

Даланзадгад сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд 
зөвшөөрөлгүй байрлуулсан 280 пин, амбаар, чингэлгийг 
нүүлгэн шилжүүллээ. Сумын төвд гэрэлтүүлэгтэй 3.3 км 
авто зам, 11 км явган зам, 7000 орчим ам метр талбай 
бүхий зогсоол барьж байгуулах ажлыг орон нутгийн 
төсвийн 3.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж,  
иргэдийн амьдрах таатай орчин нөхцөл бүрдүүллээ. 
“Ажнай” талбай-Соёл амралтын хүрээлэн чиглэлд дугуйн 
1.9 км замыг 600 сая төгрөгөөр барьж ашиглалтад 
орууллаа. Сумын төвийн болон гэр хорооллын чиглэлд 
зургаан км авто зам тавив. “Гурвансайхан”, “Малчин”, 
“Нисэх” хороололд 96 сая төгрөгөөр ус түгээх ухаалаг 
байрыг ашиглалтад оруулж, сумын нэг, найм, дөрөв, 
тавдугаар багийн 15, 8, 3, 29 дүгээр ус түгээх байруудад 46.9 
сая төгрөгөөр ус түгээх ухаалаг төхөөрөмж суурилууллаа. 
Сумдын дэд бүтцийг сайжруулах ажлын хүрээнд цэвэр, 

бохир усны шугам сүлжээнд холбох ажлыг Ханхонгор, 
Баян-Овоо суманд орон нутгийн төсвийн 3.5 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байна.

Даланзадгадад эко автобус явж эхлэх гэж байгаа 
тухай мэдээ байна. Мөн зарим хорооллын агаарын 
шугам, дэд станцуудыг барих ажлын гүйцэтгэл ямар 
шатанд явна вэ?  

Аймгуудаас анх удаа эко автобус нэвтрүүлэх гэж байна. 
Нийтийн тээвэрт зориулан бага оврын найман “Экобус” 
автобус худалдан авах 396 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, 
удахгүй ашиглалтад хүлээж авахаар болж байна. 
Даланзадгад сумын “Хавцгайт” хорооллын 22.5 га газарт 
294 айл өрхийг хамарсан цахилгаан дамжуулах 4.9 км 
агаарын шугам, дэд станцын ажил, “Радио” хорооллын 14.7 
га газарт 196 айл өрхийг хамарсан цахилгаан дамжуулах 
3.1 км агаарын шугам, дэд станц барих ажлыг орон 
нутгийн төсвийн 399 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийж гүйцэтгэн ашиглалтад орууллаа. Ингээд яриад 
байвал томоохон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт их 
хийлээ. Өнгөрсөн он Өмнөговьчууд бидэнд үр өгөөжөө 
өгсөн сайхан жил байлаа. Бид аль болох бүх салбартаа 
хүрч ажиллах зорилго тавьж, түүндээ хүрэхийн төлөө 
хичээж байна. Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс 
чиглэлийн хатуу хучилттай 81 км авто замын 25 км-ийг нь  
ашиглалтад орууллаа. Хоногт 3000 шоо метр бохирыг 98 
хувь цэвэрлэх хүчин чадал бүхий цэвэрлэх байгууламжийг 
105 тэрбум төгрөг, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
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гүйцэтгүүлж, олон улсын стандартад нийцсэн хөл 
бөмбөгийн талбайг 948 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар барьж байгууллаа. “Гурван байшинт” буюу 
Ханбогд сумын Хайрхан багийн төвийг орон нутгийн 
төсвийн 600 гаруй сая төгрөгөөр бүрэн засварлаж, төрийн 
үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх талаар 
анхаарч ажиллалаа.

Боловсролын асуудал улс орны хэмжээнд чухал сэдэв 
болоод байна. Энэ  чиглэлээр ямар ажил  хэрэгжүүлэв? 

 Улс орны ирээдүй боловсролоос шалтгаалдаг 
болохоор аргагүй л дээ. Энэ чиглэлээр багагүй ажил 
хийсэн байна. Багш нарын харилцаа хандлага, ёс зүйг 
дээшлүүлэх “Багш хөгжил” сургалтыг зохион байгуулж, 
сургууль, цэцэрлэгийн 160 багшийг хамрууллаа. 
Математикийн сургалтын чанарыг сайжруулах "Массын 
олимпиад", элсэлтийн ерөнхий шалгалтад өндөр оноо 
авсан гурван сурагчид дөрвөн сая төгрөгийн дэмжлэг, 
онцгой амжилт гаргасан хоёр сурагчид оюутны тэтгэлэг, 
улсын олимпиадад байр эзэлсэн гурван багшид 20 сая 
төгрөгийн шагнал урамшуулал олгов. Боловсролын 
салбарт амжилт гаргасан багш, сурагчдыг ингэж 
бодлогоор дэмжсэний үр дүнд ЭЕШ-ын нийт оноогоор 
улсдаа дөрөвдүгээр байрт жагссан амжилт гаргалаа.

 Аймагт дутагдалтай мэргэжлийн хүний нөөцийг 
бүрдүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөрт 102 оюутан хамрагдлаа. 
2018 онд 30 оюутан сургуулиа төгсч, гэрээт газруудад 
ажиллана. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд 
тэгш хамруулах зорилгоор тавдугаар сургууль, 23 
дугаар цэцэрлэгт тусгай анги бүлэг байгуулж, тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслээр ханган, мэргэжлийн багш 
нарыг урилгаар ажиллуулж, сургалтын үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхэд 100 орчим сая төгрөг зарцууллаа. 11 дүгээр 
цэцэрлэгийн барилгад их засвар хийж ашиглалтад 

орууллаа. Ханбогд суманд 640 хүүхдийн сургууль, 
200 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор барьж байна. 
Сургууль, цэцэрлэгийн орчин нөхцөлийг сайжруулахаар 
Даланзадгад сумын нэг, тавдугаар сургуулийн биеийн 
тамирын талбай, нэг, 25, 26 дугаар цэцэрлэгийн гадаах 
тоглоомын талбайн тохижилтыг 268 сая төгрөгөөр 
гүйцэтгэлээ.

 Манлай суманд 320 хүүхдийн сургуулийн барилга, 
Даланзадгад сумын хоёрдугаар сургуулийн спорт заалны 
барилгыг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 796.8 
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтад 
орууллаа. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Бид 
хамтдаа” хөтөлбөр, “Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр” түлхүүр 
хөтөлбөрийн хүрээнд “Төлчин хүүхэд” арга хэмжээнд 
43, “Хөдөлмөр зуслан” арга хэмжээнд 60 хүүхдийг 
хамруулж, мал аж ахуйтай танилцуулан хөдөлмөрт сургаж 
ажиллалаа.

