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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА 
ТАНИЛЦУУЛАХ 
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГӨӨ 
ДАЛАНЗАДГАД ХОТНОО 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 “Оюу толгой” компани орон нутагтай тогтоосон 
хамтын ажиллагаа, түншийн харилцаагаа 
улам бэхжүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа 
танилцуулах нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулдаг 
сайхан уламжлалтай билээ. Өнгөрсөн онд ийм 
өдөрлөгийг Даланзадгад, Баян-Овоо, Манлай, 
Ханбогд суманд амжилттай зохион байгуулсан юм. 
Энэ жилийн өдөрлөгөө Даланзадгад хотын Батмөнх 
даян хааны талбайд дөрөвдүгээр сарын 24-нд 
амжилттай зохион байгууллаа. Өмнөговь аймгийн 
Засаг дарга Н.Наранбаатар нээлттэй өдөрлөгийг 
нээж хэлэхдээ “Хаврын энэ нарлаг сайхан өдөр 
“Оюу толгой” компанийн нээлттэй өдөрлөг эхэлж 
байгаад нэн таатай байна. Аймгийн Засаг даргын 
“Бид хамтдаа” мөрийн хөтөлбөрт дөрвөн жилд 
таван мянган ажлын байр бий болгох зорилт 
дэвшүүлсэн билээ. Бид “Оюу толгой” компанитай 
хамтарч олон бүтээн байгуулалт өрнүүлж, их зүйл 

амжуулсаан. Хамтын ажиллагааны маань нэг 
хэлбэр нь өнөөдрийн энэ нээлттэй өдөрлөг юм. 
“Оюу толгой” компанид 14 мянга гаруй хүн ажиллаж 

байгаагийн 20-иод хувь буюу 2600-гаад нь манай 
аймгийн иргэн байна. Бид энэ үзүүлэлтийг ойрын 
10 жилд 50 хувьд хүргэхийг зорьж байна. “Оюу 
толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” манай аймагт 78 төсөл, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 36.7 тэрбум төгрөг 
зарцууллаа. Энэ хөрөнгө оруулалтаар  Даланзадгад 
хотын хоёр цэцэрлэг, Баян-Овоо сумын хүн эмнэлэг, 
Манлай сумын спортын цогцолбор, Ханбогд сумын 
Малын эрүүл мэндийн сум дундын төв, Цэвэр 
ус хангамжийн цогцолбор зэрэг олон бүтээн 
байгуулалтыг босгосон юм. Энэ онд гэхэд аймгийн 
төвд музей, Манлай суманд 10 ортой эмнэлэг гээд 
цөөнгүй бүтээн байгуулалт өрнүүлнэ. Өнөөдрийн 
өдөрлөгт 40-өөд аж ахуйн нэгж оролцож байна. Ийм 
сайхан өдөрлөгийг орон нутагт зохион байгуулж 
байгаа “Оюу толгой” компанийн удирдлагад 
Өмнөговьчуудынхаа нэрийн өмнөөс талархал 
илэрхийлье” гэв. 

 “Аймгийн ИТХ-аас энэ оныг их бүтээн 
байгуулалтын жил болгон зарласан билээ. Тиймээс 
2018 он бүтээн байгуулалт өрнөсөн түүхэн жил 
болно. “Оюу толгой” компани Монгол Улсын төсвийн 
орлогын 10, Өмнөговь аймгийн төсвийн орлогын 65 
хувийг дангаараа бүрдүүлдэг юм. Манай аймгийн 60 
шахам ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-той хамтран 
ажилладаг. “Оюу толгой” компани 2010-2018 оны 
нэгдүгээр улирал хүртэлх хугацаанд 800 гаруй 
тэрбум төгрөгийг орон нутгийн худалдан авалтад 
зарцуулсан байна. Тус компани 14 нэр төрлийн 
30 гаруй бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 
зөвхөн манай аймгаас авахаар болсонд баярлаж 
байна. Бидний энэ хамтын ажиллагаа цаашид улам 
өргөжих болно” хэмээн аймгийн ИТХ-ын дарга 
Х.Сугир хэллээ.  

 “Оюу толгой” ХХК-ийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Тим Экерсли хэлэхдээ “Оюу толгой” 
компанийн алсын хараа эрдэс баялгаас эрдэм 
мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх бөгөөд 
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бид аюулгүй ажиллагаа, хамт олон, 
мөнгөн хөрөнгө, түншлэл, өсөлт гэсэн  
тэргүүлэх таван чиглэлтэй ажилладаг. 
Бид түншлэлийнхээ хүрээнд үндсэн 
үйл ажиллагаа, далд уурхайн бүтээн 
байгуулалт, мөн Өмнөговь аймаг 
манай компанийн эерэг, бүтээлч 
хамтын ажиллагааны үр дүнг та 
бүхэнтэй хуваалцахаар энэхүү нээлттэй 
өдөрлөгийг зохион байгуулж байна. 
Аймгийн удирдлагын санаачилснаар 
орон нутгийн иргэдийн ажил хөдөлмөр 
эрхлэлт, худалдан авалтыг дэмжих 
зорилгоор өнгөрсөн жилээс энэхүү 
үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг 
уламжлалтай болов. Өнөөдөр “Оюу 
толгой” компанийн  40-өөд гэрээт 
болон ханган нийлүүлэгч компани 
үйл ажиллагаагаа танилцуулах, орон 

нутгийн иргэдэд ажил хөдөлмөрийн 
боломж олгохоор хүрэлцэн ирээд 
байна. Бид Өмнөговь аймагтай хамтын 
ажиллагааны хороо, орон нутгийн 
хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авалтын 
ажлын хэсгүүдийг хамтран байгуулаад 
жил гаруйн хугацаа өнгөрлөө. Энэ 
хооронд ажлын хэсгүүд тавьсан 
зорилтдоо хүрч, илүү сайн үр дүнд 
хүрэхээр чармайн ажиллаж байна. 
Зарим үр дүнгээс дурдвал 2018 оны 
эхний улирлын байдлаар орон нутгийн  
2635 иргэн “Оюу толгой”-д ажил эрхэлж 
байна. Манай компани орон нутгаас 
93 сая ам. долларын худалдан авалт 
хийжээ.  Хамтын ажиллагааны гэрээний 
хүрээнд “Оюу толгой” компани жил 
бүр таван сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалтыг “Говийн оюу хөгжлийг 

дэмжих сан”-даа оруулан орон нутгийн 
тогтвортой хөгжил, иргэдийн сайн 
сайхан амьдралд бодитой хувь нэмрээ 
оруулж байна. 2015 оноос хойш бид 78 
төсөл, хөтөлбөрийг 15.4 ам.доллараар 
санхүүжүүллээ. Энэ хөрөнгө оруулалтаар 
Өмнөговь аймагт шинэ цэцэрлэгүүд, 
сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор, спорт 
заал, бүсийн малын эрүүл мэндийн төв, 
уурын зуух зэргийг бүтээн байгуулж 
ашиглалтад оруулсан юм. “Оюу толгой” 
компани Биологийн олон янз байдлын 
дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрөөрөө 
бүс нутгийн хэмжээнд тулгамдаад буй 
байгаль орчны асуудлуудыг шийдэхэд 
хувь нэмрээ оруулж байна. Үүний нэг 
нь “Хууль бус антай тэмцэх” төсөл 
юм. Сүүлийн гурван жилийн турш уг 
төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. 
Бид энэ төслийн үйл ажиллагааг улам 
эрчимжүүлэх, талуудын оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор хамтран 
ажиллах гэрээнд өнөөдөр гарын үсэг 
зурах гэж байгаадаа баяртай байна” 
гэлээ.

 Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч 
С.Мөнхбаяр, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал 
Тим Экерсли нар Биологийн төрөл 
зүйлийг хамгаалах чиглэлээр хамтран 
ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 
Гурван жилийн хугацаатай үргэлжлэх 
энэхүү гэрээ нь сүүлийн гурван жилд 
хэрэгжүүлж буй хууль бус антай тэмцэх 
төслийн үйл ажиллагааг улам бэхжүүлэх, 
талуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд 
чухал ач холбогдолтой юм. Мөн орон 
нутгийн сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих ажлын хэсгүүдийн 2018 
оны хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч, 
Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
ажлын хэсгийн ахлагч Х.Батболд, “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Боловсон хүчин, бүтэц 
зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий 
менежер Лаура Томас нар гарын үсэг 
зурав. Өдөрлөгийн үеэр орон нутгийн 
иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлт, ханган 
нийлүүлэлт, “Оюу толгой”  болон гэрээт 
компианиудын үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээллийг хүргэж, “Оюу 
толгой”-н гэрээт компаниуд нээлттэй 
ажлын байранд бүртгэлээ.

Өдөрлөгт “Оюу толгойн” гэрээт ханган 
нийлүүлэгч 40-өөд байгууллага аж ахуйн 
нэгж, Өмнөговь аймгаас “Оюу толгой”-д 
ажиллаж буй 2600 гаруй ажилчдын 
төлөөлөл  ажлын туршлага, амжилтын 
түүхээсээ олон нийттэй хуваалцлаа. 

