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ОРОН НУТГИЙН СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН

Эрхэм хүндэт Өмнөговьчуудаа,

Морилон айсуй XVII жарны шарагчин гахай жилийн сар шинийн мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье.
Өнгөрсөн хугацаанд манай компани “Шилдэг ус хэмнэгч байгууллага”-аар шалгарлаа. Аюулгүй 

ажиллагааны салбарт “Рио Тинто” группийн хэмжээнд бид тэргүүлсэн хэвээр байна. Цаашид өсөн 
нэмэгдэх эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын эх үүсвэрээс хангах дэд бүтцийн томоохон төсөл 
хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэж эхэллээ.

Орон нутгийн эдийн засгийн болоод нийгмийн дэд бүтцийн хөгжилд манай компанийн зүгээс 
оруулж буй хувь нэмэр өргөжихийн зэрэгцээ мэдлэг чадвартай, туршлагатай залуу боловсон 
хүчний нөөц бүрдэн тогтсоныг тэмдэглэхэд таатай байна.

Танд болон танай гэр бүлийнхэнд шарагчин гахай жилдээ эрүүл энх, аз жаргалтай байхын 
өлзийтэй ерөөлийг дэвшүүлье!

Сар шинэдээ энх амгалан, тавлаг сайхан шинэлээрэй!
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ГАЛБЫН ГОВИОС “МОНГОЛ УЛСЫН АВАРГА 
МАЛЧИН” ДАХИН ТОДОРЛОО

Ханбогд сум нь эрдэнэт мал сүргээ 
таван төрөл дээр нь өсгөн үржүүлж 
үүлдэр угсааг нь сайжруулан ашиг 
шимийг нь хүртсээр ирсэн билээ. 
Сүүлийн жилүүдэд тэмээн сүргээрээ 
улсдаа тэргүүлсээр ирсэн сум орон 
нутгийн энэ сайхан амжилтын цаана 
тэмээчид, малчдын маань нөр их 
хөдөлмөрийн үр шим оршин байдаг. 
Ханбогд сумын малчид маань  улс 
нийгэмдээ уйгагүй хөдөлмөрлөснийхөө 
үр шимээр улиран одож буй нохой жилд 
амжилт бүтээл арвинтай байж улс, 
аймаг, сумын аварга малчин хэмээх 
эрхэм хүндтэй шагналын эзэд болж 
сар шинээ амжилт ололтоор угтлаа.  
Монгол Улсын “Аварга малчин”-аар  
Баян багийн тэмээчин Ж.Бямбадорж, 
“Алтан ботгоны эзэн”-ээр Баян багийн 
тэмээчин Д.Бөхчулуун, “Аймгийн 
аварга малчин”-аар Жавхлант багийн 

малчин О.Хоролсүрэн, Х.Чулуунбаатар,  
Баян багийн тэмээчин Х.Энхбат, 
Номгон багийн малчин Н.Амарсайхан, 
“Сумын аварга малчин”-аар Жавхлант 
багийн малчин Ц.Мөнгөншагай, 
Баян багийн тэмээчин Х.Эрдэнэсан,  
С.Эрдэнэбаатар, Номгон багийн 
залуу малчин Б.Мөнгөн, Гавилууд 
багийн залуу малчин С.Өлзиймөрөн, 
Б.Шагдарсүрэн нар тодорчээ.

Улс аймгийн аварга болон “Алтан 
ботгоны эзэн”-ий  шагналыг УИХ-ын 
гишүүн Л.Энхболд, аймгийн засаг 
дарга Н.Наранбаатар, сумын засаг 
дарга  Ш.Эрдэнэжаргал, аймгийн 
ИТХ-ын тэргүүлэгч Б.Эрдэнэ-Очир, 
Т.Буян-Өлзий,  сумын ИТХ-ын дарга 
Ж.Занабазар, орлогч дарга Б.Хуяг нар 
болон албаны бусад хүмүүсийн хамт 
малчны хотонд нь очиж гардуулав. 
МУСТА, уртын дууч н.Оюун-Эрдэнэ, 

