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ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО СУМЫН АХМАДУУД ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙД ЗОЧЛОВ

“Оюу толгой” компанийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Тим Экерсли Ахмадын баярыг тохиолдуулан 
урьсны дагуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-
Овоо сумын 70 орчим ахмад энэ сарын 8, 9-нд Оюу 
толгойн уурхайг үзэж сонирхлоо. Зочид маань орон 
нутагтаа олон жил амжилт бүтээлтэй ажилласан, 
нутаг усандаа нэр хүндтэй хүмүүсбайлаа.  ТэдОюу 
толгойн уурхайн музейг ихэд сонирхож, ил уурхай, 
хүдрийн туузан дамжуулга, босоо ам, гүний уурхайгаас 
газрын гадарга руу хүдэр гаргах налуу ам, баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм. 
Захирал Тим Экерсли болон “Оюу толгой” компанийн 
Орон нутгийн харилцаа хариуцсан ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа нар ахмадуудыг уурхай дахь Ёс 
заншлын өргөөндөө хүндэтгэлтэйгээр угтан авч, 
ингэний хоормог, зуушаар дайлан халуун дотно яриа 

өрнүүлсэн юм.  “Өмнийн говийн энэ сайхан нутагт үйл 
ажиллагаа явуулдгаараа бид ямагт бахархдаг. 2013 
онд манай уурхай анхны зэсийн баяжмалаа гаргаж 
байлаа. Түүнээс хойш дөнгөж таван жил өнгөрч 
байна. Энэ хугацааг хүнээр жишээлбэл, уурхай маань 
дөнгөж хөлд орж байгаа хүүхэд л гэсэн үг” хэмээн 
Т.Экерсли онцолсон. Түүнчлэн Оюу толгойн ордын 
нөөцийн 80 хувь нь газрын гүнд байдаг, түүнийг 
олборлохын тулд одоогоор 1300 метрийн гүнд 
нэвтрээд байгаа, баяжуулах үйлдвэр дэлхийн бусад 
ийм төрлийн уурхайгаас хамгийн бага ус ашигладаг, 
хэрэглэсэн усныхаа 86 хувийг дахин ашигладаг, “Оюу 
толгой”-д 16 мянга гаруй хүн ажилладаг, 94 хувь нь 
монголчууд, тэдний 2500 гаруй нь Өмнөговийн иргэд, 
далд уурхайн бүтээн байгуулалт 5-7 жил үргэлжлэх, 
Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу “Говийн 

оюу хөгжлийг дэмжих сан”- гаар дамжуулан орон 
нутагт жил бүр таван сая ам.долларын санхүүжилт 
олгож байгаа, орон нутгийн ханган нийлүүлэлтийг 
өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, малчдын 
худгуудын ажиллагааг тогтмол хянадаг болох 
зэрэг олон зүйлийн учрыг ахмадуудад энгийнээр 
тайлбарлаж өгөв. Зарим ахмадыг Оюу толгойн 
уурхайд ажилладаг үр хүүхэд, садан төрлийнхөн нь 
тосон уулзаж, уурхайнхаа болон ажлынхаа талаар 
өгүүлж байлаа. Ахмадууд уурхайтай танилцсаныхаа 
дараа “Үнэхээр агуу том бүтээн байгуулалт юм байна. 
Нүдээр үзэж байж л мэдлээ. “Оюу толгой” компанийн 
удирдлагууд бидэнд маш хүндэтгэлтэй хандаж байгаа 
нь баярламаар сайхан байна” хэмээн сэтгэгдлээ 
ярилаа. 
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“ЗАЛУУСЫН 
ОРОЛЦООГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” 
ТӨСӨЛ АМЖИЛТТАЙ 
ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА 

УУРХАЙН ЗОРЧИГЧ 
ТЭЭВРИЙН ХЭЛТЭС 3 
САЯ ХҮН-ЦАГ АЮУЛ 
ОСОЛГҮЙ АЖИЛЛАСАН 
АМЖИЛТАА 
ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ 

“Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилттэй “Говийн оюу” ХДСангийн 
дэмжлэгтэйгээр  Ханбогд суманд 
хэрэгжиж буй “Залуусын оролцоог 
нэмэгдүүлэх нь” төслийн эхний шатны 
сургалтууд амжилттай  хэрэгжиж, 
нийт 80 залуус хамрагдаад  байна. Уг 
төслийг “Ханбогд залуусын нэгдэл” ТББ 
болон Ханбогд сумын Залуучуудын 
хөгжлийн төв хамтран хэрэгжүүлсэн 
юм. Гарааны бизнесийг дэмжих, төсөл 
бичих, оролцоог хангах зэрэг хэд 
хэдэн чиглэлээр сургалт явуулсны  
зэрэгцээ Монголын Оюун ухааны 
академийн захирал Х.Хатанбаатарын 
боловсруулсан 5 өдөрт 600 үйл үг 
цээжлүүлэх хөтөлбөрт хамруулжээ.
Сургалтыг улаанбаатарчуудад үйл 
ажиллагаагаараа танигдсан  “Хөгжлийн 
шийдэл” ТББ, FARO edu сургалтын 
төвүүд удирдан явууллаа. 

Уурхайн цогцолборын үйлчилгээний 
хэлтсийн үндсэн гэрээлэгч 
байгууллагуудын нэг болох “Ханбогд 
хурд” компани нь 2013 оноос хойш 
уурхайн зорчигч тээврийн үйлчилгээг 
хариуцан өнөөг хүртэл амжилт 
бүтээлээр арвин ажиллаж байна. 
Энэ хугацаанд тус компани баазаа 60 
автобусаар тэлж, нийт ажиллагсдын 
тоо нь 200 давжээ. “Аюулгүй ажиллагаа-
Хамтын Хүч” уриатай тус хамт олныг 
амжилтад хөтөлсөн нэг чухал зүйл бол 
зорчигч бүрийн аюулгүй байдлыг 100 
хувь хангахын төлөөх жолооч бүрийн 
хүчин зүтгэл билээ. 3 сая хүн-цаг аюул 
осолгүй ажилласан амжилтыг тэмдэглэх 
арга хэмжээний үеэр Уурхайн Дэд бүтэц 
үйлчилгээ хариуцсан ерөнхий менежер 
Марк Тэйлор тус компанийн захирал 
Б.Наранбаатарт өргөмжлөл гардуулав. 

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 
БАРИЛГЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 
АЖИЛД ТУСАЛЦГААЯ

Ханбогд суманд “Говийн оюу” 
хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдаж буй 640 хүүхдийн 
сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгын их цэвэрлэгээний ажилд 
тусалъя хэмээн  Сумын засаг дарга 
Ш.Эрдэнэжаргал санаачилж  “Сайхан 
сэтгэл тус дэмийн аян” өрнүүлж байгаа 
билээ. 