 Даланзадгад сумын хоёр, гурав, дөрөвдүгээр 
сургууль, Боловсрол, соёл урлагийн газарт ур чадвар 
сайтай математикийн багш нарыг урьж, гэрээ байгуулан 
ажиллуулж байна. Даланзадгад сумын хоёр, тавдугаар 
сургуульд англи хэлний иж бүрэн кабинет байгуулсан. 
"Сайхан бичигтэн-Өмнөговьчууд" гурван сарын аян, 
"Эрдмийн хишиг" олимпиад, "Үндэсний бичиг үсгийн 
өдөр"-ийг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 5181 
хүнийг хамруулсан гээд боловсролын салбарт хөрөнгө 
оруулах, багш сурагчдыг дэмжих, сургах ажлыг шат 
дараатай зохион байгуулж байна.

Эрүүл мэндийн салбартаа хэрхэн анхаарч ажиллав?

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгад 2017 
онд улсын төсвийн 1.9 тэрбум төгрөг, Баян-Овоо сумын 
10 ортой эрүүл мэндийн төвд нэг тэрбум 88 сая төгрөг 

зарцуулж, Сэргээн засах төвийг аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын санаачилга, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтад орууллаа. 
“Элэг бүтэн Өмнөговьчууд” хөтөлбөрийн хүрээнд Эрүүл 
мэндийн төвүүдэд 18-аас дээш насны 17600 иргэн эрт 
илрүүлгийн шинжилгээнд хамрагдлаа. 2000 иргэн элэгний 
В, С вирустэйг тогтоож, 500 гаруй иргэн В, С вирусийн 
эмчилгээнд хамрагдлаа.

  55-аас дээш насны ахмадад чиглэсэн эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг сайжруулах тусгай хөтөлбөрийг 
аймгийн 15 суманд хэрэгжүүлж байна. Бүсийн оношилгоо, 
эмчилгээний төвийн харьяанд нэгдүгээр сургуульд 49.9 
сая төгрөгөөр шүдний кабинет байгуулж, эмчийнх нь 
тоог хоёроор нэмлээ. Эх, хүүхдийн тусламж үйлчилгээг 
сайжруулах чиглэлд Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төвөөс эх барих, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн зөвлөх эмч нарыг 
урьж, эмэгтэйчүүдийн эмч, эх баригч, багийн эмч, хүүхдийн 
эмч нарт сургалт зохион байгууллаа.

 Явуулын нарийн мэргэжлийн 18 эмчийн 
бүрэлдэхүүнтэй баг Ханбогд, Цогтцэций, Номгон, 
Гурвантэс, Даланзадгад сумын өрхийн эрүүл мэндийн 
“Энхийн хүслэн” төв дээр 12 хоног ажиллаж, иргэдэд  4705 
удаагийн үзлэг, шинжилгээ хийж, тусламж үйлчилгээ 
үзүүллээ. Халдвартын эмнэлгийн засварын ажилд улсын 
төсвийн 98 сая төгрөг, Цогт-Овоо, Сэврэй, Ханхонгор, 
Булган, Ханбогдын Хайрхан баг, Ноён, Баяндалай, Мандал-
Овоо, Манлай сумдад түргэн тусламжийн автомашиныг 
шинэчлэхэд 356.7 сая төгрөг,  Бүсийн оношилгоо, 
эмчилгээний төв, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд 
мэргэжлийн 19 чиглэлийн тоног төхөөрөмж, эх барих, 
нярай, нөхөн сэргээх өрхийн эмнэлгүүдэд 43 төрлийн 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэхэд орон нутгийн төсвөөс 161 
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. 
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 2018 оны нэг, хоёрдугаар сар

ӨМНӨГОВИОС ЗУРГААН АВАРГА 
МАЛЧИН ТӨРӨВ

“ШИНЭ БАГ ТӨСӨЛ” ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 
ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

ГАВЬЯАТ МАЛЧИН Г.БҮД МЯНГАН 
ТЭМЭЭНИЙ БАЯРАА ХИЙВ

 Засгийн газраас жил бүр улсын аварга малчин, 
саальчин, фермер, тариаланчдыг шалгаруулдаг 
уламжлалтай билээ. Энэ жил 21 аймгийн 174 малчин, 13 
саальчин, таван фермер тодорхойлолтоо ирүүлснийг 
75 үзүүлэлтээр дүгнэж, 136 малчныг улсын аварга, 10 
малчныг хошой аварга, есөн саальчин, 21 тариаланч, 
таван фермерийг улсын аваргаар тодруулсан байна. 
Аварга малчдын хамгийн залуу нь 32, ахмад нь 85 настай 
аж. Өмнөговь аймгаас Цогт-Овоо сумын Бортээг багийн 
Бямбаагийн Баттулга, Баян-Овоо сумын Налих багийн 
Отгондоржийн Авирмэд, Сэврэй сумын Бүйлсэн багийн 
Түмэнбаярын Мягмарбаатар, Мандал-Овоо сумын 
Баянхошуу багийн Ренчинбадамын Ганбаатар, Булган 
сумын нэгдүгээр багийн Дашийн Отгонсүрэн, Цогтцэций 
сумын Сийрст багийн Жагарайн Тодгэрэл нар улсын 
аварга малчнаар шалгарлаа. Ийнхүү Өмнөговь аймгийн 
улсын аварга малчдын тоо зургаагаар нэмэгдлээ. 

 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид анхны хуралдаанаа  хийв. Тус 
хурлаар аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчид, ажлын албанаас 2018 
онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, Иргэний танхимын 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, ИТХ-ын төлөөлөгчдийн суудлын мөнгө 
зарцуулах журам, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг бэхжүүлэх үйлсэд 
хувь нэмэр оруулж, төлөөлөгчийн үйл ажиллагаагаараа манлайлсан 
“Оны шилдэг төлөөлөгч” шалгаруулах журмыг  хэлэлцэн баталлаа.

 Өмнөговь аймагт “Шинэ баг” төслийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцэж 
аймаг, сум, баг, өрх гэр, албан байгууллага, хамт олон цөм шинэ баг 
болж хамтарсан бүлэг нэгдлийг үүсгэж ажиллахыг Өмнөговь аймгийн 
ард иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад уриалж, уг төслийг удирдан 
зохион байгуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон “Эв нэгдэл, хөгжлийн 
төлөө” төслийн уриалгыг баталлаа.

Даланзадгад сумын гудамж, өргөн чөлөөг Өмнөговь аймагт үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниудын нэрэмжит болгох 
асуудлыг хэлэлцэж, орон нутагт уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгч 
компаниудын нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн үйл 
ажиллагааг иргэд олон нийтэд таниулах, орон нутгийн хөгжилд оруулах 
хувь нэмрийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор томоохон гудамж, уулзвар, 
өргөн чөлөөг уул уурхайн компаниудын нэрэмжит болгож, өргөн 
чөлөөний зургийг баталлаа. 