Өдөрлөгийн төгсгөлд “Оюу толгой” 
болон тус компанийн ханган нийлүүлэгч 
гурван компанийг Өмнөговь аймагт 
1721 ажлын байр шинээр бий болгосныг  
үнэлж,  Өмнөговь аймгийн ИТХ-аас 
2017 оны “Шилдэг ажил олгогч аж ахуйн 
нэгж”-ээр өргөмжилсөн юм. Үүнд:

• 218 ажлын байр шинээр бий 
болгосон “Ханбогд хурд” 

• 238 ажлын байр шинээр бий 
болгосон “Даян контракт майнинг” 

• 900 ажлын байр шинээр бий 
болгосон “Саппорт сервис 
Монголиа”

• 365 ажлын байр шинээр бий 
болгосон “Оюу толгой” 

 Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
орлогч Х.Батболд нээлттэй өдөрлөгийн 
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үйл ажиллагааг дүгнэж хэлэхдээ 
“Нээлттэй өдөрлөгт оролцож буй аж 
ахуйн нэгжүүд 141 төрлийн 458 сул 
ажлын байранд 1994 иргэнийг бүртгэсэн 
байна. Үүнээс 312 хүн ярилцлагад 
хамрагдаж, одоогийн байдлаар 61 иргэн 
ажилд ороод байна. Өмнөговийн иргэд 
компаниудаас ажил хайдаг биш, харин 
аж ахуйн нэгжүүд Өмнөговиос ажилчин 
хайдаг болох цаг удахгүй ирэх байх аа. 
Иргэн бүр ажилтай, өрх бүр орлоготой 
бол Өмнөговь аймаг хөгжинө. Нээлттэй 
өдөрлөг ийнхүү амжилттай өндөрлөж 
байна” гэв. Өдөрлөгийн үеэр зарим 
хүнтэй уулзаж сэтгэгдлийг нь сонслоо.

 Аймгийн Засаг даргын орлогч, 
Орон нутгийн ханган нийлүүлэлт, 
худалдан авалтын ажлын хэсгийн 
ахлагч С.Мөнхбаяр: Бид “Оюу толгой” 
компанитай таван чиглэлээр хамтран 
ажилладаг. Үүнд, “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”, орон нутгийн сургалт, 
хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн ханган 
нийлүүлэлт, худалдан авалт, стратегийн 
хувьд “Эрдэнэс Оюу толгой” компани, 
Ханбогдын хот төлөвлөлт эдгээр болно. 
Хоёр төрлийн хамтарсан ажлын хэсэг 
байгуулаад идэвхтэй ажиллаж байна. 
2010 он гэхэд “Оюу толгой”-н орон 
нутгийн худалдан авалт 500 мянган 
ам.доллар байсан бол өнгөрсөн онд 93 
саяд хүрлээ. Энэ жил уг үзүүлэлтийг 
110 саяд хүргэхээр зорьж байна. Энэ 
бүхний үр дүнд Өмнөговьд төрөл бүрийн 
бизнес амжилттай хөгжиж байгааг 
тэмдэглэхэд таатай байна. Тариалангийн 
хэмжээ 50 хувиар нэмэгдлээ. Газар 
тариалангийн бүтээгдэхүүн, түүнчлэн 
мах, сүүгээ “Оюу толгой”-д нийлүүлэх 

боломжийг судалж байна. Малын ноос, 
арьс шир, мах, сүү боловсруулах жижиг 
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих гээд ололт 
их бий. Ер нь “Оюу толгой”-д ханган 
нийлүүлэгчээр ажилласнаар манай аж 
ахуйн нэгжийнхэн их зүйл сурч байгаа. 
Сав баглаа боодлоо өнгө үзэмжтэй 
болгож сайжруулах, аюулгүй ажиллагааг 
эрхэмлэх, бизнесийн ёс зүй, стандартыг 
яс баримтлах гээд. Чухам үүнийхээ ачаар 
манай бизнесүүд нэмүү өртөг шингэсэн, 
чанартай бүтээгдэхүүнийг орон нутагтаа 
үйлдвэрлэдэг болох боломжтой юм. 
Өнөөдрийн нээлттэй өдөрлөгийн үеэр 
Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах 
чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээнд 
“Оюу толгой” компанийн Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захирал Тим Экерсли бид хоёр 
гарын үсэг зурлаа. 

“Оюу толгой” компанийн Гүний 
уурхайн төслийн Геологи геотехникийн 
хэлтсийн ахлах геологич Б.Баянмөнх: 
Би Даланзадгадын унаган хүү. ШУТИС-
ийн геологийн ангийг 2006 онд дүүргээд 
Оюу толгойн уурхайд хэд хэд очиж 
байлаа. 2015 онд АНУ-д магистрын зэрэг 
хамгаалж ирээд гүний уурхайн ахлах 
геологичийн орон тоон дээр ажилтан 
шалгаруулж авна гэсэн зар гарсныг 
үзээд хүсэлтээ өгсөн юм. 70-аад хүн 
тэр ажлын байранд өргөдлөө өгсөн юм 
билээ. Тэгээд л тэр олон хүнээс шалгарч, 
энэ том айлын нэг гишүүн болсондоо 
үнэхээр их бахархдаг юм. 

“Оюу толгой” компанийн Биологийн 
олон янз байдлын ахлах мэргэжилтэн 
Т.Самданжигмэд: Манай компанийн 
байгаль орчны талаар баримтлах 
бодлого маш өргөн хүрээтэй. Нөхөн 

сэргээлт гэхэд л говийн бүсэд ургадаг 
ургамал ашиглахыг чухалчилдаг. 2011 
онд таван га талбайтай мод үржүүлгийн 
газар байгуулсан. Тэнд тарьц, суулгац 
бэлтгэдэг. Говьд ургадаг 30-аад төрлийн 
ургамлаас 15-ыг нь нөхөн сэргээлтэд 
ашиглаж байна. 400 га-д биологийн 
нөхөн сэргээлт хийгээд байна. Ер 
нь нөхөн сэргээлт гэдэг ихээхэн хүч 
хөдөлмөр, цаг хугацаа шаардсан ажил. 
Элсний нүүдлийг зогсоох, цөлжилтийг 
сааруулахад ихээхэн анхаардаг. 2010-
2017 оны хооронд Өмнөговь аймгийн 
найман суманд  70 мянга гаруй тарьц 
суулгацыг үнэ төлбөргүй нийлүүллээ. 
Говь нутаг хулангаараа алдартай. 
Дэлхийн хулангийн 70 илүү хувь нь 
Монголын говьд бий. Хулан гээч амьтан 
юу идэж уудаг, түүнд ямар аюул занал 
байдаг зэргийг хүзүүвч зүүх аргаар 
судалж байна. 2013 онд хулангаа 
тоолсон. Орон нутгийнхантай хамтран 
Хууль бус антай тэмцэх төслийг гурван 
жил хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төслөө 
өргөжүүлэх, нутгийн иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор хамтран 
ажиллах гэрээнд өнөөдөр гарын үсэг 
зурлаа. “Тогтвортой ноолуур” төслийг 
Номгон, Баян-Овоо суманд хэрэгжүүлж 
байна. 

Ханбогд сумын “Өлзийт мөнх 
овоо” компанийн гүйцэтгэх захирал 
Ш.Туяа: Хэдэн жилийн өмнө гурван 
хүнтэй компанийнхаа үйл ажиллагааг 
эхэлж байлаа. Одоо өргөжөөд 51 
ажилчинтай болоод байна. 95 хувь 
нь орон нутгийн иргэд. Оюу толгойн 
уурхайн ажилчдын болон тус компанийн 
ханган нийлүүлэгчдийн ажлын хувцсыг 

үйлдвэрлэдэг. “Оюу толгой”-н шилдэг 
ханган нийлүүлэгчээр ч шалгарч байлаа.  
“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг, 
орон нутагт маш их тус болж байна. Орон 
нутгийн олон хүнийг ажлын байраар 
хангаж, орон нутгаас бараа бүтээгдэхүүн 
худалдан авах замаар олон гэр бүлийг 
тэжээж байна шүү дээ. Бид сумын 
засаг захиргаатайгаа ч нягт хамтран 
ажилладаг. Янз бүрийн уралдаан 
тэмцээн, уул овооны тахилга зэрэгт 
хэр чинээгээрээ тусалдаг. Удахгүй 
ашиглалтад орох соёлын төвд нэг 
сая төгрөг хандивлалаа. Би сумынхаа 
сургуульд олон жил багшилж, сүүлийн 
10 жилд нь захирлаар ажилласан хүн. 
Сургуулийнхаа хөдөлмөрийн кабинетийг 
тохижуулсан. Бага ангийн сургалтад 
онцгойлон анхаарч, сурагчдын унших 
чадварыг сайжруулах уралдааныг жил 
бүр ивээн тэтгэж явуулдаг юм. 

Аймгийн Засаг даргын орлогч, Орон 
нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын 
хэсгийн ахлагч Х.Батболд: Манай 
аймаг 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 
22-нд “Оюу толгой” компанитай Хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулсан билээ. 
Олон жил хамтран ажиллаж, хичээж 
зүтгэсний хүчинд энэ гэрээг байгуулсан 
юм. Гэрээний хамгийн үр дүнтэй ажил 
бол “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г 
байгуулсан явдал. “Оюу толгой” компани 
энэ сангаараа дамжуулан манай 
аймгийн тогтвортой хөгжил, хүн ардын 
сайн сайхан амьдралын төлөө жил бүр 
таван сая ам.долларын санхүүжилт 
олгодог юм. Тэр мөнгөөр Даланзадгадад 
хоёр цэцэрлэг, спорт заал, Баян-Овоод 
эмнэлэг барьсан, одоо Ханбогдод  
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640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн цогцолбор барьж байна. 
2018 он бол их бүтээн байгуулалтын 
жил. Дээрх сангаас манай аймгийн 
есөн суманд энэ жил 250 мянган 
ам.долларын квот олгосон. Энэ онд 
Монголд хамгийн том музей байгуулна. 
Зургаан тэрбум төгрөгийн өртөгтэй уг 
барилгын тендерийг зарлаад байна. 
Мандал-Овоод эмнэлэг, Даланзадгадад 
гурван давхар, урлагийн том танхимтай, 
100 хүүхдийн цэцэрлэг барина. Аймгийн 
Засаг даргын “Бид хамтдаа” мөрийн 
хөтөлбөрт таван мянган ажлын байр бий 
болгох зорилт дэвшүүлсэн. Энэ зорилтыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд хамтарсан хоёр 
ч ажлын хэсэг байгуулсан юм. Нэг нь 
миний ахалж буй Орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсэг. 
Ажлын хэсэг байгуулагдаад удаагүй ч 
чамгүй ихийг амжуулаад байна. Өнөөдөр 
зохион байгуулж буй нээлттэй өдөрлөг ч 
гэсэн бидний ажлын нэг хэсэг юм. Ийм 
өдөрлөг зохион байгуулж байгаа  “Оюу 
толгой” болон түүний ханган нийлүүлэгч 
компанийнханд талархлаа илэрхийлье. 
Орон нутгийн олон иргэн “Оюу толгой” 
болон гэрээт компаниудад ажилд орсон. 
Хамгийн багадаа 108, хамгийн ихдээ 199 
хүн орж. Энэ бүхний дүнд “Оюу толгой”-н 
нийт ажилчдын 20-иод хувийг манай 
аймгийн иргэд эзэлж байна. Ирээдүйд 
энэ үзүүлэлтийг 50 хувьд хүргэх 
зорилтыг бид тавьж байгаа. Өмнөговь 
аймгийн иргэн гэдэгт энд төрсөн, 
эсвэл тус аймагт гурваас доошгүй жил 
амьдарч байгаа бүртгэлтэй иргэнийг 
тооцно гэсэн журамтай. Өнөөдрийн 
нээлттэй өдөрлөгийн үеэр манай ажлын 