Энэхүү аянд  Ханбогд сумын иргэн, 
аж ахуйн нэгж байгууллагууд,  “Энх-
Энгүүн Хатад” эмэгтэйчүүдийн ТББ, 

Ханбогд хот тохижилт ОНӨААТҮГ, 
Залуучуудын хөгжлийн төв, “Оюу 
толгой”-н Орон нутгийн харилцааны  
хэлтсийн хамт олон  идэвхтэй  оролцож 
байна. Тус сургууль, цэцэрлэгийн 
барилга ашиглалтад орохоор сумын 
сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмж 
сайжрах билээ. 

Орон нутгийн иргэд та бүхнийг 
“Сайхан сэтгэл тус дэмийн аян”-д  
идэвхтэй хамрагдахад уриалж байна.
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ХАНБОГДЫН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГТ НЯРАЙН 
ШАРЛАЛТЫГ ХЭМЖИГЧ, ФОТО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ 
АППАРАТ ГАРДУУЛЛАА

21 АЙМГИЙН 
СЭТГҮҮЛЧДИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨЛ ОЮУ 
ТОЛГОЙН УУРХАЙД 
ЗОЧИЛЛОО

“Оюу толгой” компанийн Кэмп 
сайтын үйлчилгээнийтээврийн 
хэлтсийн залуус уурхайн ажилчдаас 
хандив цуглуулан таван сая гаруй 
төгрөг хуримтлуулан, нярайн 
шарлалтыг хэмжигч аппарат 
болон нярайн фотоэмчилгээний 
аппарат авч Ханбогдын сум дундын 
эмнэлэгт  гардуулан өглөө. Ханбогд 
сумын ИТХ-ын дарга Ж. Занабазар, 
сум дундын эмнэлгийн их эмч 
Н.Наранцэцэг,  эмч ажилчид уг 
арга хэмжээнд оролцов. Их эмч 
Н.Наранцэцэг Тээврийн хэлтсийн 
хамт олонд талархал илэрхийлж 
“Нярайн шарлалт бол хүүхэд 
болгонд явагддаг физиологийн 
үзэгдэл боловч сүүлийн жилүүдэд 
эмгэг болон удаан хугацаанд 
өндөр хувьтай явагдаж нярайн 
хэвийн өсөлт бойжилтод нөлөөлж 
олон төрлийн өвчний эх үүсвэр 
болоод  амь насанд хүрэх аюултай 
хүнд нөхцөл үүсгэж байгаа 

нь хот хөдөөгүй тулгамдсан 
асуудал болоод байна. Ийм 
төхөөрөмжүүдтэй болсноор нярайн 
шарлалтыгцаг алдалгүй түргэн 
шуурхай газар дээр нь оношилж 
эмчлэх сайн талуудтай. Өмнө нь 
аппарат байхгүй үед уламжлалт 
аргаар дутуу эмчлэх, улмаар 
хүндэрсэн тохиолдолд аймаг, 
Улаанбаатар хотын эмнэлэгт 
хүргэгддэг, тэндээ оочер дараалал 
ихтэй байдгаас эмчлүүлж чадахгүй 
удах зэрэг асуудал гардаг байсан. 
Одоо бидэнд ийм сайхан багаж 
хэрэгсэл байгаа учир сэтгэл гаргаж 
сайн ажиллах л үлдлээ. Та бүгдийн 
сайхан сэтгэл,  тус дэмд маш их 
баярлаж байна” гэсэн юм.

Нярайн шарлалт гэж юу вэ?  
Дөнгөж төрсөн нярайн элэгний 

шүүх үйл ажиллагаа бүрэн 
хөгжөөгүй байдаг тул цусан дахь 
билирубиныг хангалттайшүүж 
чаддаггүй. Үүнээс шалтгаалж 

цусанд хэвийн хэмжээнээс илүү 
хуримтлагддаг. Энэ илүүдэл  
хүүхдийн нүдний цөцгий, арьс, 
тагнай зэрэг шар туяатай  болох 
шинжээр илэрдэг. Үүнийг нярайн 
шарлалт гэж нэрлэдэг. Шарлалт 
гүнзгийрвэл тархи, мэдрэлийн 
тогтолцоог гэмтээдэг учраас 
нярайн шарлалтыг цаг хугацаанд 
нь оношлож, эмчлэх нь маш чухал 
юм. Нярайн шарлалтыг хэмжигч 
багаж нь ямар нэгэн цусны 
шинжилгээ авах шаардлагагүйгээр 
богино хугацаанд өндөр 
нарийвчлалтайгаар нярайн 
шарлалтын хэмжээг тогтоодог 
орчин үеийн багаж юм. Нярайн 
шарлалтын төвшин өндөр хэмээн 
оношлогдвол билирубины хэмжээг 
яаралтай бууруулах үүднээс 
фотоэмчилгээний аппаратыг 
ашиглан тусгай гэрлийн туяагаар 
шарлага хийдэг байна.

21 аймгийн сэтгүүлчдийн төлөөлөл Оюу толгойн 
уурхайдаа зочилж манай үйл ажиллагаа болон 
компанийн санхүүжилтээр Ханбогд суманд хийсэн 
бүтээн байгуулалтуудтай танилцлаа. “Оюу толгой” 
компани Германы олон улсын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг, “Mongolian Mining Journal” сэтгүүлийн 
дэргэдэх “Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй” ТББ-тай 
хамтран орон нутгийн сэтгүүлчдийг чадавхжуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд дөрөв дэх жилдээ ийнхүү 
сэтгүүлчдийг уурхайд хүлээн авсан юм. 
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“МЭРГЭЖИЛ 
СОНГОЛТЫН ӨДӨРЛӨГ”-
ИЙГ ДАЛАНЗАДГАД 
СУМАНД АМЖИЛТТАЙ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХАНГАМЖИЙН 
ХЭЛТЭС, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЭЛТЭС ХАНГАН 
НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХАМТ МОД ТАРИЛАА

9-р сарын 21-нд Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсэг “Мэргэжил сонголтын 
өдөрлөг”-ийг Даланзадгад суманд амжилттай 
зохион байгууллаа. Тус ажлын хэсэг энэхүү арга 
хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлсэн бөгөөд “Оюу 
толгой” компанитай хамтран ажилладаг мэргэжлийн 
коллежуудыг орон нутгийн төгсөх ангийн сурагчдад 
сурталчлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
зорилготой байв.  Арга хэмжээний үеэр “Оюу толгой” 
компанийн Үйл ажиллагааны хэлтсийн ахлах 
ажилтнууд болон гэрээт компаниудын төлөөллүүд 
очиж, орон нутгийн мэргэжлийн сургуулийн орчинтой 
танилцаж,  цаашлаад сургалтын хөтөлбөрийгажил 
олгогчийн хэрэгцээ шаардлагатай нийцүүлэх 
асуудлаар аймгийн удирдлагуудтай үр дүнтэй уулзалт 
хийлээ. 