Мөн 2017 оны жилийн эцсийн мал, хөдөө аж ахуйн тэжээвэр 
амьтны тооллого зохион байгуулсан ажлын тайлан, дүнтэй танилцлаа. 
Тооллогын дүнгээр аймгийн адуу 98651, үхэр 26997, тэмээ 141232, хонь 
613980, ямаа 1 773528 болж, мал сүрэг таван төрөл дээрээ өсч, 2654388 
болсон байна.  

Орон нутгийн өмчит “Таван толгой” ХК-ийн үйл ажиллагааны 
талаарх  мэдээлэл сонсч, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд чиглэл 
өгч, иргэдийг төрийн шагналд тодорхойлох, ИТХ-ын шагналаар шагнах 
тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. 

 Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын тэмээчин, Монгол 
Улсын гавьяат малчин,  сайн малчин Г.Бүдийнх энэ жил 
1000 тэмээ тоолуулсан байна. Олон жилийн уйгагүй 
хөдөлмөр, хичээл зүтгэлийнхээ баярыг саяхан ёслон  
тэмдэглэжээ. Мянган тэмээнийхээ баяртай давхцуулан 
гавьяат цолныхоо болон гэргийнхээ “Алтан гадас” 
одонгийн мялаалга гээд гурван баярт үйл явдлыг давхар 
ёсолж,  хоёр насны тэмээ уралдуулжээ. Монгол Улс 
434.1 мянган  тэмээтэйгээс Өмнөговь аймаг 141232 тэмээ 
тоолуулжээ. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ 90-ЭЭС 
ДЭЭШ НАСТНУУДАД 
ЦАГААН САРЫН БЭЛЭГ 
ГАРДУУЛАВ

 “Оюу толгой” компаниас Цагаан 
сарыг тохиолдуулан ахмадууддаа хүндэтгэл 
үзүүлж, бэлэг гардуулдаг уламжлалтай. Өнөө 
жил Даланзадгад сумын 90-ээс дээш настай 
39 ахмадад “Өгөөж”  компанийн хэвийн 
боовоор бэлэг барилаа. Ахмадууд болон 
тэдний гэр бүлийнхэн жил бүр хүндэтгэл 
үзүүлдэг “Оюу толгой” компанийн хамт 
олонд талархлаа илэрхийлж,  цаашдын 
ажил үйлсэд нь амжилт хүсч, сар шинэдээ 
сайхан шинэлэхийг ерөөлөө. Даланзадгад 
суманд 100-гаас дээш  настан хоёр, 90-ээс 
дээс настай эгч дүүс энх тунх  амьдарч 
байна. 

Эгч дүүс: Р.Риймууцоо /96 настай - баруун гар талд/ 
Р.Ренчинцоо /93 настай/
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“АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ СУРГАЛТЫН 
ХӨТӨЛБӨР” ӨНДӨРЛӨВ

ШИНЭ СУРГУУЛЬ, 
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 
ЦОГЦОЛБОРЫН 
АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ 
ЗАХИРГААГ БАЙГУУЛЛАА

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 
НЭРЭМЖИТ ГАР БӨМБӨГИЙН 
ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО

 “Оюу толгой” компани Нүүлгэн шилжүүлэлтийн болон 
Нөхөх олговрын гэрээтэй 92 малчин өрхөд зориулан “Амьжиргааг 
дэмжих сургалтын хөтөлбөр”-ийг Дорнодын Политехникийн 
коллеж, Австралийн “Subutai мining service” компанитай хамтран 
нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүллээ.  Энэхүү хөтөлбөрт 85 
малчин өрхийн 81 оролцогч амжилттай суралцаж, ур чадварын 
чадамжийн гэрчилгээ гардлаа. Дөрвөн суралцагч мэргэжлийн ур 
чадвар эзэмшиж, мэргэжлийн үнэмлэхтэй болж, гурван суралцагч 
мэргэжлээрээ ажилд ороод байна. Малчид  хүсэл сонирхлоороо 
нэгдэж бүлэг, хоршоо, компани байгуулсан бөгөөд өөрсдийгөө 
чадавхжуулан төсөл бичиж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх хүсэлтэй 
байна. Үүнд:

• Махны чиглэлийн “Ангус” үүлдрийн үхэр үржүүлэх зорилгоор  
“Үнээгийн говь хоршоо” байгуулж, нөөц бололцоогоо ашиглан 
эхний ээлжинд хашаа хороогоо бэлтгэж дуусаад байна.

• Газар тариалан эрхлэхээр “Ногоон төгөл” бүлэг байгуулж, 
өнгөрсөн зун 0.5 га-д туршилтын тариалалт хийж 
багагүй ургац хураасан байна. Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж 
үйлчилгээний газраас зарласан төсөлд хамрагдан 5.5 сая 
төгрөгийн санхүүжилт авсан нь тэдний ажилд ихээхэн 
дэмжлэг болжээ. Тэд Оюу толгойн уурхайн ажилчдын хүнсний 
хэрэгцээнд 800 кг тарвас нийлүүлж, сумын дэлгүүрээр 1500 кг 
тарвас борлуулсан байна. 5х6 метр талбайтай өвлийн хүлэмж 
барьж туршилт хийхээр ажиллаж байна. Энэ онд гурван га-д 
хүнсний ногоо тариалахаар төлөвлөжээ.

• Оёдлын үйлчилгээ эрхлэх “Говь хан уран” компанийг долоон  
гишүүнтэйгээр байгуулсан байна. Тэд Залуучууд хөгжлийн 
төвөөс зохион байгуулсан “Гарааны бизнесийн сургалт”-д 
хамрагдаж,  5.5 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, компанийнхаа 
анхны хөрөнгийг босгожээ. Улмаар  Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчдын ажлын хувцасны 
захиалгыг гүйцэтгэсэн байна. 

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
санхүүжилтээр 640 хүүхдийн сургууль, 200 
хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолборыг Ханбогд 
суманд барьж, энэ оны наймдугаар сард 
ашиглалтад оруулах юм. Энэхүү цогцолборт 
шаардагдах тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, 
ажиллах хүч, ашиглалтын захиргааны хүний нөөц 
бүрдүүлэлт, удирдлагын менежментийн судалгааг 
хийж гүйцэтгэх Ашиглалтын өмнөх захиргааг 
сумын Засаг даргын захирамжаар найман 
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон байна. Тэд 
Цогтцэций сумын “Мөрөөдөл”, Улаанбаатар 
хотын ууган нэгдүгээр, улсын тэргүүний 11, Улсын 
тэргүүний, анхны цахим 84, гоц авьяастны 93, 
Кембрижийн сургалттай “Шинэ эрин”  сургуулийн 
удирдлагын менежмент, тоног төхөөрөмж, 
техник хэрэгсэлтэй танилцлаа. Энэхүү уулзалт, 
туршлагадаа тулгуурлан шинэ цогцолборын 
төслийг боловсруулах юм. 