хэсгийн энэ онд хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөнд “Оюу толгой” компанийн 
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Лаура 
Томас бид хоёр гарын үсэг зурлаа. 
Бид иргэддээ “хэрвээ “Оюу толгой”-д 
ажиллахыг хүсч байгаа бол мэдлэг 
боловсролоо дээшлүүл, ажилдаа эзэн 
бол, гадаад хэл сур” гэсэн шаардлага 
тавьж байгаа. Тэнд ажилд орсон зарим 
хүн сахилга бат, ажлын хариуцлага 
алдаж ажлаасаа халагдсан тохиолдол 
хааяа гардаг учраас тийм шаардлага 
тавихаас аргагүй. Манай аймагт сайхан 
хавар болж байна. Хоёр хоногийн өмнө 
хэд хэдэн суманд бороо орлоо. Ийм 
сайхан цагаар “Оюу толгой”-н нээлттэй 
өдөрлөг болж байна. 

Аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар: 
Аймгийн ИТХ-аас энэ оныг их бүтээн 
байгуулалтын жил болгон зарласан 
юм. Энэ ажлын хүрээнд 103.8 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалт хийнэ.  Үүний 60-аад 
тэрбумыг аймаг, 10 гаруй хувийг улсын 
төсвийн, 12-13 хувийг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийх юм. Үлдсэнийг нь 
бусад уул уурхайн компани, аж ахуйн 
нэгжүүд хийнэ. Сум бүрт нэг тэрбум 
төгрөг, Даланзадгадад арай ахиу хөрөнгө 
хуваарилна. Энэ онд хийх томоохон 
бүтээн байгуулалтаас дурдвал, 850 
хүний суудалтай Хөгжимт драмын театр, 
музей, гэр хорооллын цэвэр бохирын 
болон захын хороололд цахилгааны 
шугам татах, шинэ сургууль, цэцэрлэг, 
ЗДТГ-ын болон багийн төв барих гээд 
зөндөө. Аймаг өөрөө 17 төсөл, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж байгаа. Бид нийгмийн сайн 
сайхны төлөө олон сайхан үйлсийг 
“Оюу толгой” компанитай хамтран 
гүйцэтгэсэн. Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, 
малын эрүүл мэндийн төв, орон нутгийн 
оюутнуудад тэтгэлэг олгох гээд олон 
олон ажлыг хамтдаа бүтээсэн. Цаашид 
хамтын ажиллагаагаа улам өрөгжүүлж, 
түүнийхээ үр шимийг хамтдаа хүртэх 
болно. Ханбогд сумаа хамтдаа хот 
болгож хөгжүүлнэ. Шаардлагатай 
бүтээн байгуулалтыг нь дэс дараатай 
байгуулсаар 2012 он гэхэд Ханбогд 30-
аад мянган хүнтэй хот болно. 

“Оюу толгой” компанийн Орон 
нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа: Хаврын налгар сайхан 
нэг өдрийг орон нутгийнхантайгаа 
хамт өнгөрүүллээ. Өмнөговь аймгийн 
удирдлага, ард иргэдийн  дэмжлэгээр 
бид үйл ажиллагаагаа амжилттай 

явуулж байгаадаа баяртай байдаг шүү. 
Ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр маань 
саадгүй ажиллаж, баяжмалаа олон 
улсын зах зээлд борлуулж, гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалт ид өрнөж байна.  
Бидний хамтын ажиллагаа цаашид улам 
бэхжих болно. 

 “Харанга” хамтлагийн дуучин, улсын 
гавьяат жүжигчин Х.Лхагвасүрэн “Толин 
хул”, “Үзэсгэлэнт минь” тэргүүт дуугаараа,  
соёлын тэргүүний ажилтан дуучин 
Л.Чулуунбаатар “Энх өглөө”, “Зангаараа 
амраг”, “Дулаахан”, соёлын тэргүүний 
ажилтан дуучин Г.Эрдэнэтунгалаг 
“Зүрхэнд уйлдаг говь”, “Түвшин баяртай 
яваарай” дуугаараа ая эгшгийн хадаг 
өргөж, Үндэсний урлагийн их театрын 
бүжигчид “Говь гурван сайхан”, испани 
бүжиг бүжиж, нээлттэй өдөрлөгийн үйл 
ажиллагааг улам хөгжөөв. 
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ
2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР 
УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТАЙЛАНГАА 
ТАНИЛЦУУЛЛАА

 “Оюу толгой” компани 2018 оны гуравдугаар 
сарын 31-нээр дуусгавар болсон нэгдүгээр улирлын 
гүйцэтгэлийн тайлан болон шинэчилсэн тойм 
мэдээгээ дөрөвдүгээр сарын 23-нд олон нийтэд 
танилцууллаа.

 “Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улирлын 
90 хоногийн 84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй 
ажиллав. Оны эхний гурван сарын хугацаанд 
“Оюу толгой” компанийн 200 мянган хүн/цаг 
тутамд ногдох гэмтэл бэртлийн давтамж 0.21 
байлаа. 2018 оны нэгдүгээр улирлын онцлох үйл 
явдлын нэг нь “Оюу толгой”-н Үйл ажиллагааны 
баг “Рио тинто” группийн Гүйцэтгэх захирлын 
нэрэмжит аюулгүй ажиллагааны шагналын 2017 
оны ялагчаар тодорсон явдал юм. “Оюу толгой” 
компанийн Гүйцэтгэх захирал Армандо Торрес 
хэлэхдээ “Энэ хамт олноор зогсохгүй гүйцэтгэж 
буй ажлын алхам бүртээ аюулгүй ажиллагааг нэн 
тэргүүнд тавьдаг манай “Нэгдмэл Оюу толгой” 
соёлыг энэхүү шагналаар шагналаа хэмээн би 
үзэж байна. Аюулгүй ажиллагааг дээдэлдэг “Оюу 
толгой”-н гэр бүлийн гишүүн бүрийн оролцоогүйгээр 

энэхүү амжилтад хүрэх боломжгүй юм. Бид 
ХАМТДАА ажиллаж, бие биеийнхээ аюулгүй 
байдалд анхааран ээлж бүрийн төгсгөлд ажилтан 
бүр гэртээ аюул осолгүй харьдаг байх нөхцөлийн 
төлөө зүтгэдэг билээ” хэмээн онцолсон юм. “Оюу 
толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 
2010 оноос 2018 оны нэгдүгээр улирал дуусталх 
хугацааны байдлаар 1.5* тэрбум гаруй ам.долларыг 
татвар хураамж болон бусад төлбөрт төлсний 
дотор 2018 оны эхний улиралд 51 сая ам.доллар 
төлжээ. “Оюу толгой” компанийн ажиллах хүчний 
94 хувь нь монгол ажилчид бөгөөд тэдний 20.6 
хувийг Өмнөговь аймгийн уугуул иргэд, 48.4 хувийг 
гүний уурхайн ажилчид бүрдүүлж байна. 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. 2018 оны нэгдүгээр улиралд 9200 
шахам үндсэн болон гэрээт ажилчин 249540 хүн/
цагийн сургалтад хамрагдсан байна.  Хамтын 
ажиллагааны гэрээний гурван жилийн ой тохиож 
байгаа энэ үед орон нутгийн хоёр томоохон 
төслийг хүлээлгэн өглөө. Энэ нь Ханбогд суман 
дахь Монголын хамгийн том Говийн бүсийн 
мал эмнэлгийн сум дундын нэгдсэн төв болон 
Даланзадгад сумын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 
зориулж монгол инженерүүдийн зохион бүтээсэн, 
тус бүр нь 12 хүний суудалтай, найман цахилгаан 
автобус юм.  “Оюу толгой”  компани  энэ оны 
нэгдүгээр улиралд орон нутгийн тогтвортой 
хөгжилд 2.5 сая ам.доллар зарцуулсан байна. “Оюу 
толгой” компани нэгдүгээр улиралд 512 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 
382 нь үндэсний компани бөгөөд үйл ажиллагааны 
худалдан авалтын 79 хувийг эдгээр компанид 
зарцуулав. 2010-2018 оны нэгдүгээр улирал гэхэд 
үндэсний худалдан авалтад 2.3 тэрбум ам.доллар,  
Өмнөговь аймгийн нийлүүлэгчдээс авсан бараа, 
үйлчилгээ худалдан авалтдаа 317 сая 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ

• Аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн сайн гүйцэтгэл 
• “Рио тинто” группийн Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит 