Өдөрлөгт оролцогчдын дунд ур чадварын 
тэмцээнзохиож, амжилттай оролцсон хүүхдүүдэд “Оюу 
толгой” компаниас механикийн тоног төхөөрөмжийн 
цуглуулга гардуулж өгсөн юм. 

Өнгөрсөн бямба гараг буюу 10 дугаар сарын 20-ны 
өдөр “Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын газар, 
Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнууд Ханбогд сумын 
ханган нийлүүлэгч 15 компанийн төлөөллийн хамт 
сумандаа 700 гаруй мод суулгаж, Говийн цөлжилттэй 
тэмцэх ажилд хувь нэмрээ орууллаа. “Оюу толгой” 
болон ханган нийлүүлэгч байгууллагуудын төлөөлөл 80 
орчим хүн Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах 
“Оюу толгой”-н мод үржүүлгийн газар арга хэмжээгээ 
эхлүүлж, “Оюу толгой”-н Загийн ойн нөхөн сэргээлтийн 
талбайтай танилцаад тэндээсээУхаа заг хүрч бэлдсэн 
суулгацуудаа тарьж, бордож, усалснаар өндөрлөсөн юм.

Мод тарих үйл ажиллагаа нь нэг талаас цөлжилтийн 
эсрэг тэмцэж буй арга хэмжээ боловч, нөгөө талаас 
амралтын өдрөө гэр бүл, хамт олноороо эрүүл агаарт, 
зөв зохистой өнгөрөөх, хамт олны хувьд багийн 

ажиллагааг хөгжүүлэхэд ач холбогдолтой, олон 
нийтийг байгаль дэлхийгээ хайрлах, хамгаалах, хувь 
нэмрээ оруулахад уриалсан гэх мэт олон талын эерэг 
нөлөөтэй ажил боллоо хэмээн ханган нийлүүлэгч 
байгууллагын ажилтнууд үзэж, цаашид ч энэ төрлийн 
арга хэмжээнд идэвхтэй оролцохоо илэрхийлэв.

“Нэг мод таривал нэг насны буян, хоёр мод таривал 
хойд насны буян” гэж монголчууд хэлэлцэж, хүн болж 
мэндлээд заавал хийх үйлсэд мод тарихыг оруулсан 
байдаг. ”Манай компанийн хувьд нийтдээ зургаан 
зүйлийн модлог ургамлын 82306 ширхэг суулгацыг 
уурхайн талбай, Ханбогд, Манлай, Даланзадгад 
сумдад суулгаад байна. Ингэхдээ Говийн бүсийн 
онцлогийг сайтар харгалзаж үздэг” хэмээн “Оюу 
толгой” компанийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжилтэн 
Б.Алтанцэцэг ярьсан юм.
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ХАНДИЗЕЛЬ  ОНӨААТҮГ 
“ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ СОНСЪЁ” 
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ 
ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛЛАА

Хандизель  ОНӨААТҮГ Нийтийн аж ахуйн салбар 
үүсэж хөгжсөний 87 жилийн ойн хүрээнд 10 дугаар 
сарын 22-ний өдөр “Хэрэглэгчээ сонсъё” нээлттэй 
хаалганы өдөрлөгийг Үлэмжийн чанар соёлын төвд 
зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр байгууллагын үйл 
ажиллагааны танилцуулга, тайлан усны үнэ тариф,  ус 
хангамжийн технологийн үйл ажиллагааны горим 
ажиллагааны талаар хэрэглэгчдэдээ мэдээлэл өгөв. 
Мөн шилдэг 4 хэрэглэгчид  өргөмжлөл, гарын бэлэг 
гардуулж,өдөрлөгийн үеэр зохион байгуулсан “АХА” 
тэмцээнд 1-р байранд орсон хэрэглэгчийг 1 сарын усны  
төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөн урамшууллаа. 

Хандизель  ОНӨААТҮГ нь сумын төвийн дулаан, 
цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, ашиглалт, үйлчилгээг  
хариуцан ажилладаг.Тус компани сумын цэвэр усны 
байгууламжийг 2016 онд “Оюу толгой” компанийн 
хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан. 
Үүнээс хойш ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалт 
үйлчилгээний ажлыг хариуцан ажиллаж байгаа юм. 
Нийт 103 айл өрх албан байгууллагад хоногт 70 тонн 
ус түгээж,  мөн хэмжээний бохир ус татан зайлуулж, 
4,5 тонн багтаамжтай ус зөөвөрлөх машинаар 50 гаруй 
албан байгууллага, айл өрхийн бохир усыг зөөвөрлөн 
ажиллаж байна. 

“ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР – 2” БУЮУ 
“ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ЗАЛУУЧУУД ХӨТӨЛБӨР” 
АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

“Оюу толгой” компаниас өсвөр үеийнхэнд хандан 
хэрэгжүүлж байгаа цөм хөтөлбөр “Хөгжлийн төлөө 
залуучууд”-ын хүрээнд Ханбогд сумын сум дундын 
эмнэлэг дээр 2015 оны 1-р сард байгуулагдсан Өсвөр 
үед ээлтэй клиник-ийн  үйл ажиллагаа өргөжин тэлсээр 
байна. Өсвөр үеийн клиникийн их эмч Г. Аззаяа энэ оны 
7-р сард ажлаа авснаасаа хойш  ерөнхий боловсролын 
сургуулийн өсвөр насны хүүхдүүдэд клиникийн талаар 
цаг үеийн мэдээлэл тогтмол хүргэж, найрсгаар хүлээн 
авч уулзаж, сургалт, мэдээлэл,  үзлэг шинжилгээ, 
ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгч хамтран 
ажиллаж байгаа аж. 

Тэгвэл “Хөгжлийн төлөө залуучууд” хөтөлбөрийн 
II шат болгон “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
сайжруулах санаачилга” төслийг эхлүүлээд байна.  