СУИС-ын багш Зоригтбаатар нар уртын 
дуу, морин хуурын аялгуугаар аварга 
малчдад бэлэг барьж өргөө гэрийнх нь 
жаврыг үргээв.  Монгол Улсын “Аварга 
малчин”-аар  тодорсон Баян багийн 
тэмээчин Ж.Бямбадоржид аваргын 
шагнал улаан халзтай өргөө цагаан 
гэрийг мөн цалин мөнгөөр урлан хийсэн 
таван хошуу малын дүрс бүхий дурсгал, 
тууз, өргөмжлөлийн  хамт гардуулж 
баяр хүргэж амжилтыг ерөөв. Шагнал 
гардуулах ажлын хэсгийг хүрэлцэн 
ирэхэд  аваргын гэргий мөнгөн аягатай 
цагаан сүү, алд цэнхэр хадагтай өргөн 
барьж угтав. Улсын аваргын ах дүү 
нар нь монгол дархчууд ур ухаанаа 
шингээж урласан айргийн суулга 
сөнгийн хувингийн хамт бэлэглэж 
мөн амжилт хүслээ. МУ-ын “Аварга 
малчин” болсон Ж.Бямбадорж УИХ-
ын гишүүнд хивсэн тохомтой ширээ 
улаан ат бэлэглэв. УИХ-ын гишүүн 
Л.Энхболд  тэмээгээ унаж дурсгалын 
зураг татуулаад дараа нь ижил 

сүрэгт үлдээгээд аян замдаа гарлаа. 
“Аймгийн аварга малчин” Х.Энхбат, 
“Алтан ботгоны эзэн” Д.Бөхчулуун 
нарынх ажлын хэсгийнхэнд сүү цагаан 
идээний дээжээ бэлэглэж аяны алтан 
шар замд нь өлзий хишгийг ерөөн үдэв. 
Баян багийн тэмээчин Дорждэрэмийн 
Мөнхчимэг, Дорждэрэмийн Бөхчулуун, 
Дорждэрэмийн Батцэцэг гэсэн төрсөн 
гурван сайхан залуу гэр бүлийнхээ 
хамт өвлийн адаг сарын билэгт сайн 
өдөр нэгэн зэрэг улс аймгийн аварга 
малчин, алтан ботгоны эзэн болсон 
ховор сайхан үйл явдал Ханбогд сумын 
түүхэнд анх удаа тохиосонд  сум, орон 
нутгийн удирдлагууд ихэд бэлэгшээн 
сайн сайхныг ерөөж байлаа. Эдгээр  
удам дамжсан тэмээчин залуусын ах 
дүү, хамаатан садны хүмүүс нь энэ 
өдөр гурав хуваагдан гурван аваргадаа 
хүндэтгэл үзүүлсэн нь  сонин сайхан 
үйл явдал байлаа. “Энэ сайхан залуу 
аваргуудын маань араас олон олон 
аваргууд төрөн гарах болтугай” гэсэн 
сайхан ерөөлийг удирдлагууд маань 
хэлж байлаа.
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ТЭМЭЭН СҮРГЭЭ ГУРВАН ТҮМД 
ХҮРГЭСНИЙ БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭВ

Ханбогдчууд өвлийн адаг сарын 
шинийн есний  билэгт сайн өдрөөс 
эхлэн гурван өдөр “Гурван түмэн 
тэмээний баяр”-аа өргөн дэлгэр 
тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Говь нутгийн 
бахархал болсон Галбын улаан 
үүлдрийн тэмээгээ өсгөн үржүүлэхэд 
хүч хөдөлмөрөө зориулж яваа 
тэмээчид, малчдаа алдаршуулах, өв 
соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах 
зорилготой зохион байгуулагдсан 
Гавьяат малчин Д.Хүүхэний нэрэмжит 
“НУТГАА МӨНХӨЛСӨН ТЭМЭЭЧИД, 
ГУРВАН ТҮМЭН ТЭМЭЭНИЙ БАЯР-
ын үйл ажиллагаанд “Хурдан ат, 
тайлаг, торомны уралдаан”, “Сүүтэй 
ингэ”, “Шилмэл сайхан тэмээд”, 
“Малчдын зөвлөгөөн”, “Сүү цагаан 
идээний үзэсгэлэн худалдаа”, “Тэмээн 
жин”, “Тэмээчид дуулж байна” дууны 
уралдаан, “Хүндэтгэлийн тоглолт”, 
“Малчдын хүндэтгэлийн хүлээн авалт” 
зэрэг олон үйл явдлууд төлөвлөлтийн 
дагуу өргөн сайхан зохион 
байгуулагдлаа. Баярын нээлт сумын 
цэнгэлдэх хүрээлэнд эхлэх үед тэмээн 
жингийн цувааны араас үргэлжилсэн 
тэмээн парад талбайд сүр жавхланг 
бүрдүүлэн орж ирсэн нь  нутгийн олны 
бахархлыг төрүүлж байлаа. Нээлтэд 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
газрын орон нутаг хариуцсан хэлтсийн 
дарга Д.Жаргалсайхан, Өмнөговь 
аймгийн засаг даргын орлогч 
Х.Батболд болон бусад албаны хүмүүс 