аюулгүй ажиллагааны шагналын 2017 оны ялагч 
• 51 сая ам.долларын татвар хураамж 
• 99 сая ам.долларын үндэсний худалдан авалт 
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ам.доллар зарцуулсан байна. Энэ оны 
гуравдугаар сард компани шилдэг 
ханган нийлүүлэгчдээ шалгаруулах 
“Эрдэнийн говь” ёслолоо Улаанбаатар 
хотод зохион байгуулж, сар тутмын 
нээлттэй өдөрлөгөөрөө бизнесийн 
байгууллагуудтай харилцаагаа 
үргэлжлүүлсээр байна. “Оюу толгой” 
дэлхий даяарх бусад ижил үйл 
ажиллагаатай уурхайнуудын усны 
хэрэглээний 1/3-тэй тэнцэх хэмжээний 
буюу нэг тонн хүдэр боловсруулахад 
ердөө 0.4 шоо метр ус ашиглаж, дэлхийн 
жишиг байгаль орчны гүйцэтгэлээ 
үргэлжлүүлэн бататгав. Тайлант 
хугацаанд ус дахин ашиглалтын түвшин 
86.81 хувь байлаа. Нэгдүгээр сард хийсэн 
төлөвлөгөөт засвар нь боловсруулсан 
хүдрийн хэмжээг буурахад нөлөөлсөн 
хэдий ч металл авалт, ялангуяа 
алтны металл авалт сайжирснаар 
энэхүү зөрүүг хэсэгчлэн нөхсөн юм. 
Олборлолт өвлийн улирал болон 
ачих нэгжийн засвар үйлчилгээнээс 
шалтгаалан өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр 
улирлынхтай харьцуулахад 20 
хувиар багаслаа.  Нэгдүгээр сарын 
төлөвлөгөөт засварын түр зогсолттой 
холбоотойгоор боловсруулсан хүдрийн 
хэмжээ өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр 
улирлынхтай харьцуулахад 11.8 хувиар 
багасав. 2018 оны нэгдүгээр улиралд 
зэсийн үйлдвэрлэл өмнөх улирлынхтай 
харьцуулахад 14.3 хувиар буурсан 
нь баяжуулах үйлдвэрийн гарц бага 
байсан болон зэсийн агууламж бага 
зэрэг буурсантай холбоотой. Алтны 
үйлдвэрлэл өмнөх улирлынхтай 
харьцуулахад 20 хувиар их байсан нь 

олборлосон алтны агууламж өндөр 
байсан болон металл авалт 8.9 хувиар 
өссөнтэй холбоотой. “Туркойз хилл” 
компани  “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 БАЙГУУЛАЛТ 

 Гүний уурхайн хөндлөн нэвтрэлтийн 
ажил ахицтай явж байгаа төдийгүй хоёр 
болон тавдугаар босоо ам нэвтрэлтийн 
гүндээ амжилттай хүрлээ. Нэгдүгээр 
сарын 10-нд хоёрдугаар босоо амны 
нэвтрэлтийн төлөвлөгөөт гүн болох 1284 
метрт хүрсэн бол гуравдугаар сарын 28-
нд тавдугаар босоо амны нэвтрэлтийн 
ажил амжилттай гүйцсэнээр 2018 он 
гүний уурхайн багийн хувьд амжилт 
бүтээлээр дүүрэн эхэллээ. 

2017 оны
1-р улирал

2017 оны
2-р улирал

2017 оны 
3-р улирал

2017 оны 
4-р улирал

2018 оны 
1-р улирал

2017 оны 
бүтэн жил

Ил уурхайн нийт олборлосон 
хүдрийн материал (‘000 
тонноор)

24,333 25,193 27,466 28,929 23,131 105,921

Боловсруулсан хүдэр (‘000 
тонноор) 10,087 9,637 10,615 10,838 9,561 41,177

Зэс (%) 0.51 0.51 0.48 0.53 0.51 0.51
Алт (г/т) 0.15 0.16 0.18 0.2 0.25 0.17
Мөнгө (г/т) 1.3 1.38 1.34 1.54 1.32 1.39
Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал 
(‘000 тонноор) 176 171 170 205.4 177.3 722.5

Баяжмалын дундаж агуулга (% 
Зэс) 21.6 21.8 21.7 22 21.9 21.8

Зэс (‘000 tonnes) 38.1 37.2 36.9 45.3 38.8 157.4
Алт (‘000 ounces) 25 24 31 35 42 114
Мөнгө (‘000 ounces) 215 236 239 285 221 974
Борлуулсан баяжмал (‘000 
тонноор) 190.2 182 176.6 175.5 163.1 724.3

Зэс (‘000 tonnes) 39.5 37.3 36.9 35.7 34.3 149.3
Алт (‘000 ounces) 32 23 29 27 31 111
Мөнгө (‘000 ounces) 205 222 229 205 206 860

Зэс 74.9 74.6 73.5 78 79.5 75.4
Алт 48.8 47.7 51.2 50.5 55 49.7
Мөнгө 51.8 53.9 52.8 53 54.6 52.9

“Оюу толгой”-н үйлдвэрлэлийн мэдээ
Бүх мэдээ нь үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бүрэн хэмжээнд тусгасан болно.

Борлуулсан баяжмал дахь металлууд:

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд:

Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга:

Металл авалт (%)

“Оюу толгой”-н үйлдвэрлэлийн мэдээ
Бүх мэдээ нь үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бүрэн хэмжээнд тусгасан болно.
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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 4 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
I улирлын тойм мэдээ

Oyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК OTMongolia ot.mnOTMongolia

2018 оны эхний улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 
94 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.6 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд, 48.4 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус 
тус эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол
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төлсөн шууд 
төлбөрүүд 
(татвар, 
нийгмийн 
даатгал, 
хураамж, 
бусад 
төлбөрүүд)

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

74%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2018
(тэрбум ам.доллар)

7.5

“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын 
цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.5 тэрбум орчим ам.доллар 
зарцууллаа. 

20%

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 
2018 эхний улирлын байдлаар 249,540 хүн цагийн сургалтыг 9,169 
гаруй үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

249,540  
“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны эхний улирлын байдлаар 1.5 тэрбум гаруй ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний улиралд 51 сая ам.доллар төлсөн. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2018
(сая ам.доллар)
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2018 оны эхний улиралд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 57 ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 317 сая ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн 
дүнгээр

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

“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 90 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.21 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

28 27
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ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд

29

2018 оны эхний улиралд “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 86.81 хувь байлаа.
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Усны зохистой хэрэглээ
(Нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны хэмжээ, 
шоо метр ус)
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний улиралд энэ 
чиглэлд 2.5 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 512 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 382 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 
79 хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны эхний 
улирлын байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.3 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан.
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оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.
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2018 оны эхний улиралд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 57 ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 317 сая ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 90 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.21 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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2018 оны эхний улиралд “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 86.81 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний улиралд энэ 
чиглэлд 2.5 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 512 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 382 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 
79 хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны эхний 
улирлын байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.3 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан.

“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 4 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
I улирлын тойм мэдээ

Oyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК OTMongolia ot.mnOTMongolia

2018 оны эхний улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 
94 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.6 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд, 48.4 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус 
тус эзэлж байна. 
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“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын 
цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.5 тэрбум орчим ам.доллар 
зарцууллаа. 

20%

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 
2018 эхний улирлын байдлаар 249,540 хүн цагийн сургалтыг 9,169 
гаруй үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

249,540  
“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны эхний улирлын байдлаар 1.5 тэрбум гаруй ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний улиралд 51 сая ам.доллар төлсөн. 
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2018 оны эхний улиралд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 57 ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 317 сая ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 90 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.21 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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2018 оны эхний улиралд “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 86.81 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний улиралд энэ 
чиглэлд 2.5 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 512 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 382 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 
79 хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны эхний 
улирлын байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.3 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан.

“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 4 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
I улирлын тойм мэдээ

Oyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК OTMongolia ot.mnOTMongolia

2018 оны эхний улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 
94 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.6 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд, 48.4 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус 
тус эзэлж байна. 
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“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын 
цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.5 тэрбум орчим ам.доллар 
зарцууллаа. 

20%

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 
2018 эхний улирлын байдлаар 249,540 хүн цагийн сургалтыг 9,169 
гаруй үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

249,540  
“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны эхний улирлын байдлаар 1.5 тэрбум гаруй ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний улиралд 51 сая ам.доллар төлсөн. 
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2018 оны эхний улиралд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 57 ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 317 сая ам.доллар зарцуулсан.
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(сая ам.доллар)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100

50

150

200

300

250

0
0.5 1.9 7 16

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн 
дүнгээр

43

59
66

125
69

194

93

287 30
317

Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 90 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.21 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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2018 оны эхний улиралд “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 86.81 хувь байлаа.
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний улиралд энэ 
чиглэлд 2.5 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 512 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 382 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 
79 хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны эхний 
улирлын байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.3 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан.

“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 4 дүгээр сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
I улирлын тойм мэдээ

Oyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК OTMongolia ot.mnOTMongolia

2018 оны эхний улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 
94 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.6 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд, 48.4 хувийг гүний уурхайн ажиллах хүчин тус 
тус эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)
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Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

74%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2018
(тэрбум ам.доллар)

7.5

“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын 
цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.5 тэрбум орчим ам.доллар 
зарцууллаа. 

20%

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 
2018 эхний улирлын байдлаар 249,540 хүн цагийн сургалтыг 9,169 
гаруй үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

249,540  
“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны эхний улирлын байдлаар 1.5 тэрбум гаруй ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний улиралд 51 сая ам.доллар төлсөн. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2018
(сая ам.доллар)
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2018 оны эхний улиралд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 57 ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 
2010-2018 оны эхний улирлын байдлаар Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 317 сая ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн 
дүнгээр
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 90 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.21 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)
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2018 оны эхний улиралд “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 86.81 хувь байлаа.
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Усны зохистой хэрэглээ
(Нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны хэмжээ, 
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний улиралд энэ 
чиглэлд 2.5 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний улиралд 512 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 382 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 
79 хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны эхний 
улирлын байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.3 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан.