 Монгол Улсад шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 
26 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан төрийн 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, төрийн 
албан хаагчийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг 
аймгийн ИТХ-ын нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн саяхан 
болов. Тэмцээнд Даланзадагад суманд үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн захиргааны есөн байгууллагынхан 
оролцсоноос аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
хамт олон нэгдүгээр байрт шалгарч, шилжин явах 
цом, өргөмжлөл, алтан медаль, Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн хамт олон хоёрдугаар байр эзэлж, 
мөнгөн медаль, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
хамт олон гуравдугаар байрт орж, өргөмжлөл, хүрэл 
медаль, мөнгөн шагнал хүртэв. 



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   9

 2018 оны нэг, хоёрдугаар сар

ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 
26 ЖИЛИЙН ОЙН ҮНДЭСНИЙ 
БӨХИЙН БАРИЛДААН БОЛЛОО

УУЛ УУРХАЙН 
КОМПАНИУДЫН НЭРЭМЖИТ 
ГУДАМЖТАЙ БОЛНО

МОРЬ, ТЭМЭЭНИЙ 
УРАЛДААНЫГ ХАВАР БОЛТОЛ 
ХОРИГЛОЖЭЭ

 Монгол Улсад ардчилсан шинэ Үндсэн хууль 
батлагдсаны 26 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан 
аймгийн ИТХ-аас жил бүр уламжлал болгон зохион 
байгуулдаг, нэрэмжит цомын төлөөх үндэсний бөхийн 
барилдаан дөрөв дэх жилдээ амжилттай болж 
өндөрлөлөө. Барилдаанд Өмнөговь аймгийн Ханхонгор 
сумын харьяат улсын начин Ц.Одбаяр, Завхан аймгийн 
Алдархаан сумын харьяат улсын начин Б.Бадамсүрэн, 
Өмнөговь аймгийн Булган сумын харьяат аймгийн хурц 
арслан Б.Мижидсүрэн, Хүрмэн сумын харьяат аймгийн 
хурц арслан Ш.Дарханбат тэргүүтэй улс, аймаг, цэргийн 
алдар цолтой хүчит бөхчүүд зодоглосноос улсын начин 
Ц.Одбаяр түрүүлж, аймгийн хурц арслан Б.Мижидсүрэн 
үзүүрлэж, улсын начин Б.Бадамсүрэн, Өмнөговь аймгийн 
Номгон сумын харьяат аймгийн харцага М.Адьяахүү 
нар их шөвөгт шалгарлаа. Улсын начин Ц.Одбаяр уг 
барилдаанд түрүүлснээр энэхүү барилдаанд дөрвөн жил 
дараалан түрүүлсэн амжилт үзүүллээ. 

 Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
энэ оны нэгдүгээр сарын 18-ны өдрийн зургаан тоот 
тогтоолоор Даланзадгад хотын зарим гудамж, өргөн 
чөлөөг тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулдаг уул уурхайн компаниудын нэрэмжит болгохоор 
шийдвэрлэжээ. Тухайлбал, “Таван толгой”, “Оюу толгой”, 
Саусгоби сэндс”, “Чинхуа-МАК-Нарийн сухайт”, “Монголын 
алт МАК”, “Терра энержи”, “Эрдэнэс Таван толгой”, “Энержи 
ресурс” зэрэг компани нэрэмжит гудамжтай болох аж.  Уг 
тогтоолоор барилгын материалын “Аз” дэлгүүрийн хойд 
уулзвараас “Галакси” хүүхэд, залуучуудын соёлын төвийн 
зүүн хойд уулзвар хүртэлх өргөн чөлөөг “Оюу толгой”-н 
нэрэмжит болгохоор шийдвэрлэжээ. 

 Өмнөговь аймагт морь, тэмээний уралдаан 
зохион байгуулахыг дөрөвдүгээр сарын нэгэн хүртэл 
хоригложээ. Тус аймгийн нутагт зээрийн сүргээс мал, 
амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин илэрсэн учраас 
аймгийн Онцгой комиссын хуралдаанаас  дээрх 
шийдвэрийг гаргасан байна.  Уг хуралдаанаас мөн 
голомттой бүс нутаг, аймгуудаас малын гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүн оруулж ирэхгүй байх, Булган суманд жил 
бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Тэмээний баяр"-
ыг цуцлах, Цогт-Овоо сумын нутагт байрлах ариутгал, 
халдваргүйтгэлийн постын тохижилтыг сайжруулах, 
сумдын Онцгой комиссыг байнгын бэлэн байдалд 
ажиллуулж, малчид, ард иргэдэд зориулж, гоц халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, 
зээрийн сүрэгт тандалт хийх зэрэг шийдвэр гаргажээ.

Цогт-Овоо, Манлай, Мандал-Овоо, Цогтцэций 
суманд зээрийн сүргээс үүссэн нөхцөл байдалд байнгын 
тандалт хийж, үхсэн зээрийн сэг зэмийг устгах ажлыг 
зохион байгуулахад шаардлагатай зардлыг шийдвэрлэх, 
ариутгал, халдваргүйтгэлийн багаж, хэрэгслээр хангах 
зардлыг аймгийн Засаг даргын нөөцөөс санхүүжүүлэхийг 
Засаг дарга, Онцгой комиссын дарга Н.Наранбаатар 
комиссын гишүүдэд үүрэг болгосон байна. Шүлхий 
өвчний тархалт их байгаатай холбогдуулан   ингэний 
айрагны баяр, тэмээний уралдаан, поло тэмцээнийг ч мөн 
цуцалсан юм. 
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“ЗӨГИЙН ҮҮР” ХӨТӨЛБӨРТ 
НЯГТЛАН БОДОГЧИД 
ХАМРАГДЛАА

“РИО ТИНТО” МОНГОЛД ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРАА НЭЭВ

 Өмнөговь аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны "Бид хамтдаа" хөтөлбөрийн хүрээнд 
"Зөгийн үүр" дэд хөтөлбөрийг хоёр дахь жилдээ 
амжилттай хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдыг 
гадаадад урт, богино хугацааны сургалтад хамруулж 
байна. Өнгөрсөн онд 240 хүнийг энэ төрлийн сургалтад 
хамруулж, туршлага судлуулжээ. Харин Тайвань улсын 
"Мин чуан” их сургуульд богино хугацааны туршлага 
судлах, сургалтад хамруулах эрхийн бичгийг сумдын 
санхүүгийн алба, аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллагуудын 
13 нягтлан бодогчид гардуулсан байна. 