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт эрүүл 
мэндийн хичээлийг заавал судлах хичээл болгон 
тусгаж, 2018-2019 оны хичээлийн жилээс эхлэн 4-12 
дугаар ангид заахболсонтой холбоотойгоор БСШУСЯ 
болон ЭМЯ хамтарсан ажлын хэсэг гаргаж, НҮБ-ын 
Хүн амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн арга зүй, 
санхүүгийн тусламжтайгаар сургалтын хөтөлбөр, 
удирдамжийг боловсруулан хэвлүүлсэн. Тус хичээлийн 
үндсэн 6 агуулгын нэг нь “Аюулгүй байдал, анхны 

тусламж” бөгөөд энэ хүрээнд 10 дугаар ангид “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах”, 12 дугаар ангид 
“Осол гэмтлээс сэргийлэх хууль тогтоомж, дүрэм журам 
баримтлах” сэдвийг тусган, багш нарыг үндэсний болон 
аймгийн хэмжээнд бэлтгэх ажлууд хийгдсэн байна.

Ханбогд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчдад энэхүү хичээлээр олж авсан мэдлэгээ 
сургуулиас гадуурх үйл ажиллагаагаар бататгах, бусдад 
түгээх,  залуучууд, малчдын оролцоо, санаачилгатайгаар 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах 
үйл ажиллагаа явуулж,  замын хөдөлгөөнд оролцох 
үедээ аюулгүй байдлаа хэрхэн хангах талаарх мэдлэг 
дадлагыг сайжруулах  хэрэгцээг хангахын тулд “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах санаачилга”-
ыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна 

Төслийн хүрээнд ЕБС, 21, 22 дугаар цэцэрлэг 
дээр эцэг эхчүүдэд хуваарь гаргаж  “School po-
lice” эргүүл ажиллуулж хүүхдийн аюулгүй байдлыг 
хангаж ажиллахаас гадна, сургууль, цэцэрлэгийн ойр 
орчмын замын хөдөлгөөнд хяналт тавьж цагдаагийн 
байгууллагаар зохицуулалт хийлгэх замаар  хамтран 
ажиллаж байна. Мөн 3 дугаар ангийн 3 бүлэгт гэрэл 
ойлгогчтой ханцуйвч хийлгэн өгч,замын хөдөлгөөнд 
аюулгүй оролцох боломжийг нь бүрдүүллээ.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2018 ОНЫ III УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
“Оюу толгой”-н дотоодод зарцуулсан нийт 
мөнгөн хөрөнгө 8 тэрбум ам.доллар давлаа
• “Оюу толгой”-н зэсийн баяжмал олон улсын зах 

зээлд гарсны таван жилийн ой долоодугаар сард 
тохиолоо.

• Гуравдугаар улиралд Аюулгүй ажиллагааг хангахад 
онцгойлон анхаарч ажиллалаа.

• Жил тутмын гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
төлөвлөгөө, зардлын шинэчилсэн тооцооллыг 
хийлээ.

• “Оюу толгой” энэ жилийн гадаад, дотоодын 
тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдээ зарлаад байна.

• 124 ханган нийлүүлэгч оролцсон “Ханган 
нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн-2018”-г амжилттай 
зохион байгуулав. 

“Оюу толгой” компани 2018 оны 9 сарын 30-наар 
дуусгавар болсон гуравдугаар улирлын шинэчилсэн 
тойм мэдээгээ танилцууллаа.

“Оюу толгой” компани 2018 оны гуравдугаар улирлын 
92 хоногийн 83-д нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. 2018 
оны эхний гурван улирлын байдлаар “Оюу толгой” 
компанийн 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл 
бэртлийн давтамж 0.19 байлаа. 

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 
2010 оноос эхлэн 2018 оны гуравдугаар улирлын 
байдлаар 1.6 тэрбум ам.долларыг татвар, хураамж 
болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны эхний 
гурван улиралд 152 сая ам.доллар төлсөн байна.

“Оюу толгой” компанийн үндсэн болон гэрээт 
ажилчдын тоо 17 мянга давж, Монгол Улсад ажил 
олгогч хамгийн том хувийн хэвшлийн байгууллага 
болоод байна. Ажиллах хүчний 93 хувь нь монгол 
бөгөөд үүний 19.4 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд, нийт 
ажиллах хүчний 53.9 хувийг гүний уурхайн ажилчид 
бүрдүүлж байна.

Гүний уурхайн мэдээлэл
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын хуваарь, 

зардлын тооцооллыг 2 дахь удаагаа нягтлан шалгалаа. 
Шинэчилсэн тооцооллоор гүний уурхайн төсөл 
төсөвт өртөгтөө багтан, анхны хүдэр гаргах хугацаа 
болоод төслийн бүтээн байгуулалт дуусах хугацаа 
төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байна гэж дүгнэв. 
Харин хоёрдугаар босоо амны бүтээн байгуулалтад 
тулгарч буй зарим хүндрэлүүд болон чулуулгийн нөхцөл 
байдлаас 2021 оны нэгдүгээр улиралд эхлэх ёстой 
байсан гүний уурхайн тогтвортой үйлдвэрлэл бага зэрэг 
хойшилж, мөн оны гуравдугаар улирал руу шилжих 
магадлалтай гэсэн шинэчилсэн тооцоолол гарлаа.

“Оюу толгой” нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа ердөө 
0.35 шоо метр буюу дэлхийн ижил үйл ажиллагаатай 
бусад уурхайн хэрэглэдгээс даруй гурав дахин бага ус 
ашиглаж, олон улсад жишиг болохуйц байгаль орчны 
гүйцэтгэлээ үргэлжлүүлэн бататгав. Тус тайлант 
хугацаанд ус дахин ашиглалтын түвшин 89 хувь байлаа. 

Боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа нь “Оюу 
толгой”-н үйл ажиллагааны нэн чухал хэсэг юм. Бид 
“эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс 
бүтээх” гэсэн алсын хараагаа мөрдлөг болгон тууштай 
хэрэгжүүлж байна. 2018 оны III дугаар улиралд 215,503 
хүн/цагийн сургалт явуулж, нийт 10,301 үндсэн болон 
гэрээт ажилчин хамруулсан байна.

“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний гурван 
улиралд 793 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 
562 нь үндэсний компани бөгөөд үйл ажиллагааны 
худалдан авалтын 79 хувийг эдгээр компанид 
зарцуулав. 2010 оноос 2018 оны III улирал хүртэлх 
хугацаанд үндэсний худалдан авалтад нийт 2.6 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан бол мөн хугацаанд Өмнөговь 
аймгийн нийлүүлэгчдээс авсан бараа, үйлчилгээ 
худалдан авалтдаа 379 сая ам.доллар зарцуулсан байна. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2018 оны III улирлын 

гүйцэтгэлийн тойм мэдээг дараах хуудаснаас үзнэ үү.