2018 оны тавдугаар сар
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ 
ТОП 100 АЖ 
АХУЙН НЭГЖИЙН 
НЭГЭЭР ДАХИН 
ШАЛГАРЛАА

 Засгийн газар, Монголын үндэсний 
худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим  
хамтран Монгол Улсын ТОП 100 ААН-ийг 
эрэмбэлэх үйл ажиллагааг  дөрөвдүгээр 
сарын 27-нд Төрийн ордонд гурав дахь 
жилдээ зохион байгууллаа. ТОП 100 аж 
ахуйн нэгжийг тодруулах ёслолд  Ерөнхий 
сайд У.Хүрэлсүх оролцсон юм. Тэрээр 
“2017 оны байдлаар худалдаа, уул уурхай, 
хөдөө аж ахуй, боловсруулах салбар 35 
хүртэл хувиар өсч, эдийн засгийн бодит 
өсөлт 5.3 хувьд хүрсэнд ТОП 100 аж 
ахуйн нэгжийн оруулсан хувь нэмэр их 
байлаа. Бизнес эрхлэгчид ажлаа хэвийн 
явуулах, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн 
таатай орчин бүрдүүлэх, тулгарч болох 
макро эрсдэлийг бууруулахад Засгийн 

газар онцгой анхаарч ажиллана” гээд 
Засгийн газрынхаа нэрийн өмнөөс болон 
хувиасаа талархал илэрхийллээ.

 Монголын үндэсний худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхим, Сангийн яам, 
Татварын ерөнхий газар, Гаалийн 
ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын 
ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн 
газар, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн 
ерөнхий газар, Санхүүгийн зохицуулах 
газар зэрэг байгууллагын төлөөлөл  

оролцсон ажлын хэсэг тоон мэдээллүүд 
дээр үндэслэн Монгол Улсын ТОП 
100 ААН-ийг эрэмбэлдэг. Ингэхдээ 
хамгийн эхэнд  орлого, хоёрдугаарт  
татвар, гуравдугаарт нийгмийн даатгал 
төлдөг ажиллагсдын тоо, дөрөвдүгээрт 
ашиг, тавдугаарт хөрөнгийн хэмжээ 
гэсэн таван үндсэн үзүүлэлтийг 
харгалзан үздэг. Улсын бүртгэлд 
бүртгэлтэй, идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулж буй 70 гаруй мянган ААН-ийн 
статистик үзүүлэлт, тоон мэдээлэл 
дээр тулгуурлаад ихээс нь бага руу 
нь эрэмбэлж, жагсаалт гаргадаг юм 
байна.  ТОП 100 гэдгийг тухайн жилдээ 
дээр дурдсан таван  үндсэн үзүүлэлтээр 
хамгийн өндөр үзүүлэлттэй гарсан 

компаниуд гэж ойлгож болно. ТОП 100 
аж ахуйн нэгжийн эхний аравт уулын 
баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэр, “Эрдэнэс 
Таван толгой”, “Оюу толгой”, ХААН банк, 
“Энержи ресурс”, “Монголын алт” /МАК/, 
Худалдаа, хөгжлийн банк, “Тийсс Монгол”, 
“НИК”, “Таван толгой” оржээ. “Оюу толгой” 
компани 439 тэрбум төгрөгийн татвар 
төлжээ.

 2017 оны таван шалгуур үзүүлэлтийг 
2016 оныхтой харьцуулахад  цөм 
өсчээ. Компаниудын орлого 44 орчим, 
даатгуулагчдын тоо 15, хөрөнгө, ашгийн 
хэмжээ ч мөн  өссөн байна. Татвар 
төлөлт өмнөх оныхтой харьцуулахад 60 
хувиар өссөн байна. 2017 онд ТОП 100 
компаниуд 3.2 их наяд төгрөгийн татвар 
төлж, 25.5  их наяд төгрөгийн орлого 
олж,  76.4 мянган хүнийг ажлын байраар 
хангажээ.  Уул уурхайн компаниуд 
тэргүүлж, банк санхүү удаалж, худалдаа 
үйлчилгээний салбар гуравдугаарт 
оржээ. Нийт борлуулалтын орлогын 
өсөлтийн 14 хувийг худалдаа үйлчилгээ 
эзэлж байна. Банк санхүүгийн салбар 15 
хувийг эзэлж байхад уул уурхайн салбар 
40 хувийг, газрын тосны салбар 11 хувь, 
хүнсний үйлдвэрлэлийн салбар таван 
хувь гэхчлэн үзүүлэлттэй байна. Улсад 
төлж байгаа татвараар нь жагсаавал 
уул уурхайн салбар 50 хувийг дангаараа 
эзэлж байгаа бөгөөд энэ салбар нийт 
ажиллагсдын 29, ашгийн 62, хөрөнгийн 
64 хувийг эзэлж байна. 

Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг тав, цахилгаан 
дулаан үйлдвэрлэлийн хоёр, хүнд 
үйлдвэрлэлийн нэг гээд нийтдээ 16 
компани ТОП 100-д нэмэгдсэн бол 
ТОП 100-д гурван жил тогтвортой 

эрэмбэлэгдэж буй  65 ААН байна. 
ААН-үүдийг хэлбэрээр нь үзвэл 81 нь 
ХХК, ес нь ХК , найм нь ТӨХК  байна. 
Байршлаар нь үзвэл 74 ААН Улаанбаатар 
хотод төвлөрсөн аж. Улаанбаатараас 
гадна 13 аймгийн ААН орсон байна. 
Энэ нь аймгуудад бизнес идэвхжиж 
байгааг харуулж байна. ТОП 100 ААН-ийн 
борлуулалтын орлого сүүлийн гурван 
жилд тогтмол өссөн дүнтэй. 2015 онд 
борлуулалтын орлого 16.6 их наяд төгрөг 
байсан бол  25.5 их наяд болж өсчээ.  
ДНБ-д эзлэх хувийн жин 72.1 хувь байсан 
бол  93.9 хувь, татварт эзэлж байгаа хувь 
нь  2.5 их наяд төгрөг байсан бол  3.2 
их наяд болж, татварын орлогод эзэлж 
байгаа хувийн жин 48.1 хувь байсан бол  
50.5 хувь болж өсчээ. Нийт ажиллагсад 
дотор ТОП 100 компанид ажиллаж 
байгаа ажиллагсдын хувь хэмжээ  2015 
онд 5.7 хувь байсан бол 6.2 хувь болжээ. 
Эдгээр үзүүлэлт тодорхой хэмжээнд 
эерэг дохиог, тодруулбал компаниудын 
үйл ажиллагаа сайжирч буйг илтгэж  
байна. Тэр хэмжээгээрээ макро эдийн 
засагт эерэг нөлөө үзүүлнэ. Хөрөнгө 
оруулалт өмнөх жилүүдийнхээс өсч, 1.1 
тэрбум ам.доллар байсан бол 3.2 тэрбум 
болжээ. Валютын нөөц 2012 оноос 
хамгийн өндөр хэмжээнд хүрсэн гэнэ. 

 Эдийн засагт эдгээр 100 компани 
маш их хувь нэмэр үзүүлж байгаа. 
Түүнээс гадна  нийгэмд үзүүлж буй үнэ 
цэн, сайн туршлагыг бусдад таниулах,  
хамтран ажиллаж байгаа түншүүд 
тогтвортой байдлын тайланг нь уншаад 
хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлдэг, 
олон улсын түвшинд итгэл үнэмшил 
төрүүлдэг, нэр хүнд нь өсдөг, итгэх итгэл 
нь нэмэгддэг. 
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 
ЖИЖИГ, ДУНД БИЗНЕС 
ЭРХЛЭГЧДИЙГ 
ЧАДАВХИЖУУЛАХ 
ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР 
ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

 “Оюу толгой” компани Германы Олон улсын 
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”, Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга,  Олон улсын санхүүгийн корпорацтай энэхүү 
хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх тухай Харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт тавдугаар сарын 
17-нд Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурлаа. 
Мөн “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”, Германы 
Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг 
хамтарсан санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг 
зурав. Талууд хамтдаа Монгол Улсын жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчдийг  чадавхижуулах хөтөлбөрийг 
боловсруулах хүрээнд хамтран ажиллах юм. Уг 
хөтөлбөрийн гол зорилго нь эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчин, бизнесийн ёс зүй, 
бизнесийн удирдлага, ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээний удирдлага зэрэг бизнесийг оновчтой 
удирдан явуулах ур чадвар олгох сургалтуудыг 

жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулан явуулах 
юм. Ингэснээр жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид 
өрсөлдөх чадвараа сайжруулан үйл ажиллагаагаа 

илүү тогтвортой явуулах боломжтой болох бөгөөд 
нөгөө талаас дэлхийн түвшний уул уурхай болон 
бусад бизнесийн салбарын хэрэгцээг хангах 
чадвартай болж,  санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэл, 
чадавхиа сайжруулах боломжтой болох юм. 

Монгол Улсын нийт бизнесийн 98 хувь нь 
жижиг, дунд гэсэн ангилалд орж байгаа ч тэд 
улсын ДНБ-ий дөнгөж 25 хувийг бүрдүүлж байна. 
Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид  улсын хэмжээний 
ажил эрхлэлтийн 90 хувийг хангаж байгаа ч өсч 
хөгжихийн тулд олон бэрхшээлтэй тулгардаг. 
Монгол компаниудын зөвхөн 10 хувь нь банкаар 
дамжуулан санхүүгийн үйлчилгээ хүртэж байна. 

 “Оюу толгой” ХХК нь энэхүү дэвшилтэт 
түншлэлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан түншүүдтэйгээ 
хамтран Монголын бизнес эрхлэгчид, ялангуяа 
Өмнөговь аймгийн бизнес эрхлэгчдийг илүү 
аюулгүй, тогтвортой, өрсөлдөх чадвартай болгон 
хөгжүүлэх, чадавхийг нь нэмэгдүүлэхээр ажиллаж, 
Монгол Улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулсаар байх 
болно. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал 
Армандо Торрес энэхүү төслийн стратегийн 
ач холбогдлыг үнэлж, “Бид үндэсний болон 
орон нутгийн оролцогч талуудтай нягт хамтран 
ажиллаж, тогтвортой хөгжлийг нэмэгдүүлэхэд урт 
хугацааны турш хувь нэмэр оруулах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхийг зорьж байна. Бид энэхүү 
түншлэлийн хүрээнд Монголын жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилго бүхий 
олон талт хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн шинэ 
үеийн эхлэлийг тавьж байна. Энэхүү хөтөлбөрийг та 
бид хамтдаа хэрэгжүүлэх юм. Хөтөлбөрөө хамтдаа 
амжилттай хэрэгжүүлж чадна гэж итгэж байна. 
Ингэснээр өрсөлдөх чадвартай үндэсний бизнес 
бий болно. “Оюу толгой” бол олон зуун жилд Монгол 
Улсад, монголчуудад үр өгөөжөө өгөх том төсөл 
юм” хэмээн  хэлсэн юм. 