 Дэлхийн хэмжээний төсөл гэгддэг Оюу толгойн 
уурхайн төслийг Монголын Засгийн газартай хамтран 
хэрэгжүүлэгч, уг ордын 66 хувийг эзэмшигч “Рио тинто” 
группийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн 
газрыг “Шангри-Ла” зочид буудалд нээв. Энэхүү 
ёслолд оролцохоор тус группийн Гүйцэтгэх захирал 
Жан-Себастьян Жак Монголд ирэв. Тэрээр “Рио тинто” 
компанийн Гүйцэтгэх захирлаар томилогдоод жил 
ч болоогүй байгаа юм. Жан-Себастьян Жак 1971 онд 
Францад төрсөн, шинжлэх ухаан, судалгаа инженерийн 
чиглэлээр дээд сургууль төгссөн, инженер мэргэжилтэй. 
2011 оноос “Рио тинто” группт ажиллаж байгаа бөгөөд 
2016 оны гуравдугаар сард захирлын орлогч, долдугаар 
сард Гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон юм. Өмнө нь тус 
компанийн Зэс, нүүрсний группийн Гүйцэтгэх захирлын 
албыг хашиж байсан бөгөөд “Оюу толгой” төсөлтэй 
холбоотойгоор Монгол Улсад өмнө нь 20 гаруй удаа ирж 
байв. Одоогийн албан тушаалд очсоноосоо хойш “Оюу 
толгой” төслийн хоёр дахь шатны бүтээн байгуулалт, 
санхүүжилт болох 4.4 тэрбум ам.долларыг шийдэхэд гол 
үүрэгтэй ажилласан билээ. “Рио тинто” групп 2018 оны 
турш Төлөөлөгчийн газраа ная гаруй монгол ажилтантай 
болгож өргөжүүлэх юм. Төлөөлөгчийн газар нь тус 
группийн хайгуулын хөтөлбөр, технологийн төвд дэмжлэг 
үзүүлж, Монгол дахь  түншлэгч талуудтай харилцаагаа 
үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллана. “Рио тинто”-
гийн Монгол дахь үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар 
Д.Мөнхтүшигийг томилжээ.  Тэрээр Төлөөлөгчийн газрыг 
удирдаж, “Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал 
Армандо Торресын багтай нягт холбоотой  ажиллах 
юм. Д.Мөнхтүшиг “Монгол Улсын итгэлт түнш болохоор 
зорьж буй энэхүү компанийн хамт олны нэг гишүүн болж 
буйдаа баяртай байна. “Рио тинто”  групп “Оюу толгой”-

гоор дамжуулан Монголд үлэмж хэмжээний хөрөнгө 
оруулалт хийсэн бөгөөд энэхүү хөрөнгө оруулалтаа урт 
хугацааны бат бэх түншлэл болгон хөгжүүлэхээр чармайж 
байна. Цаашид “Рио тинто”-гоос манай улсад улам бүр 
нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын бодлогыг тодорхойлж, 
чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах гэж буйдаа таатай 
байна” хэмээн хэллээ. Д.Мөнхтүшиг нь төрийн алба, уул 
уурхай, түүхий эдийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан 
туршлагатай бөгөөд өмнө нь “Нобел” группийн Монгол 
дахь салбар, Монголын хөрөнгийн бирж, Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын алба болон хэд хэдэн 
томоохон компанид удирдах түвшинд ажиллаж байв. 
Хамгийн сүүлд "Улаанбаатар" зочид буудлын ТУЗ-ийн 
даргаар ажиллаж байв.

 “Монгол Улс “Рио тинто”-гийн хувьд стратегийн ач 
холбогдол бүхий зах зээлийн нэг бөгөөд бид урт хугацаанд 
үйл ажиллагаа явуулах болно” хэмээн тус группийн 
Гүйцэтгэх захирал Жан-Себастьян Жак тэмдэглэн хэлэв. 
Тэрээр  “Бид 2010 оноос хойш монгол ажиллагсдын цалин, 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт, орон нутгийн 
хөрөнгө оруулалт зэргээр Монголд  долоон тэрбум гаруй 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийгээд зогсохгүй татвар, 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон бусад 
татвар, хураамж хэлбэрээр Монгол Улсын Засгийн газарт 
1.5 тэрбум ам.доллар төлсөн юм” гэв.

Монгол дахь ашигт малтмалын эрэл хайгуул, “Рио 
тинто”-гийн дэлхий даяарх үйл ажиллагаанд технологийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг нэгж болон олон талт хамтын 
ажиллагаагаа бэхжүүлэх үүднээс монгол удирдлагатай 
шинэ Төлөөлөгчийн газар байгуулсан нь “Рио тинто”  
Монгол дахь үүрэг амлалтаа улам гүнзгийрүүлж 
байгаагийн илрэл юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ

АЙМГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА
 Өмнөговь аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл хуралдаж, 
аймгийн 2017 оны эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 
байдлын танилцуулга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2017 оны ажлын 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, тайланг сонсч,  2018 оны 
ажлын төлөвлөгөөг баталлаа. 
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“РИО ТИНТО” ГРУППИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ МОНГОЛД ЗОЧЛОВ

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 
НЭРЭМЖИТ ШАГНАЛ ХҮРТЛЭЭ
  Оюу толгойн уурхайд зохион байгуулсан 

“Хамтдаа” амжилт сайшаах хөтөлбөрийн шагнал 
гардуулах ёслол дээр Жан-Себастьян Жак бизнес 
үйл ажиллагаанд гаргасан хичээнгүй зүтгэл, аюулгүй 
ажиллагааны гайхалтай үзүүлэлтийг нь үнэлэн “Оюу 
толгой”-н Үйл ажиллагааны багийг Гүйцэтгэх захирлын 
нэрэмжит аюулгүй ажиллагааны шагналын 2017 оны 
ялагчаар тодрууллаа. Энэ нь манай бизнес дэх аюулгүй 
ажиллагааны төгөлдөршлийн хамгийн дээд шагнал 
юм. “Рио тинто” группийн 60 гаруй уурхай болон үйл 
ажиллагааны нэгж дотроос аюулгүй ажиллагаагаар 
шилдгээр шалгарсан нь бидний хамтын амжилт билээ. 
Энэ бол соёл болон манлайлал, ноцтой эрсдэлийн 
удирдлага, амжилттай суралцах, оролцоог хангах зэрэг 
тал бүрийн салбарт гүйцэтгэлээрээ манлайлсан амжилт 
гаргасны үр дүнд нэр дэвших эрхтэй болдог, шалгуур 
өндөртэй шагнал юм.