2018 оны гуравдугаар улирлын үйлдвэрлэлийн 
тайлан
• Гуравдугаар улиралд ил уурхайн олборлолтын IV 

шатны хатуулаг өндөртэй хүдрийн боловсруулалт 
нэмэгдсэн хийгээд төлөвлөгөөт засварын түр 
зогсолт хийсэнтэй холбогдолтойгоор тээрмийн 
ашиглалтын түвшин өмнөх улирлынхаас 5 
хувиар буурсан. Хүдэр дэх агуулга, метал авалт 
нэмэгдсэн авч бүтээмж буурснаас үүдэн зэсийн 
үйлдвэрлэл өсөлтгүй байлаа. Хүдэр дэх агуулга, 
метал авалт өндөрссөний хүчинд алтны үйлдвэрлэл 
54 хувиар нэмэгдсэн. Долоо, наймдугаар сарын 
үргэлжилсэн их усан борооноос үүдэн Хятадын 
авто, төмөр замын тээвэрлэлт саарсныг дагаад 
борлуулалтын хувь хэмжээ буурсан. Гуравдугаар 
улирлын борлуулалт өмнөх улирлынхаас бага 
байна. Хоёрдугаар улиралд  борлуулалтын хэмжээ 
гуравдугаар улирлынхаас өндөр байсан шалтгаан 
нь хоёрдугаар улиралд тээвэр ложистикийн 
үйл ажиллагаа жигдэрч, нэгдүгээр улиралд 
давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас хуримтлагдаад 
байсан баяжмалыг хэрэглэгчдэд хүргэсэнтэй 
холбоотойгоор борлуулалт нэмэгдсэн дүнтэй гарч 
байсан.

Туркойз Хилл “Оюу толгой”-г 2018 онд 125,000-155,000 
тонн баяжмал дахь зэс үйлдвэрлэнэ хэмээн таамаглаж 
байснаа 140,000-155,000 тонн болгон шинэчилжээ. 
Харин баяжмал дахь алтны үйлдвэрлэл 240,000-280,000 
унци байх таамаглал хэвээр байна.



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

8  |  ot.mn

“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 гарч буй ахиц дэвшлийн 
талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2018 оны 10 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны  III улирлын тойм мэдээ
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН БАЙГАЛЬ 
ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮЙЛ 
ХЭРЭГТ МАНЛАЙЛСААР

“Оюу толгой” байгаль хамгаалах бодлогынхоо 
хүрээнд Өмнийн говийн биологийн олон янз байдлыг 
хадгалахыг хичээн ажилласаар ирсэн билээ. Уурхайн 
үйл ажиллагаанаас үүдсэн ховор зүйл амьтдын 
нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг хамгийн бага түвшинд 
байлгахад чиглэсэн төрөл бүрийн судалгаа хийж 
байна. Тэр дундаа хулан, хар сүүлт, махчин шувуудын 
судалгаанд онцгой ач холбогдол өгдөг. Тэрхүү 
судалгааны дүнд суурилан амьтдыг хамгаалах олон арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг юм.

 “Оюу толгой” компани байгаль хамгаалах 
бодлогынхоо дагуу  сэтгүүл зүйн салбарын Балдоржийн 
шагналт “Хүрээлэн” төсөлтэй хамтран “Хүрээлэн– Амьд 
ертөнцийн цуврал”-ын дөрвөн дугаар бэлтгэж байгаа 
билээ. Дэлхий дахинаа “Монголын хулан” хэмээн 
танигдсан, Говийн эрдэнэ болсон хулангийн талаар 
толилуулах эхний дугаарыг Өмнийн говьд хийсэн юм. 
Энэхүү нэвтрүүлгийг манай фэйсбүүк хуудсаар зочлон 
хүлээн авч үзээрэй. 

Хар сүүлт зээрийн тухай

Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Холбооны Улаан данс, 
Улаан номонд ховор хэмээн тэмдэглэгдсэн хар сүүлт 
зээр нь Монголын Өмнийн говь, Их нууруудын хотгор 
зэрэг цөөн газарт алаг цоог үлдсэн туруутан амьтан юм. 
БОАЖЯ-наас 2010 онд хийсэн нөөцийн үнэлгээгээр хар 
сүүлт зээр улсын хэмжээнд 25 мянга орчим байна гэж 
тооцоолсон байдаг. Монгол Улсын Засгийн газар 1965 
оноос хар сүүлтийг агнахыг бүрэн хориглосон. Хүний 
нөлөөнөөс болж сүүлийн жилүүдэд хээр талд бэлчихээ 
болиод, аараг толгод, сайр садарга бүхий авто машин 
явахад бэрх, бартаатай газар дагаж нутаглах болжээ. 
Нэг газар удаан амьдардаггүй, бэлчээрийн соргогийг 
дагаад өдөрт хэдэн арван км бэлчих нь бий. Монголоос 
гадна Азербайжан, Гүрж, Ирак зэрэг улсад нутагшдаг.

“Оюу толгой” ХХК уул уурхайн үйл ажиллагаа 
явуулахдаа байгаль орчин, биологийн төрөл зүйлийг 
хамгаалж, нөлөөллийг нь бууруулахын тулд олон талт 
арга хэмжээ авдаг билээ. Тиймдээ ч бид шинжлэх 
ухааны үндэслэл бүхий арга зүйн дагуу, судалгаа 
шинжилгээний ажлуудын үр дүнд тулгуурлан үйл 
ажиллагаагаа байгаль орчин, орон нутагт хор нөлөөлөл 
багатай байхаар бодолцож ажилладаг. Манай 
компанийн Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлын 
хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Алтанцэцэг эдгээр ажлын 
нэг болох цагаан модот заг бүхий талбайн амьдрах 
орчныг хэрхэн нөхөн сэргээсэн тухай болонхяналт 
шинжилгээ, ,Говь цөлийн бүс нутагт ургадаг байгалийн 
ургамлын үрийн соёолох чадварын талаар хийсэн 
судалгааны ажлуудын үр дүнгээсээ өнгөрсөн сард 
болсон Экологийн нөхөн сэргээлтийн нийгэмлэгийн 
Европ болон Австрали, Ази тивийн нөхөн сэргээлтийн 
салбар хуралдаануудад хэлэлцүүлсэн байна. Олон 
улсын хэмжээнд сүүлийн 30-аад жилд эрчимтэй 
үйл ажиллагаа явуулж буй тус нийгэмлэг  судлаач, 
хэрэгжүүлэгч талууд, бодлого боловсруулагч болон 
олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулж, мэдлэг, 
мэдээлэл, туршлага солилцох зорилгоор хоёр жилд 
тутамд олон улсын болон тивийн салбар хуралдааныг 
зохион байгуулдаг юм. 
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ХОТ БОЛОХ АМБИЦТАЙ 
ХАНБОГДЫН НЭГ ӨДӨР