ХБНГУ-аас тус улсад суугаа Элчин сайд 
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Штефан Дүппэл ийм төсөл 
хэрэгжүүлэхээр санаачилга гаргасан 
“Оюу толгой” компани, “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн удирдлагад 
талархал илэрхийлээд “Та бид хамтдаа 
үлгэр жишээ хамтын ажиллагааг 
бий болгоно. Монголын жижиг, дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд өнөөдрийн 
энэхүү хөтөлбөр ихээхэн тус нэмэр 
болно. Энэ төсөлд манай улс нэг чухал 
хамтрагч болж байна. ХБНГУ сүүлийн 
хоёр жилд Монголд 200 сая еврогийн 
хөгжлийг дэмжлэг үзүүлсэн билээ. 
Хөгжлийн дэмжлэг туслалцаандаа 
өмнө нь боловсрол, ялангуяа МСҮТ-
үүд байгуулах чиглэлээр үр дүнтэй 
хамтран ажиллаж байсан “Оюу толгой” 
компанитай хамтарч буйдаа баяртай 
байна. Бидний хамтын ажиллагаа сайхан 
ирээдүйг авчирна гэж найдаж байна” 
гэж ярив.

 “Германы Олон улсын хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэг нь  ХБНГУ-
ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн яамны хүсэлтээр өнгөрсөн 
25 жилийн хугацаанд олон салбарт 
хөгжлийн хамтын ажиллагааны 
чиглэлээр Монгол Улсад идэвхтэй 
үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бөгөөд 
Монголын бизнес эрхлэгчдийг 
чадавхижуулах хамтарсан хөтөлбөрийг 
удирдан явуулах болсондоо баяртай 
байна. Манайх дэлхийн 130 гаруй 
оронд жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг 
хөгжүүлэх чиглэлээр ажилласан 
туршлагатай, Монгол Улстай олон 
жилийн харилцаа холбоотой, тус 
улсын эрх ашгийн төлөө ажиллах чин 
эрмэлзэлтэй байгууллага юм” хэмээн 
тус нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий 

эдийн иж бүрэн санаачилга хөтөлбөрийн 
захирал Штефан Ханзелманн ярилаа. 

 “Манай корпорац Монгол Улсад 25 
жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна. Энэхүү түншлэлийн хүрээнд уул 
уурхайн компаниудын хэрэгцээт бараа, 
үйлчилгээний тухай мэдээллийг орон 
нутгийн ханган нийлүүлэгчдэд нэгдсэн 
байдлаар хүргэх боломж бүрдүүлэх юм. 
Ингэснээр нэг талаас ил тод байдал 
сайжирч, нөгөө талаас хөтөлбөрийн 
хүрээнд чадавхиа дээшлүүлсэн 
жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд илүү 
давуу тал, боломж бий болж, тэдний 
тогтвортой байдал нэмэгдэнэ. Хурдан 
явъя гэвэл ганцаараа, хол явъя гэвэл 
олуулаа гэлцдэг билээ. “Оюу толгой” 
компани, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-тай хамтран ийм чухал хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх гэж байгаадаа баяртай 
байна ” гэж Олон улсын санхүүгийн 
корпорацын Монгол Улсад суугаа 
суурин төлөөлөгч Туен Нгуен хэлэв. 
Тус корпорац төлөөлөгчийн газраа 
Монголд 1997 онд байгуулснаас хойш 
олон салбарт хөрөнгө оруулсан нь  
нийт дүнгээрээ гурван тэрбум гаруй 
ам.доллар болсон байна. 

 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга, 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
гийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн 
Н.Наранбаатар “Бид одоогоос гурван 
жилийн өмнө 2015 оны дөрөвдүгээр 
сарын 22-нд “Оюу толгой” компанитай 
Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, 
мөн оныхоо есдүгээр сард “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-г байгуулсан 
билээ. “Оюу толгой” компани жил бүр 
тус сангаар дамжуулан таван сая 
ам.долларын санхүүжилтийг Өмнөговь 

аймагт олгосноор орон нутагт олон 
чухал төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн 
юм. Манай аймагт одоогийн байдлаар 
боловсруулах чиглэлийн 104, худалдаа 
үйлчилгээний 470, нийтийн хоолны 150 
аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Мах махан бүтээгдэхүүний 
гурав,  сүү сүүн бүтээгдэхүүний нэг 
үйлдвэр, зургаан цех, талх, гурилан 
бүтээгдэхүүний 40, цэвэр усны зургаа, 
архины нэг үйлдвэр ажиллаж, махны 
10, сүүний 15, гурилын 20, төмсний 35, 
хүнсний ногооны хэрэгцээний 45 хувийг 
хангаж байгаа. “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн дэмжлэгээр энэ 
онд нядалгааны шугам бүхий махны 
үйлдвэр, тэмээний ноос, ингэний сүү, 
хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр 
барихаар төлөвлөж байна. Энэ сангаас 
сүүлийн гурван жилд  эрүүл мэнд, 
боловсрол, сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт, 
байгаль орчин, соёлын өв, орон нутгийн 

бизнесийн хөгжил зэрэг чиглэлээр 78 
төсөл, хөтөлбөрийг 36 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлсэн юм. Бид өнгөрсөн хавар 
жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх 
гурван жилийн төлөвлөгөө гаргасан 
юм. Тэрхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
анхны алхам нь өнөөдрийн энэ 
хөтөлбөр болж байна. Уг хөтөлбөрийг 
“Оюу толгой” компани, “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”, Олон улсын 
санхүүгийн корпорац, Германы Олон 
улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг 
хамтран гурван жил буюу 2018-2020 
онд 2.2 сая ам.доллароор санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлэх юм. Энэ хөтөлбөрийг 
санаачлагч, хэрэгжүүлэгч, хамтран 
ажиллагчдад талархлаа илэрхийлье. 
Хөтөлбөр Өмнөговь аймаг болон 
“Оюу толгой” компанийн тогтвортой 
хөгжлийн төлөөх эерэг, бүтээлч хамтын 
ажиллагааны тод илрэл юм” гэлээ. 
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” ГЭР 
АСРЫГ НЭЭВ

МОД ТАРИХ ӨДӨР 
6000 СУУЛГАЦ 
ТАРИВ

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 
КОМПАНИЙН 
ТУЗ-ИЙН ДАРГА 
ҮЗЭСГЭЛЭНГЭЭ 
ДЭЛГЭВ

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 
ХАМТ ОЛОН 
“УЛААНБААТАР 
МАРАФОН”-Д 
НЭГДЛЭЭ

 “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилтээр Үндэсний цэцэрлэгт 
хүрээлэнд барьсан Гэр асрыг  тавдугаар 
сарын 27-нд нээлээ. Крикет тоглогчдын 
талбайд барьсан энэхүү асар тоглогчдын 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, нар, 
салхинаас хамгаалах зориулалттай бөгөөд 
хувцас солих өрөө, анхны тусламжийн 
хэрэгсэл, хувцас хэрэгслээ хадгалах 
тусгаарлагч бүхээгүүдээс бүрджээ.

 Гэр асрын нээлтэд УИХ-ын гишүүн, 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
сайд Ц.Цогзолмаа, Австрали, Энэтхэг 
улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайд 
Жон Лангтри, Суреш Бабу, “Оюу толгой” 
компанийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Тим Экерсли, Төр, мэдээллийн 
харилцаа эрхэлсэн захирал Л.Оргил нар 
оролцож үг хэллээ. Тэд нээлтийн ёслолын 
үеэр болсон крикетийн өсвөр үеийн аварга 
шалгаруулах цомын тэмцээний аваргаар 
шалгарсан 87 дугаар сургуулийн багийн 
хамт олонд шагнал гардуулав. Крикет нь 
нас, хүйс харгалзахгүй тоглож болдог, 
олон нийтэд хүртээмжтэй багийн спорт 
гэдгээрээ онцлог юм. Монголын крикет 
сонирхогчдын холбооноос уг спортыг 
олон нийтэд таниулж, улсын болон хувийн 
дунд сургуулиас гадна асрамжийн газрын 
хүүхдүүдийг үнэ төлбөргүй сургаж байна. 

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
зарлигийн дагуу жил бүрийн хавар, намрын 
улиралд бүх нийтээр мод тарих өдрийг 
зохион байгуулдаг билээ. Ханбогд сумын 
Засаг даргын тамгын газар, Говийн бага 
дархан цаазат газрын хамгаалалтын 
захиргаа болон “Оюу толгой” компани 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
хэмжээнд 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 
28-ны бямба гаригт бүх нийтээр мод 
тарих үйл ажиллагааг хамтран зохион 
байгууллаа. Найм дахь удаагаа болж буй 
энэхүү үйл ажиллагаанд  39 аж ахуйн нэгж, 
байгууллага оролцож, Ханбогд сумын 
төв дэх “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
тохижилтод зориулан модлог ургамлын 
суулгац тарилаа. “Оюу толгой”  компанийн 
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт 
тарималжуулсан 6000 гаруй модлог 
ургамлын тарьц суулгацыг энэ үйлсэд 
зориулан бэлтгэж нийлүүллээ. “Оюу толгой” 
компанийн хэлтэс, албад,  болон гэрээт 
байгууллагынхан мод тарихад идэвхтэй 
оролцож, өөрсдийн санаачилгаар ажлын 
байрныхаа гаднах тохижилтыг сайжруулан 
мод тарив. “Оюу толгой” компани 2012 
оноос хойш Оюу толгойн уурхай болон 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо, Цогт-Овоо, Хүрмэн, Цогтцэций, 
Гурвантэс сумд болон Даланзадгад 
хотын ногоон байгууламжид зориулан 75 
мянга  гаруй модлог ургамлын суулгацыг 
хандивласан байна. 