хүрэлцэн ирсэн байлаа. Мөн нутгийн 
уугуул, ХАА-н ухааны доктор  Н.Банди, 
ХААУ-ын доктор, профессор Д.Оргил, 
цэргийн ШУ-ын доктор П.Даш болон 
урлаг соёлын одуудыг урин ирүүлснээр 
баярын үйл ажиллагааг өргөн дэлгэр 
сайхан болгож зочид төлөөлөгчид 
баярын индэр дээрээс үгээ хэлж, 
дуу хуур, ерөөл магтаалаар малчдад 
мэндчилгээ дэвшүүлж МАА-н салбарт 
олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж яваа 
шилдэг тэргүүний малчид иргэдээ 
шагнаж урамшууллаа. Мөн Гавьяат 
малчин Д.Хүүхэн нь залуу малчиддаа 
хандаж алтан сайхан сургаалаа 
хайрлав. Баярын үйл ажиллагаа хурдан 
атны уралдаанаар эхэлж Баяндалай  
сумын малчин М.Мэндбаярын  хүрэн 
ат магнайлан ирж уясан эзэн, хурсан 
олныг баярлуулав. Удаах байруудад 
Ханбогд сумын Гавилууд багийн 
малчин Л.Бямбацогтын шар, Баян-
Овоо сумын Ц.Бямбатогтохын хөх, 
Цогтцэций сумын Э.Гантогтохын улаан, 

Гурвантэс сумын М.Мэндбаярын 
хүрэн зэрэг атад хурдлав. Хурдан 
тэмээний цолыг Монгол Улсын тэргүүн 
зэргийн цоллооч, МУСТА, ерөөлч, 
магтаалч н.Мөнхжаргал дуудав. Хурдан 
тайлагны уралдаанд Баяндалай сумын 
малчин М.Өсөх-Ирээдүйн хүрэн тайлаг 
түрүүлсэн бол Цогтцэций сумын 
малчин Э.Гантогтохын бор, Баян-
Овоо сумын малчин Б.Хүрэлбаатарын 
хүрэн, Ханбогд сумын Номгон багийн 
залуу малчин Н.Халхбаярын улаан, 
Баян-Овоо сумын малчин Б.Тогоохүү 
нарын тайлагууд хурдаллаа. Хурдан 
торомны уралдааны түрүүг Ханбогд 
сумын Гавилууд багийн малчин 
Л.Бямбацогтын шар тором авч 
удаах байрт мөн сумын малчин 

В.Өлзиймөрөн, Баян-Овоо сумын 
тэмээчин М.Мөнхтүвшин, Цогтцэций 
сумын малчин Э.Гантогтох, Баян-Овоо 
сумын малчин Б.Отгончулуун нарын 
хурдан торомнууд орж өргөмжлөл 
мөнгөн шагналаар шагнууллаа. Хурдан  
тэмээний эхний 10 байрыг барьж 
модтой  тэшүүлсний шагнал олгов.