Манай сонины сурвалжлах баг уул 
уурхайн том төслийн өгөөж жирийн нэг 
суманд яаж нөлөөлдөгийг сонирхохоор 
өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд өмнийн 
говийг зориод ирлээ. Онцолсон сум 
маань Өмнөговь аймгийн Ханбогд. Нутагт 
дэвсгэрт нь Оюу толгой төсөл хэрэгждэгийг 
монголчууд андахгүй. Нар төөнөж 
налайсан намрын өдрүүд Ханбогдод ид 
дундаа байна. Арваннэгдүгээр сарын 
сүүл хүртэл энэ янзаараа налайдаг гэж 
сумын захиргааны үүдэнд таарсан ахимаг 
насны эр сонирхуулав. “Манай сум чинь 
утаа баагисан 200 өрхтэй, сургуульдаа 
350, цэцэрлэгтээ 50 хүүхэдтэй, албан 
байгууллага 14-тэй жижигхэн сум байлаа. 
Хуучин цагт Түшээт хан аймгийн Говь 
мэргэн вангийн хошууны Хондого гэж нэгж 
байсан юм. 1924 онд байгуулагдсан сум 
шүү дээ. Ах нь энэ сумын Засаг даргаар 
16 жил ажилласан Д.Буянтогтох гэж хүн 
байгаа юм. Далаад оноос Тамгын газрын 
дарга, сумын орлогч, нягтлан хийж яваад 
даргаар ажилласан. Одоо ажнай Д.Бат-
Эрдэнийн бие төлөөлөгч” гэж ирээд хууч 
дэлгэв. Ханбогдод өвөл 16-17 хэмээс 
хэтэрдэггүй ч салхитай учраас хангайн 
малчид чардайдаг гэнэ. Харин сумын 
төвийнхөн бол ажирдаггүй, Ханбогдынхон 
суурьшсан энэ хонхор газарт салхигүй, нар 
ээсэн таатай өдрүүд үргэлжилдэг ажээ.

Сумын даргаар олон жил ажилласан 
Д.Буянтогтохтой хагас цаг хөөрөлдсөний 
дараа захиргааны байр руу орлоо. Эхлээд 
орсон өрөө маань Иргэдийн хурлын 
даргынх. Уурхайчны баримал, тэмээний 
сувинер, дүүрэн бичиг цаас өрсөн 
ширээний ард 30 гаруй насны залуу утсаар 
яриад завгүй угтав. 

Ханбогдын иргэдийн хурлын даргыг 

Ж.Занабазар гэдэг аж. Өмнө нь “Бороо 
голд”-д ажиллаж байсан гэнэ. Биднийг 
цай, чихрээр дайлангаа “Манай сум чинь 
их онцлогтой. Төсвөөс татаас авдаггүй, 
өгдөг ганц сум. Бүртгэлтэй хүн ам маань 
7500. Хөдөлгөөнт хүн ам нь бүр талийсан. 
30 орчим мянга. Цагаан хадны 12, 13 
мянган жолооч Ханбогд сумын Хайрхан 
багт харьяалагдаж явдаг юм. Сая аймгаас 
гэмт хэргийн гаралтын хувь хэмжээний 
мэдээ өгч байна. Манай сум гэмт хэрэг, 
ослын тоогоороо аймагтаа тэргүүлж байх 
жишээний. Бараг 50 хувь нь нүүрсний зам 
дээр гардаг осол гээд бод доо” гэсээр 
яриагаа эхлэв. Нүүрсний замд өдөр бүр 
осол гардаг учраас эмнэлгийн зардал 
хэтрээд явчихдаг гэнэ. Нүүрс тээврийн 
жолооч нар хил хүрэхийн тулд өчнөөн 
хонодог, өнгөрсөн өвөл гэхэд нэг жолооч 
машиндаа гал түлж хонож байгаад амиа 
алдсан гэх мэт өчнөөн хэцүү тохиолдлыг 
Иргэдийн хурлын даргын өрөөнд суухдаа 
сонслоо.

Нийслэлчүүдийн толгойны өвчин 
болсон цэцэрлэг, сургууль хүрэлцэхгүй, 
цэцэрлэгт хүүхдээ өгөхдөө оочер дугаар 
болдог зовлон Ханбогдод бас байна. 
Сумын захиргаанаас холгүй барьж буй 
сургууль, цэцэрлэг энэ сарын сүүлээр 
ашиглалтад орох сайн мэдээ бий ч өдрөөс 
өдөрт өсч буй эрэлтийг гүйцэхгүй, дахиад 
гурван ч цэцэрлэг хэрэгтэй гэж сумын 
удирдлагууд ярилаа. Өмнөговь аймгийн 
Баян-Овоо, Манлай сумд Ханбогдын нэг 
багаас цөөн хүнтэй хэр нь засаг захиргаа, 
төр, төсвийн байгууллагын бүтэц орон тоо 
ижил шахуу байдаг нь нэлээд ачаалал 
үүсгэдэг бололтой. Баргийн суманд байхгүй 
50 ортой сум дундын эмнэлэг, прокурор, 
шүүх, цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
алба энд ажилладаг аж. Бүр ямар ч 
суманд байхгүй Малын эрүүл мэндийн 

төв барьчихаж. Оюу толгойн дэмжлэгээр 
баригдсан энэ төвд хүнсний шинжилгээ 
хийх том лаборатори ч ажиллах гэнэ. 
Ирэх оны эхнээс Малын эрүүл мэндийн 
төв ашиглалтад орно гэсэн мэдээллийг 
сумын удирдлагууд өгөв. Ж.Занабазараас 
“Танай суманд иргэний хөдөлгөөн байна 
уу” гэж сонирхоход “Бий бий. Гэхдээ босдог, 
тэмцдэг, эсэргүүцдэг үеэ давчихсан. 
Ойлголцдог цаг руугаа орчихсон” гэж байна.