 “Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн дарга, Элчин сайд, олон 
улсын харилцааны доктор Г.Батсүх “Эс 
хайрлахын аргагүй ертөнц II” гэрэл зургийн 
үзэсгэлэнгээ тавдугаар сарын 21-25-ны 
өдрүүдэд Улаанбаатар хотын  “Блюмон 
цамхаг”-ийн галарейд дэлгэн олон нийтийн 
хүртээл болголоо. Тэрээр 2015 оноос хойш 
хальснаа буулгасан шилдэг бүтээлүүдээрээ 
бие даасан үзэсгэлэн гаргасан нь энэ юм. 

Г.Батсүх 2014 онд “Эс хайрлахын аргагүй 
ертөнц I” үзэсгэлэнгээ гаргаж байсан юм. 
Цэн тогоруу, бүргэд, тоншуул, шар шувуу, 
ангир, ятуу,  начин шонхор,  аргаль угалз, 
янгир, буга согоо, бор гөрөөс, үнэг, хярс, 
шилүүс,  цоохор ирвэс, анааш, эрээн тахь, 
арслан, үчимбэр, заан, хонин бух, далайн хав 
гээд Монгол орон төдийгүй  энэ ертөнцөд 
амьдардаг олон амьтан, шувуудын зураг 
тэрхүү үзэсгэлэнг чимж байлаа. 

Ан амьтан, шувуудын төрх, ааш 
араншинг хальсанд буулгах хообийтой 
Г.Батсүх дарга “Ан амьтны араншин”, 
“Шувуудын анир” нэртэй сонирхолтой 
номын зохиогч юм. 

 Оюу толгойчууд тавдугаар сарын 
19-нд болсон олон улсын “Улаанбаатар 
марафон-2018”-д хамт олноороо нэгдлээ. 
Монгол Улсынхаа хөгжил дэвшилд 
хувь нэмрээ  оруулж буй “Оюу толгой” 
компанийн халуун ам бүлийн 14 мянга 
гаруй гишүүний төлөөлөл болсон 
200 гаруй ажилчин гараанаас гарч  
марафоноо амжилттай дуусгалаа. 
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“ГОВИЙН ОЮУ” ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 
САН” НҮБ-ЫН ТӨРӨЛЖСӨН 
БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ 
ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ 

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн гүйцэтгэх захирал 
С.Эрдэнэбат, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Суурин төлөөлөгч 
Наоми Китахара нар  Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, 
залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжихэд санхүүжилт хуваарилах 
гэрээнд дөрөвдүгээр сарын 27-нд Даланзадгад хотноо 
гарын үсэг зурлаа.  Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, өсвөр 
үе, залуучуудын эрүүл мэнд ихээхэн санаа зовоож байна. 
Эхийн эндэгдэл 2016 онд 100 мянган амьд төрөлт тутамд 
212.9 байсан нь улсын дунджаас ихээхэн өндөр үзүүлэлт юм. 
Сүүлийн жилүүдэд  томоохон уул уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас тус аймагт шилжин ирэх хүн амын тоо эрс нэмэгдэж, 
улмаар зам тээврийн осол, бэлгийн замаар дамжих халдварт 
өвчин ихэссэн байна. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд “Оюу 
толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 

дэмжих сан”-гаас НҮБ-ын Хүн амын сан, ДЭМБ, 
НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Монгол Улсын Засгийн газар 
болон Австралийн Засгийн газрын хамтарсан 
“Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл 
мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-ийг дэмжихээр 
болсон байна. Нэгдсэн хөтөлбөр таван сая гаруй 
/яс тоо хэлбэл, таван сая 800/ ам.долларын 
өртөгтэй бөгөөд үүний 1.7 саяыг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”, 3.3 саяыг нь НҮБ-ын 
төрөлжсөн байгууллагууд, бусад түнш байгууллага 
санхүүжүүлэх юм. 

 НҮБ-ын энэхүү хамтарсан хөтөлбөр нь Өмнөговь 
аймагт үүсээд буй эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлууд, 
тухайлбал эмэгтэйчүүд, өсвөр үе, залуучуудын 
бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, 
залуучуудыг чадавхижуулах, халдварт бус өвчин, 
эрүүл мэндийн салбарын засаглал, удирдлага, гэр 
бүлийн болон жендерт суурилсан хүчирхийлэл зэрэг 
цөөнгүй асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой юм. Энэ 
хөтөлбөр нь мөн Монгол Улсын 2030 онд хүртэлх 
тогтвортой хөгжлийн зорилт, Өмнөговь аймгийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулна. 

  НҮБ-ын Хүн амын сангийн Суурин төлөөлөгч 
хатагтай Китахара гарын үсэг зурах ёслолын үеэр 
хэлэхдээ “Энэхүү хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд 
иргэдэд эрүүл, аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлж, 
эрүүл мэндийн боловсрол, өөр олон зүйлийн 
талаарх олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлснээр 

Өмнөговь аймаг Монгол Улсын 2030 хүртэлх 
тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр 
манлайлж буй загвар аймаг болно. “Oюу толгой” 
компани “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаар 
дамжуулан нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж 
байгаа нь бусдад үлгэр дууриал болохуйц загвар 
юм. “Оюу толгой” компани Монголын олон нийтийн 
хөгжлийг дэмжиж, тууштай ажиллаж байгаад 
бид баяртай байна” гээд Өмнөговь аймгийн эрүүл 
мэндийн салбарт хамтран дэмжлэг үзүүлэх 
үйл явцыг санаачилж, дэмжсэн Австралийн 
Элчин сайдын яаманд гүнээ талархаж байгаагаа 
илэрхийлэв. 

 “Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер Ш. Байгалмаа 
“Бидний хамгийн их тулгамдсан асуудлуудын 
заримыг шийдэхээр олон байгууллага хамтран 
ажиллахаар болсон энэхүү нэгдсэн хөтөлбөр 
бол бид бүхний хүчин чармайлтын үр дүн юм. 
Өмнөговийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл 
мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөрийг эхлүүлж 
байгаадаа туйлын баяртай байна” гээд “Алслагдсан, 
эмзэг бүлгийнхэнд түлхүү анхаарахаар болсонд 
баяртай байна. 2030 он хүртэлх тогтвортой 
хөгжлийн зорилтуудад хүрэхийн төлөө хүчин 
чармайлт гаргаж, ажиллахыг уриалж буй НҮБ-ын 
уриалгыг бид дэмжиж байна. Иймд бид “нэг ч хүнийг 
ардаа орхилгүй” хөгжих хүчин чармайлтад нэгдэж 
байна” гэж мэдэгдэв. 
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“ҮЛЭМЖИЙН 
ЧАНАР” 
СОЁЛЫН ТӨВ 
ҮҮДЭЭ НЭЭЛЭЭ

ДАЛАНЗАДГАДАД 
850 ХҮНИЙ 
СУУДАЛТАЙ 
ТЕАТРЫН 
БАРИЛГЫН АЖИЛ 
ЭХЭЛЛЭЭ

 Зуны тэргүүн сарын шинийн 
гуравны бэлгэт сайн өдөр Ханбогд сумын 
төвд   дуу хуур цалгисан шинэхэн өргөө 
үүдээ нээлээ. Өргөөг “Үлэмжийн чанар” 
хэмээх гүн утга агуулгатай  сайхан үгээр 
нэрлэжээ. Орон нутгийн төсвийн 3.4 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
390 хүний суудалтай, мэргэжлийн тайз, 
гэрэлтүүлэг, тоног төхөөрөмж бүхий соёлын 

төв байгуулсан бөгөөд дотоод тохижилт, 
сандал, гэрэлтүүлэг зэрэгт нутгийн иргэд, 
аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хандив 
өргөжээ. “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай  “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” энэхүү соёлын төвийг байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлсэн байна. Барилгын ажлыг 
“Монтел” компани  гүйцэтгэжээ. Соёлын  
төвийн нээлтэд зориулж, УДЭТ-ын уран 
бүтээлчид Ханбогд сумын нутагт 98 жилийн 
дараа “Саран хөхөө” жүжгийг тоглож, 
өргөөний жаврыг  үргээлээ. Нээлтэд 
Аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Батболд, 
аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын  
тэргүүлэгч Б.Эрдэнэ-Очир, төлөөлөгч 
Б.Дэндэвсамба, Т.Буян-Өлзий, Ханбогд 
сумын ИТХ-ын  дарга Ж.Занабазар, Засаг 
дарга Ш.Эрдэнэжаргал нар оролцов.  
Соёлын өргөө номын сан, үзэсгэлэнгийн 
болон бүжиг, циркийн танхимтай юм. 

 13 тэрбум төгрөгийн өртгөөр 
барихаар төлөвлөж байгаа  энэхүү бүтээн 
байгуулалтыг эхний удаад 6.5 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр ажлыг нь 
ийнхүү эхлээд байна. Орон нутаг, “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хамтарсан 
хөрөнгө оруулалтаар хийх энэхүү бүтээн 
байгуулалтын ажлыг “Жи жи ай”, “Хүннүгийн 
говь” компаниуд  хамтран гүйцэтгэх юм 
байна. 