 Үйл ажиллагааны баг таван жил гаруйн өмнө 
ажлаа эхэлсэн гэдгийг мартаж болохгүй. Ийм богинохон 
түүхтэй бизнесийн хувьд энэхүү шагналыг хүртэнэ гэдэг 
гайхалтай амжилт юм. Алслагдмал байршилтай, өвөрмөц 
сорилтуудтай тулгардаг ч бид ЭМААБО-ы стратеги үйл 
ажиллагаандаа амжилттай төвлөрөн ажилласнаар нийт 
гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлтийг 2014 оноос 
хойш тогтмол бууруулж чадлаа.  

“Миний хувьд энэ хамт олноор зогсохгүй биднийг 
бүгдийг нь, гүйцэтгэж буй ажлын алхам бүртээ аюулгүй 
ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьдаг манай “Нэгдмэл Оюу 
толгой” соёлыг энэхүү шагналаар шагналаа хэмээн үзэж 
байна. Аюулгүй ажиллагааг дээдэлдэг “Оюу толгой”-н гэр 
бүлийн гишүүн  бүрийн оролцоогүйгээр энэхүү амжилтад 
хүрэх боломжгүй юм. 

Бид ХАМТДАА ажиллаж, бие биенийхээ аюулгүй 
байдалд анхааран ээлж бүрийн төгсгөлд ажилтан бүр 

гэртээ аюул осолгүй харьдаг байх нөхцөлийн төлөө 
зүтгэдэг билээ. Туулах замынхаа эхэнд явж байгаа ч 
Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит аюулгүй ажиллагааны 
шагналыг хүртэж чадсан нь чухал амжилт юм. Осол 
гэмтлийг тэглэх нь ямагт бидний зорилго байх болно. 

2018 онд биднийг олон сорилт хүлээж байгаа учир 
өнөөг хүртэлх амжилтандаа сэтгэл ханан цалгардах 
явдал гаргаж болохгүй. Өдөр бүр, гүйцэтгэж буй ажлын 
алхам бүр дээр өөрийн болон хамтран ажиллагсдынхаа 
аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж байгаасай хэмээн 
та бүхнээс хүсье. Бид цөмөөрөө “Оюу толгой”-г төлөөлдөг 
бөгөөд манай нэн тэргүүний, хамгийн чухал үнэт зүйл 
бол аюулгүй ажиллагаа” юм гэж “Оюу толгой” компанийн 
Гүйцэтгэх захирал Армандо Торрес шагнал гардуулах 
ёслол дээр хэлсэн юм. 



12   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

ЖАН-СЕБАСТЬЯН ЖАК
ЕРӨНХИЙ САЙД У.ХҮРЭЛСҮХТЭЙ УУЛЗАВ

ЖАН СЕБАСТЬЯН ЖАК 
МОНГОЛД ИРЭЭД ЮУ ЯРИВ

  Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
У.Хүрэлсүх “Рио тинто” группийн Гүйцэтгэх 
захирал Жан-Себастъян Жакийг хүлээн 
авч уулзлаа. У.Хүрэлсүх уулзалтын эхэнд 
хэлэхдээ “хөрөнгө оруулагч талуудын 
хувьд бид “Оюу толгой” төслийг 
Монголын ард түмэнд өгөөжтэй байлгах, 
Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг үр ашигтай  хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Хамтарсан ажлын хэсэг 
байгуулах нь зүйтэй. Хувь нийлүүлэгчийн 
хувьд Монголын төр, Монголын ард 
түмэн “Оюу толгой” төслийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлж өгөөжийг нь хүртэх нь эцсийн 
зорилго. Иймд төслийн санхүүжилтийн 
зардал болон зээлийн хүүгийн хувийг 
бууруулах  шаардлагатай байна. Мөн  
Таван толгойн ордод түшиглэн цахилгаан 
станц байгуулж, говийн бүсийн эрчим 
хүчний  хангамжийг нэмэгдүүлэх бүтээн 
байгуулалтыг хийх хэрэгтэй. Нүүрсний 
экспорт, ачаа тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх 
төмөр зам барих ажлыг эхлүүлэх цаг нь 
болсон” гэв. 

Жан-Себастьян Жак хэлэхдээ “Монгол 
Улсын Ерөнхий сайдын саналыг хүлээн 
авч, бүрэн дэмжиж байна.  Цаашид 
хөрөнгө оруулагчид тууштай, тогтвортой 
бодлого хэрэгжүүлж,  өгөөжөө өгөх урт 
хугацааны шийдэлд хүрэхийн төлөө 
Монгол Улсын Засгийн газартай хамтарч 
ажиллах хүсэлтэй байна. “Рио тинто” 
групп Монгол Улс дахь  үйл ажиллагаагаа 
өргөтгөж, хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, 
хайгуулын хөтөлбөр болон олон улсын 
технологийн үйлчилгээний чадавхаа 
бэхжүүлэх зорилгоор Төлөөлөгчийн газраа 
нээгээд байна. Оюу толгойн уурхай  “Рио 
тинто” группийн хамгийн аюул осолгүй, 
өндөр бүтээмжтэй, олон талт, дэлхийн 
хэмжээний төслүүдийн нэг болсон.  

Өдгөө 14 мянга орчим хүн ажиллаж 
байгаагийн 90 гаруй хувь нь монголчууд. 
Тэдний ур чадвар өдрөөс өдөрт өссөөр 
байгаа” гэв. 

• Монголд 18 сарын дараа ирэхэд 
“Оюу толгой” төсөл маш амжилттай 
үргэлжилж байна. 18 сарын өмнө ирж 
байснаас маш их амжилт гаргасанд 
сэтгэл хангалуун байна.

• Уг төслийн аюулгүй ажиллагааны 
үзүүлэлт “Рио тинто” группийн хэмжээнд 
хамгийн сайн  нь байгаа юм. Тавхан жил 
болж байж ийм хэмжээний амжилттай 
байгаа нь сайн хэрэг. Тиймээс ч 
би  уурхайд ажиллаж, группийн 
Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит аюулгүй 
ажиллагааны дээд шагналыг төслийн 
багт гардууллаа.

•  Гүний уурхайн төсөл блокчлон 
олборлох технологитой. Би тэнд 
ажиллаж байгаа монгол инженерүүдтэй 
уулзаж ярилцлаа. 5-7 жилийн дараа энэ 
төрлийн технологийн хамгийн сайн 
инженерүүд Монголд бэлтгэгдэж байна 
гэх итгэл төрлөө.

•  Өнөөдөр “Оюу толгой”  төслийг тойрсон  
14 мянган ажлын байр бий болоод 
байна. Үүний 94-95 хувь нь монголчууд 
юм.

• Энэ тоон дээр ханган нийлүүлэгчдийг 
нэмбэл “Оюу толгой”  Монголын 
хамгийн том ажил олгогч болж байна.