 

 Ж.Занабазар “Манайх чинь донор 
сум шүү дээ. Оюу толгойн бүтээж байгаа 
баялгаас улсаараа хүртэж байна. Донор 
хүн цусаа олны төлөө өгдөг. Тэгснийх нь 
хариуд цусаа төлжүүл гээд халуун цай, амин 
дэм өгдөг дөө. Гэтэл манай суманд тийм 
дэмжлэг урамшуулал алга. Өнөөгийн хууль 
эрх зүйн хүрээнд төсвийн шатлалаараа 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний усны төлбөр 
аймгийн төсөвт ордог. 20 тэрбум төгрөг 
ордог юм. Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн тухай хуульд усны төлбөрийн 
35-аас доошгүй хувийг усны эх үүсвэрийг 
хамгаалах, нөхөн сэргээхэд зарцуулна 
гээд заачихсан байдаг. Тэр заалтаа бариад 
35-аас доошгүй хувийг авна гэхэд аймгийн 
хэмжээнд зургаан тэрбум орчим төгрөг 
болдог. Өмнөговь Ханбогд гэдэг ганц 
хүүхэдтэй айл биш л дээ. Ингээд харахаар 
тохиролцохоос өөр аргагүй. Аймагт ирэх 
35 хувиас 35 хувийг нь усны эх үүсвэр 
болсон Ханбогд сум авах ёстой гэсэн яриа 
хэлэлцээ өрнүүлж ерөнхийдөө ойлголцоод 
явж байна” гэж ярьсан юм.

ШИНЭ ЭРИН СУРГУУЛИЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙГ 
ХАНБОГД СУМАНД 
НЭВТРҮҮЛНЭ 

Иргэдийн хурлын даргатай ойр зуурыг 
хөөрөлдсөний эцэст сумтай танилцахаар 
гарлаа. Захиргаанаас холгүйхэн томоо 
хашаанд сүндэрлэх өнгөлөг барилга 
хэний ч нүдэнд тусахаар содон юм. 
Барилгын ажил нь дуусчихсан, энэ 
сарын сүүлээр ашиглалтад орох юм 
байна. Өмнийн говийн Ханбогд суманд 
Нийслэлчүүдийн хүүхдээ өгөх гэж 
мөрөөддөг Кембрижийн хөтөлбөртэй 
“Шинэ эрин” сургуулийн менежментийг 
тус сургуульд нэвтрүүлж, хэзээ мөдгүй 
үүдээ нээхээр болчихож. Мөн “Шинэ 
эрин” сургуулиас захирал, менежерийг нь 
аль хэдийнэ томилжээ.

Энэ сургуульд 640 хүүхэд хичээллэнэ. 
Үүнээс гадна 200 хүүхдийн цэцэрлэгтэй. 
Биднийг очиход сургуулийн барилга 
дээр техникийн комисс ажиллаж байв. 
Энэ сургуулийн бүтээн байгуулалтад 
зарцуулсан мөнгийг Оюу толгой 
компаниас гаргажээ. Тодруулж хэлбэл 
“Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих сангийн 
хөрөнгө оруулалтаар босч байгаа 
сургууль аж. Зургаан тэрбум 79 сая 
төгрөгийн өртгөөр боссон гэх мэдээллийг 
гүйцэтгэгч компанийн зүгээс өглөө. 
Тоног төхөөрөмжийн зардлыг нэмбэл 
долоон тэрбум төгрөг гараад явчих 
бололтой. Сургуулийн барилга дээр 
ажилласан гүйцэтгэгч компани болох 
“Говийн өгөөж”-ийн менежер Б.Нямбат 
“Манай компанийн ажил 95 хувийн 
гүйцэтгэлтэй явж байна. Сургуулийн 
хойно хөлбөмбөг, сагс, волейболын 
талбайтай. Зүлэгжүүлэлтийг нь сүүлд 
хийнэ. Гүйлтийн замаа цутгачихсан” 
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гэж сонирхууллаа. Будаг нь ханхалсан 
сургуулийн барилгатай танилцаж явах 
үеэр сумын Засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал 
биднийг зорьж ирсэн юм. Дөч гаруй 
насны гав шав хийсэн хөдөлгөөнтэй, 
яриа хөөрөөтэй тэрээр “Манай суманд 
650 айлын орон сууц баригдана. Ажил 
нь эхэлчихсэн. Ханбогдын нэг компани 
бариулж байна. Гүйцэтгэлийн ажлыг нь 
бүр туркүүдээр хийлгэж байна. Зүгээр 
ч нэг хороолол биш. Үйлчилгээтэй, 
цэцэрлэг, сургуультай цогц хороолол. 
Энэ сургуулийг гэхэд л хувийн хэвшил, 
тодруулж хэлбэл Оюу толгой зуун хувь бие 
дааж санхүүжүүлээд бариулчихлаа. Гэхдээ 
л 200 хүүхдийн цэцэрлэг манай суманд 
багадахаар байна. 2-5 насны хүүхдүүд 
гэхэд л 800 хүрчихсэн. Би Монголын 
анхны цэцэрлэгийн хоёр эрэгтэй багшийн 
нэг л дээ. Миний эрхлэгчээр нь ажиллаж 
явсан цэцэрлэгийн багтаамж нь 175 
хүүхдийнх. Гэтэл өнөөдөр 280 хүүхэдтэй 
ажилладаг. Ирэх жил дахиад хоёр 
цэцэрлэг хэрэгтэй” гэж ярилаа. “Гангар 
инвест” зэрэг том компаниуд нийтийн 
орон сууц, таунхаус, синглхаус зэрэг 
бүх л зэрэглэлийн хотхон байгуулахаар 
Ханбогдод газар аваад эхэлчихэж. Сумын 
төвд шинээр газар авах боломжгүйд 
хүрчээ. Хувь иргэн Ханбогдод газар авъя 
гэвэл төвөөсөө 7-10 км-т хол газарт л 
боломж бий гэнэ. Сургууль, цэцэрлэгтэй 
ойролцоо газрын хоосон хашаа гэхэд л 10 
сая төгрөгөөр үнэлэгдэж байна.

ЖИРИЙН ЖОЛООЧООС 
КОМПАНИЙН ЗАХИРАЛ 
БОЛСОН ЗУРГААН ЖИЛ

Америк мөрөөдөл жирийн нэг сумын 
төвд биеллээ олжээ гэчихмээр олон 
сонирхолтой түүхийг Ханбогдод ирээд 

сонсов. Хөрөө, харуул хоёртой энэ сумын 
хүргэн болж ирээд Оюу толгойд ханган 
нийлүүлэлт хийдэг модон эдлэлийн 
үйлдвэрийн эзэн болчихсон залуу, 
дэлгүүрийн булан түрээсэлж Оюу толгойд 
бичгийн хэрэгсэл нийлүүлж эхэлсэн ч тун 
удалгүй хоёр давхар барилга бариад бичиг 
хэрэгслийн том дэлгүүр нээсэн бизнесмэн 
гэж ирээд яривал том төсөл дагаж 
амьдралаа танигдахын аргагүй өөрчилсөн 
олон хүн Ханбогдод амьдарч байна. 