Гэрээнд заасны дагуу тетрын барилгыг 
ирэх оны наймдугаар сарын 1-нд хүлээлгэж 
өгөх аж. Тус аймгийн Хөгжимт жүжгийн 
театр одоогоор 1959 онд барьсан, 300 
хүний суудалтай хуучин барилгад үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН ХАЧИН
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ӨМНӨГОВЬ ШИЛДЭГ 
АЙМГААР ШАЛГАРЛАА

ДАЛАНЗАДГАДЫН ШИНЭ 
СУУРЬШЛЫН БҮС  
“ҮНДЭСНИЙ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТЫН 
ДЭЭД ШАГНАЛ-
ТӨРИЙН ГЭРЭГЭ” 
ШАГНАЛ ХҮРТЭВ

 Засгийн газрын 2016-2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Монгол 
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн биелэлт, хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэр, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, 
шилэн данс, хэрэглэгчийн үнэлгээ зэрэг 11 үзүүлэлтээр 
яам, аймгуудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, 
бусдаасаа өндөр үнэлгээ авсан гурван яам, таван 
аймгийг Засгийн газраас  шагнаж урамшууллаа. 
Улаанбаатар хот, Өмнөговь, Дархан-Уул, Орхон, Дорнод 
аймаг, ХЗДХЯ, ХНХЯ, Сангийн яам Монгол Улсын 
хууль тогтоомж, төрийн бодлого, засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэн 
2017 онд нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээрээ 
тэргүүлж шилдгээр шалгарсан юм. Өмнөговь аймгийн 
Засаг дарга Н.Наранбаатар батламж гардсаныхаа 
дараа “Манай аймаг өнгөрсөн онд 73.1 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил 
хийлээ. 2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил болгон 

зарлаж, 103.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хийж байна. Иргэд рүүгээ чиглэсэн 17 төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, эрүүл мэнд, боловсрол, эмэгтэйчүүд, 
хүүхдүүд, ахмад настанд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг 
ажмлттай хэрэгжүүлж байна.  Мөн хил, боомтынхоо үйл 
ажиллагааг сайжруулах ажил хийж байна. Мал сүргээ 
өсгөх, мал аж ахуй, газар тариаланг эрчимжүүлэхээр 
ажиллаж байна” гэж ярьсан юм. 

 Монгол Улсын 2017 оны шилдэг бүтээн байгуулалтаар 
Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад сумын шинэ суурьшлын 
бүсийн бүтээн байгуулалт, МУИС-ийн номын сан, “Эрэл” компанийн 
байшин үйлдвэрлэх комбинат шалгарчээ. Энэхүү шагналыг төрийн 
байгууллага, мэргэжлийн холбоо, шинжлэх ухааны байгууллага, 
эрдэмтэн судлаач, иргэд олон нийтийн төлөөллөөс бүрдсэн ажлын 
хэсэг нягтлан судалж, сонгон шалгаруулсны эцэст Ерөнхийлөгчийн 
зарлигаар олгодог юм. Ерөнхийлөгч Х.Баттулга тавдугаар сарын 
2-нд Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд 2017 оны шилдэг бүтээн 
байгуулалтаар шалгарсан дээрх төсөл, хөтөлбөрүүдийг гүйцэтгэсэн 
байгууллага, эздэд “Үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд шагнал-
Төрийн гэрэгэ”-г гардууллаа. 

 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар хэлэхдээ 
“Даланзадгад сумын шинэ суурьшлын бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөг 
2010 онд баталж, бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсэн юм. Өнөөдрийн 
байдлаар тэнд 192 айлын нийтийн орон сууцны барилга, 125 айлын 
амины орон сууц, 1200 хүүхдийн цэцэрлэг, 200 хүүхдийн сургууль 
барьсан. Зам, гэрэлтүүлэг, дулаан, цэвэр бохир зэрэг бүхий л дэд 
бүтцийг нь шийдвэрлэсэн. Цаашлаад 850 хүний суудалтай театр, 
дэлхийн стандартад нийцсэн музейн барилга гээд маш олон бүтээн 
байгуулалт хийхээр төлөвлөж байгаа. Эдгээрт нийтдээ 48 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. Энэ жил 20-иод тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. Шинэ суурьшлын бүс маань 
хотынхоо зүүн хойд захад учраас агаар, орчны хувьд цэвэрхэн. 
Орон нутгийн 100 хувийн хөрөнгөөр босч буй бүтээн байгуулалт юм. 
Даланзадгадын 25 мянган хүн энэ бүтээн байгуулалтад  ам сайтай 
байгаа” гэлээ. 
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 
дамжуулан бидэнд илгээгээрэй.
Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-ыг ot.mn цахим 
хуудаснаас унших, PDF хувилбараар татаж авах 
боломжтой.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг, 1 
давхар
Утас: 976-11-331880,
Факс: 976-11-331885
Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, “Хан–
Уул” зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Даланзадгад офис, 
Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6048)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн 
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7647)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

ТООСЖИЛТЫН МЭДЭЭ 

2018 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 “Оюу толгой” компани 
агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 
загварын суурин дөрвөн станцаар 
орчны агаарын чанарын үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн тасралтгүй 
хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. 
Байнгын хяналт шинжилгээний давуу 
тал нь хэмжилтийн мэдээг хугацааны 
хувьд нэг минутын нарийвчлалтай 
хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт 
холбогдох стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс давсан тохиолдолд 
автоматаар хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. 
Ингэснээр стандарт шаардлагад үл 
нийцсэн тохиолдолд цаг алдалгүй 
дүн шинжилгээ хийж, эх үүсвэрийг 

тодорхойлон сайжруулах арга хэмжээг 
даруй авч хэрэгжүүлэхэд нэн тустай 
юм. Станц#1 (ХС) буюу хяналтын 
цэгийг  уурхайн талбайн салхины 
дээд талд буюу баруун хойд буланд, 
бусад гурван станцыг уурхайн үйл 
ажиллагаанаас орчны агаарын чанарт 
өөрчлөлт, нөлөөллийг үзүүлж байгаа 
эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор 
нутгийн зонхилох салхины доор 
байршлуудад тухайлбал, Станц#2 
(МАС)-ыг “Манлай” ажилчдын 
суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн 
талд, Станц#4 (ХХУТ)-ийг Хог хаягдлын 
удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус 
суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр 
суурин станцуудын 2018 оны IV сарын 
16-наас V сарын 15-ны хоорондох нэг 
сарын хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж 
агууламжийг Монгол Улсын агаарын 
чанарын үндэсний стандарт MNS 
4585:2016-д заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээтэй харьцуулан танилцуулж 

байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд 
салхины дундаж хурд олон жилийн 
дундаж орчимд буюу 6.1 м/с байсан 
хэдий ч  бараг бүх өдөр 10 м/с -ээс 
дээш хурдтай хүчтэй салхитай байхын 
сацуу салхины хурд 20 м/с хүрсэн 
хүчтэй шуургатай өдөр цөөнгүй байв. 
Ийм өдрүүдэд агаар дахь тоосжилт 
нэмэгдэж байсан ч стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээг давсан 
тохиолдол зөвхөн нэг удаа тохиолдов. 
Станц#3 (ХХБ) -ын мэдээгээр Хаягдал 
хадгалах байгууламж орчимд агаар 
дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
хоногийн дундаж агууламж 0.117 мг/
м3 хүрсэн байна. 

Өмнөх сартай харьцуулбал бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 
ойролцоогоор 0.005-0.007 мг/м3 
-ээр буурсан байна. Энэ сарын хувьд 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 
0.017мг/м3, Станц#2 (МАС)-т 0.032 
мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -т 0.028 мг/м3, 
Станц#4 (ХХУТ)-т 0.019 мг/м3  тус тус 
агууламжтай байв. 

Гомдол: Энэ хугацаанд орон нутгийн 
иргэдээс байгаль орчин, хог хаягдалтай 
холбоотой хоёр гомдол ирснийг 
шийдвэрлэсэн байна.  
Санал: Санал ирээгүй.   
Хүсэлт: Орон нутгийн талуудаас 
таван хүсэлт хүлээн авч, гуравыг нь 
шийдвэрлэсэн байна.
Хүсэлтүүдийн төрөл, шийдвэрлэсэн 
байдал: 

Салхины хамгийн өндөр хурд

"Оюу толгой" компани агаарын чанарын байнгын хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн тасралтгүй хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. 
Байнгын хяналт шинжилгээний давуу тал нь хэмжилтийн мэдээг хугацааны хувьд нэг минутын 
нарийвчлалтай хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт холбогдох стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан 
тохиолдолд автоматаар хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Ингэснээр стандарт шаардлагад үл нийцсэн тохиолдолд 
цаг алдалгүй дүн шинжилгээ хийж, эх үүсвэрийг тодорхойлон сайжруулах арга хэмжээг даруй авч 
хэрэгжүүлэхэд нэн тустай юм. Станц#1 (ХС) буюу хяналтын цэгийг  уурхайн талбайн салхины дээд талд буюу 
баруун хойд буланд, бусад 3 станцийг уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны агаарын чанарт өөрчлөлт, 
нөлөөллийг үзүүлж байгаа эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох салхины доор байршлуудад 
тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг "Манлай" ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 (ХХУТ)-ыг Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус 
суурилуулсан. 
Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 2018 оны IV сарын 16-ээс V сарын 15-ны хоорондох нэг 
сарын хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж агууламжийг Монгол Улсын 
агаарын чанарын үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулан 
танилцуулж байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд салхины дундаж хурд олон жилийн дундаж орчимд 
буюу 6.1 м/с байсан хэдий ч  бараг бүх өдөр 10 м/с -ээс дээш хурдтай хүчтэй салхитай байхын сацуу 
салхины хурд 20 м/с хүрсэн хүчтэй шуургатай өдөр цөөнгүй байв. Ийм өдрүүдэд агаар дахь тоосжилт 
нэмэгдэж байсан ч стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээг давсан тохиолдол зөвхөн нэг удаа тохиолдов. 
Станц#3 (ХХБ) -н мэдээгээр Хаягдал хадгалах байгууламж орчимд агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
хоногын дундаж агууламж 0.117 мг/м3 хүрсэн байна. Өмнөх сартай харьцуулбал бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
дундаж агууламж ойролцоогоор 0.005-0.007 мг/м3 -ээр буурсан байна. Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.017мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.032 мг/м3, Станц#3 
(ХХБ) -д 0.028 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.019 мг/м3  тус тус агууламжтай байв. 
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Станц#1(ХС) 
Станц#2(МАС) 
Станц#3(ХХУТ) 
Станц#4(ХХБ) 
MNS4585:2016
Салхины дундаж хурд 
Салхины хамгийн өндөр хурд 