• Зөвхөн 2017 онд гэхэд Монголын 
компаниудаас 1.7 тэрбум ам.долларын 
худалдан авалт хийсэн байна. Үүний 
дотор 1.4 тэрбум долларын гэрээг гүний 
уурхайн бүтээн байгуулалтад оролцож 

буй Монголын ханган нийлүүлэгчидтэй 
байгуулсан байна.

• Шохойн чулуу, ган бөмбөлөг, малын 
гаралтай хамгаалалтын арьсан бээлий, 
төмөр хоншоортой ажлын гутал зэргийг 
дотоодын үйлдвэрлэгчдээс авч байна.

• Өнөөдрийн байдлаар 1.5 тэрбум 
ам.долларыг Монгол Улсын Засгийн 
газарт төлөөд байна.

• Өнгөрсөн хугацаанд энэ төсөлд  долоон 
тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
хийсэн. Одоо далд уурхайн төсөлд тав 
орчим тэрбум ам.долларын хөрөнгө 
оруулна. 

•  Зэсийн зах зээлийн ирээдүй маш 
таатай, өсөлт гарна гэж найдаж байна.

•  “Рио тинто” групп Улаанбаатарт 
Төлөөлөгчийн газар буюу шинэ офисоо 
нээж байна. Энэ бол хоёр талын урт 
хугацааны хамтын ажиллагааны 
хүрээнд хийж буй ажил юм. Шинээр 
нээсэн офис хайгуулын бусад төсөл 
дээр ажиллах, мэдээллийн технологийн 
чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлнэ. 
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“ГОВИЙН ОЮУ 
ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН” 
ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛД 
ЗОРИУЛЖ 250 САЯ ТӨГРӨГ 
ХАНДИВЛАВ

  Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд 2017 оны зун 
харьцангуй халуун, хур бороо багатай байснаас Монгол 
Улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 60-70 хувь нь гантай гэсэн 
дүгнэлтийг гангийн зэрэглэл тогтоохдоо гаргасан байдаг.  
Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн 60 гаруй хувь нь 
гантай байснаас бэлчээрийн гарц тааруу,  өвөлжилт, 
хаваржилт хүндрэх төлөвтэй байна. 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас  энэ байдлыг харгалзан 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-д аймгийнхаа ХАА-н 
салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангахад зориулж, 
хандив хүссэний дагуу тус сангийн Удирдах зөвлөлийн 
шийдвэрээр малчдад өвс тэжээлийн нөөц бүрүүлэхэд 
нь зориулж, 250 сая төгрөгийн хандив олгохоор 
шийдвэрлэсэн билээ. Энэхүү  шийдвэрийн дагуу “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Хандив тусламжийн 
сангаас 250 сая төгрөгийг Өмнөговь аймгийн холбогдох 
байгууллагад шилжүүлэн олгосныг аймгийн Засаг 
даргын захирамжаар сум бүрт хүртээмжтэй хуваарилан, 
тухайн олгосон санхүүжилтэд багтаан өвс тэжээл татан 
авах үүргийг сумдын удирдлагад өгч, уг ажлыг зохион 
байгуулсан байна. Тухайн суманд өвөлжих малын тооноос 
хамааран Өмнөговь аймгийн бүх суманд тус бүр 7-14 сая 
төгрөг хуваарилан олгосны дагуу  өвс тэжээл худалдан 
авчээ.

Сумд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Төв зэрэг хадлан 
тэжээл бэлтгэн нийлүүлдэг аймаг болон Улаанбаатар 
хотоос өвс тэжээл худалдан авч, нөөцөлсөн тухай тайлан 
мэдээгээ аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-д ирүүлсэн байна. Олгосон 
хандивын 150 сая төгрөгийг сумдад хуваарилан үлдсэн 
100 сая төгрөгөөр аймгийн нөөцөд өвс тэжээл татан авч 
нөөцөлжээ.     

Жишээ нь, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхээр  олгосон санхүүжилтээс 
аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Ханбогд 
суманд 12 сая төгрөг хуваарилсныг сумын ЗДТГ холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулан Сүхбаатар 
аймгаас  1714 боодол өвс худалдан авчээ. 

    Ийнхүү “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
малчин түмэндээ мал сүргээ онд мэнд оруулахад зориулан 
олгосон санхүүжилтийг зохих журмын дагуу зарцуулж, 
зорилтот эздэдээ хүрэх боломж бүрдлээ.

Их говийн зоригтон малчин түмэндээ мал сүрэг мэнд 
тарган тавтай,  өнтэй өвөлжихийн ерөөл дэвшүүлье. 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2017 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТОЙМ МЭДЭЭГЭЭ ТАНИЛЦУУЛЛАА

  “Оюу толгой”-н дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө долоон тэрбум ам.доллар давлаа 

“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес “Манай баг, хамт олон олборлосон хүдэр, 
баяжуулах үйлдвэрт боловсруулсан хүдрийн хэмжээгээр 
шинэ дээд амжилт тогтоож, гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтад ахиц гарган 2017 оныг амжилттай үдлээ. 
“Оюу толгой” компани Монголд жинтэй хувь нэмрээ 
оруулсаар байна. Онцлон дурдахад, Монгол Улсад 
зарцуулсан мөнгөн хөрөнгө долоон тэрбум ам.доллар, 
гүний уурхайн төсөл дээр монгол компаниудтай 
байгуулсан гэрээний дүн 1.4 тэрбум ам.долларт хүрлээ. 
Ингэснээр бид өмнөө тавьсан зорилтоо давуулан 
биелүүлж, үндэсний компаниудын гүний уурхайн төсөлд 
оролцох оролцоог үргэлжлүүлэн нэмэгдүүлж байна. 
Эдийн засагт оруулж буй бидний хувь нэмэр 2017 онд 
180 сая ам.долларыг татварт төлж, 5.7 сая ам.долларыг 
Өмнөговийн тогтвортой хөгжлийн төслүүдэд оруулснаар 
үргэлжилж байна” хэмээн цохон тэмдэглэв. 

Өнгөрсөн жилийн эцэс гэхэд “Оюу толгой”-н 
ажилчдын 94 хувийг монголчууд, 24 хувийг эмэгтэй 
ажилчид эзэлж байна. Үүнд мөн гүний уурхайн бүтээн 

байгуулалтад ажиллаж буй ажилчид багтсан болно. Нийт 
ажиллах хүчин болох 14 мянга орчим ажилчдаа 243127 
хүн/цагийн сургалтад хамруулжээ. 