“Ханбогд хурд” компанийн захирал 
Б.Наранбаатар

Тэдний нэг болох Б.Наранбаатартай 
уулзлаа. “Ханбогд хурд”-ын оффис дээр 
очиход Б.Наранбаатар захирал Оюу 
толгой руу явах гээд зав багатай байж 
таарав. Гэхдээ л сумынхан нь өөр зуураа 
бахархангуй ярьдаг түүхийг нь яриулж 
амжсан юм. “Ханбогд хурд”-ын захирал 
2006 ондОюу толгойд сарын 250 мянган 
төгрөгийн цалинтай жирийн л жолоочоор 
ажилд орж байж. Сүүлд 2012 онд “Ханбогд 
хурд” компаниа байгуулжээ. 2013 
онд Оюу толгойтой анх гэрээ хийхдээ 
долоон ажилчин, долоон автобустай 
байсан энэ компани өдгөө 300 гаруй 
ажилтан, 50 гаруй тээврийн хэрэгсэл, 
автобустай болчихож. Автобус баазтай 
болсон Б.Наранбаатараас ирээдүйн 
хүслийг нь сонирхоход “Ханбогд хурд 
гэсэн бичигтэй хувцас өмссөн хүмүүс 
Ханбогдын гудамжийг дүүргээсэй гэж 

хүсдэг. Сумынхаа төвөөр алхахаар манай 
компанийн хувцсыг өмссөн айлын эзэгтэй 
олон таардаг. Тэр бүхэн надад сайхан 
мэдрэмж төрүүлдэг. Ажлын байраа улам 
л нэммээр байна” гэж хэлээд хөгжилтэй 
инээв. Эдний компанийн жолооч нар сард 
багадаа сая төгрөгийн цалин авдаг гэнэ. 
Б.Наранбаатар ярианыхаа төгсгөлд “Оюу 
толгой төсөл энгийн хүмүүсийн амьдралд 
гайхалтай нөлөө үзүүлж байгаа. Манай 
компани өдрийн цагаар туслах ажилтан 
авъя гэсэн зар тавихаар хүн олддоггүй. 
Бүгд орлоготой, ажилтай болсны жишээ 
л дээ. Том төслийн нөлөө ийм сайхан. Би 
Ханбогдын уугуул. Манай суманд Оюу 
толгойтой хамааралгүй айл гэж байхгүй” 
гэсэн юм. 

Ханбогдод цэвэр усны хоёр ч үйлдвэр 
ажилладаг юм байна. За тэгээд Оюу 
толгойд нэг удаагийн аяга, халбага сэрээ, 
аяга угаагч шингэн, дээжний уут гэх мэт 
төрөл бүрийн бараа ханган нийлүүлдэг 
компаниуд Ханбогд суманд аль хэдийнэ 
төвхнөчихөж. Цаашдаа ч Оюу толгойд 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэх 
компаниудыг Ханбогдод ажиллаж, 
Ханбогдоос ажилчин авахыг шаардана, 
энэ болзолд нь толгой дохисон ямар ч 
компанид дэмжлэг үзүүлнэ гэж сумын 
удирдлагууд ярьж байлаа. Сонирхуулж 
хэлэхэд УИХ-ын гишүүн асан М.Зоригтын 
хэрэгжүүлж буй “Бидний цөөхөн 
монголчууд” төслийнхөн Ханбогдол 20 гаруй 
хоног саатжээ. 400 гаруй аж ахуйн нэгжтэй, 
нэг тэрбумаас хэдэн зуун тэрбумын 
борлуулалтын орлоготой компаниудтай 
улсдаа ганц сум учраас арга ч үгүй байх. 
Нэг суманд дунджаар ганц хонодог төслийн 
багийнхан уйдах, амрах завгүй хорь 
хоножээ. Сумын засаг дарга Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын даргатайгаа “Бидний 
цөөхөн монголчууд” төслийнхөнд сумынхаа 

брэнд жимбий хоолыг хийж өгснөө 
сонирхуулав. Тэрээр “Зоригтыг лайв хийгээд 
дуусахад биднийг 11500 хүн үзсэн байсан. 
Сая орж харсан чинь 40 мянга давсан байна 
лээ” гэж хэлээд хөгжилтэй инээв. 

МҮОНР-ийн “Сэрсэн Говь” 
нэвтрүүлгийн өнгөрсөн дугаарт 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
орлогч, “Оюу толгой” компанитай 
хамтран ажиллах, орон нутгийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хэсгийн 
ахлагч Х.Батболд оролцож манай 
компанийн орон нутгийн хөгжилд 
оруулж буй хувь нэмэр, орон нутгийн 
хамтын ажиллагааны талаар ярьсан 
байна. Энэ удаагийн дугаарт “Оюу 
толгой” компанийн сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн М.Ариунтунгалаг 
оролцож МСҮТ-ийн чиглэлээр 
компаниас хийсэн ажлын талаар 
ярина.

“Сэрсэн говь” нэвтрүүлгийг 
МҮОНРТ-ийн mnb.mn цахим хуудас, 
радиогийн 106, FM-ийн 100,9 
долгионоор сонсох боломжтой.

“ОРОН НУТГИЙН 
СОНИН”-Ы 
УНШИГЧДЫН 
СОНОРТ



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

12  |  ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Редактор: Э.Баярчимэг

Мэдээллийг бэлтгэсэн: Б.Азжаргал, 
Б.Танхилдулам, Л.Уянга, М.Ариунтунгалаг, 
Н.Сосорбурам, О.Батзориг

Гэрэл зургийг: Ц.Мөнхчулуун, М.Хосбаяр, 
Өдрийн сонины цахим хуудас.

Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал, Э.Баярчимэг

Хэвлэлийн эхийг: Ц.Мөнхчулуун

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 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.

АГААРЫН ЧАНАРЫН 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 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 IX сарын 16-ээс X 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 4.6 
м/с буюу олон жилийн дундаж орчимд байсан. Сарын 
хугацаанд гурван удаа бороо орсон бөгөөд нийлбэр нь 4.8 
мм хүрсэн. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 
өмнөх сартай харьцуулахад ойролцоо утгатай байна. 
Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.006мг/м3, Станц#2 
(МАС)-д 0.007 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.005 мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.004 мг/м3  тус тус агууламжтай байв. Бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага байв.
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Хур тунадас Станц#1(ХС) Станц#2(МАС) Станц#3(ХХУТ)

Станц#4(ХХБ) MNS4585:2016 Салхины дундаж хурд Салхины хамгийн өндөр хурд