Компани дэлхийн хэмжээний байгаль орчны 
гүйцэтгэлээ үргэлжлүүлэн баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн 
хүдэр боловсруулахад 0.4 шоо метр ус ашигласан нь 
дэлхий дахины ижил уурхайнуудтай харьцуулахад гурав 
дахин бага үзүүлэлт юм. 2017 онд ус дахин ашиглалтын 
түвшин 86.2 хувь байлаа. 2010 оноос 2017 оны эцэс гэхэд 
нийт 1530.85 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж, 
үүнээс 400.5 га талбайд нь биологийн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг гүйцэтгээд байна. 2017 онд 8.80 га талбайд 
техникийн, 33.20 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг  гүйцэтгэсэн байна. 

Үндэсний болон Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдээс 
хийсэн худалдан авалт 335.9 сая ам.доллар болон 92.8 
сая ам.доллар болжээ. Компани 1100 гаруй ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 700 
орчим нь үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны 
худалдан авалтын 69 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
“Оюу толгой” гадагш гарах мөнгөн урсгалыг дотоодод 
нэмүү өртөг шингэсэн, ур чадвар, туршлага нэвтрүүлэхэд 
чиглүүлэх нэн чухал ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. 
“Монголд үйлдвэрлэв” санаачилгын эхний бүлэгт оролцох 
сонирхлуудыг хүлээн авч, амжилттай үргэлжлүүлж байна. 
Энэ санаачилгын хүрээнд хөдөлмөр хамгааллын бээлийг 
нийлүүлэх гэрээг дотоодын компанид олгосноор энэхүү 
гэрээнээс дотоодод шингэх нэмүү өртгийг 90 хувиар өсгөв. 

“Оюу толгой” компани  Өмнөговь аймагт байгаль 
орчин, орон нутгийн харилцаа, тогтвортой хөгжлийн 
цогц хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. 

Үүнд хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг, 
ур чадвар эзэмшүүлэх хөтөлбөр, бэлчээрийн менежмент, 
биологийн олон янз байдлын хөтөлбөр, сургалт болон 
бусад хөтөлбөр багтана. 

2017 оны дөрөвдүгээр улирлын үйлдвэрлэл 
2017 оны дөрөвдүгээр улиралд олборлосон хүдрийн 

хэмжээ гуравдугаар улирлынхаас 5.3, боловсруулсан 
хүдрийн хэмжээ 2.1 хувиар өсөв. Баяжуулах үйлдвэрийн 
тээрмийн хэрэглээний бэлэн байдал өндөр байсан, ил 
уурхайн зургадугаар хэсгээс харьцангүй зөөлөн материал 
боловсруулсан зэрэгтэй холбоотойгоор баяжмалын 
үйлдвэрлэл гуравдугаар улирлынхаас 20.8 хувиар өсчээ. 
Зэсийн үйлдвэрлэл гуравдугаар улирлынхтай харьцуулбал 
22.8 хувиар өссөн нь зэсийн агуулга өндөр байсан болон 
тээрмийн бэлэн байдал сайжирсантай холбоотой. 2017 
оны дөрөвдүгээр улиралд алтны үйлдвэрлэл гуравдугаар 
улирлынхаас 12.9 хувиар өссөн нь алтны агуулга болон 
баяжмалын үйлдвэрлэл өндөр байсантай холбоотой. 
“Оюу толгой”-н олборлосон болон боловсруулсан 
хүдрээр тогтоосон дээд амжилтуудын үр дүнд 157.4 мянган 
тонн баяжмал дахь зэс, 114 мянган унци баяжмал дахь 
алт үйлдвэрлэснээр жилийн үйлдвэрлэлийн төлөвийг 
хангалаа. “Туркойз хилл”  “Оюу толгой”-г 2018 онд 125-155 
мянган тонн баяжмал дахь зэс, 240-280 мянган унци 
баяжмал дахь алт үйлдвэрлэнэ хэмээн таамаглаж байна. 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын явц
2017 оны дөрөвдүгээр улиралд гүний уурхайн бүтээн 

байгуулалт үргэлжилж, хоёрдугаар босоо ам эцсийн 
гүн болох 1284 метрт  хүрлээ. Уг босоо амны нэвтрэлт 
удахгүй дуусах төлөвтэй байгаа бөгөөд 2018 оны туршид 
тоноглолын ажлыг хийхээр төлөвлөж байна. Тавдугаар 
босоо амны нэвтрэлт үргэлжилсэн бөгөөд 2018 оны 
нэгдүгээр улиралд дуусах төлөвтэй байна. 
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 2018 оны нэг, хоёрдугаар сар

“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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 

Гэмтэл бэртэлгүй 
ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)
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7.2
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 

Гэмтэл бэртэлгүй 
ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 
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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 2018 оны 1 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
IV улирлын тойм мэдээ
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Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
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2017 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 86.2 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани 2017 онд 365 хоногийн 332 хоногт нь гэмтэл, 
бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.27 
байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж 
байна. 
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2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, 50.5 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус тус 
эзэлж байна. 2017 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой” компанийн 
удирдах албан тушаалын 74 хувьд монголчууд ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны эцэс гэхэд Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 7.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 105 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2017 оны эцэс гэхэд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 287 сая ам.доллар зарцуулсан.

“Оюу толгой” компани 2017 оны эцсийн байдлаар 1,146 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 669 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 69 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2017 оны эцэс гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.25 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2017 (сая ам.доллар)

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

73%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
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(тэрбум ам.доллар)

21%
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төлсөн шууд 
төлбөрүүд 
(татвар, 
нийгмийн 
даатгал, хураамж, 
бусад төлбөрүүд)

Үндэсний худалдан авалт 2010-2017
(сая ам.доллар)

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 онд энэ чиглэлд 5.7 сая 
ам.доллар зарцууллаа. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2017
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2017 
онд 1.48 тэрбум гаруй ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2017 онд 180 сая ам.доллар төлсөн. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2017 онд 243,127 цагийн сургалт зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

243,127

7.2

Oyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК OTMongolia ot.mnOTMongolia

29

24
28

Нүүлгэн 
шилжүүлэлт
12%

Хамтын 
ажиллагааны 

гэрээ
88%

5.7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

500

250

750

1,000

1,500

1,250

0
81

401

320

158

158

143

256

189

180

559

717

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

860

1,116

1,305

1,485

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100

50

150

200

300

250

0
0.5 1.9 7 16 43

66

69

93

59

125

194

287

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

800

400

1,200

1,600

2,400

2,000

0
114

384

305

288

259

291

279

336

498

803

1,091

1,350

1,641

1,920

2,256

“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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2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР 
САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ТООСЖИЛТЫН 
МЭДЭЭ
  "Оюу толгой" компанийн Байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд  уурхайн талбай 
эргэн тойронд 2017 оны XII, 2018 оны I сард хийсэн 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнгээр эдгээр цэгүүдэд 
тоосжилт Монгол Улсын агаарын чанарын стандартад 
нийцсэн агууламжтай байв. 
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