Баярын үйл ажиллагаанд 
оролцуулахаар тэмээчид олон сайхан 
шилмэл зүсмийн тэмээдээ хөтлөн 
ирснээс шилмэл сайхан атаар Номгон 
багийн малчин Д.Оргодолын 3 удаагийн 
алтан медальт, өндөр улаан ат 
гайхамшигт сүр хүчээрээ олны нүдийг 
хужирлан тэргүүн байрт шалгарав. 
Удаах байрт Номгон багийн малчин 
Т.Дашнямын улаан, С.Хүүхэнзавын 
хүрэн ат шалгарч шагнуулав. Сүргийн 
манлай болсон сүрлэг сайхан буураар 
Номгон багийн малчин Х.Далантайн 
хүрэн буур шалгарч мөн багийн 
Ц.Уламбаярын улаан, Г.Мягмарын 
хүрэн буурууд тодров. Хамгийн сайхан 
шилмэл тайлагаар Номгон багийн 
малчин С.Хүүхэнзавын улаан тайлаг, 
Баян багийн малчин Н.Батбилэг, 
Жавхлант багийн малчин Б.Намсрай 
нарын улаан тайлагууд шалгарав. 
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Сайхан зүсмийн ингээр Номгон 
багийн харьяат Ц.Сайхандэлгэрийн 
улаан, Баян багийн малчин 
Ж.Тогтохсүрэнгийн улаан, Номгон 
багийн малчин Т.Дашнямын хүрэн 
ингэнүүд эхний гурван байрыг эзэлж 
шагналын эзэд боллоо. Тэмээн соёлыг 
түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг уламжлалын 
дагуу зохион явуулж ингэний цагаан 
идээ, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн, 
гар урлалын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулж хамгийн 
амттай сайхан буцалгаа хийсэн 
бүсгүйчүүдийг шалгаруулахад Гавилууд 
багийн саальчин Б.Мөнхчимэг, 
Номгон багийн саальчин Ч.Долгормаа, 
Баян багийн саальчин С.Олдох 
нар  шагналын эзэд боллоо. 
Хамгийн сүүтэй ингээр Баян багийн 
тэмээчин Д.Батцэцэг, М.Цэвэлсүрэн, 
Д.Мөнхчимэг нарын ингэнүүд 
шалгарав. Саальчин бүсгүйчүүдийг 
монгол дарханы ур ухаан, сэтгэл зүрх 
шингэж урласан саалийн хувин, мөнгөн 
шагналын хамт мялаав.  Буйл зорж 
бурантаг томох, тэмээ хомнох буухиа 
тэмцээнд олон залуучууд авхаалж 
самбаа гарган өрсөлдөж Баян багийн 
малчин Ё.Гантөмөр, Номгон багийн 
тэмээчин Д.Төмөрчөдөр, Гавилууд 
багийн малчин Л.Бямбацогт нарын баг 
эхний байруудыг эзлэв.

Сумын удирдлагын зүгээс малчид 
тэмээчдийн зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулж урлагийн од мастеруудыг 
урин авчирч урлаг соёлоор үйлчлэв. 
МУАЖ Ш.Чимэдцэеэ, МУСТА Б.Цэрэн-
Очир, Отгонтогтох, В.Баттулга, 
А.Мөнгөншагай, С.Нарантуяа, МУ-ын 
тэргүүн зэргийн ерөөлч С.Мөнхжаргал, 

Ш.Эрдэнэжаргал нар болон бусад 
дуучид ая дуугаа өргөсөн чадварлаг 
сайхан тоглолтыг тэмээчид, малчдад 
зориулж үнэ төлбөргүй тоголлоо.

Гурван түмэн тэмээний баярыг 
Оюу Толгой ХХК, Говийн Оюу ХДС, 
Б.Эрдэнэ-Очир захиралтай Уужим”Од 
ХХК, Б.Наранбаатар захиралтай 
Ханбогд Хурд ХХК, Ш.Эрдэнэ-Очир 
захиралтай Хан Гүрд, Ханбогд ИРате, 
Хаан Шоргоолж, Ханбогд Минерал 
Байгаль, Их Говийн эрдэнэс, Ханбогд 
Индастр, Трангел стар Нью зэрэг ХХК-
ууд, Б.Батбаатар захиралтай Ханбогд 
сумын Хот тохижилтын газар, Урчууд 
Отог ХХК, мөн Э.Ууганбаяр захиралтай 
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК. 
Жавхлант багийн харьяат Г.Хайдав 
агсны гэр бүл, үр хүүхдүүд, Номгон 
багийн харьяат Ц.Хүүдүү агсны гэр бүл, 
үр хүүхдүүд ивээн тэтгэсэн нь өвлийн 
баярт халуун дулаан уур амьсгалыг бий 
болгож малчид тэмээчдийн сэтгэлд 
хүрсэн сайхан үйл явдал болсон юм. 
Иймд сумын ИТХ, ЗД, ТГ-ын хамт 
олон эдгээр албан газар, ААНБ-уудад 
баярлаж талархсанаа Монгол Говь 
сониноор дамжуулан илэрхийлж байна.

МЭДЭЭЛЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ 
УУЛЗАЛТЫН БҮТЭЦ, АГУУЛГА 
ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

“Оюу толгой” компанийн Худалдан 
авалтын газраас зохион байгуулдаг 
сар тутмын мэдээллийн нээлттэй 
уулзалт 2019 онд улирал тутамд зохион 
байгуулагдахаар боллоо. Мэдээллийн 
уулзалтын бүтэц, агуулга шинэчлэгдсэн 
бөгөөд та уг уулзалтад оролцсоноор 
дараах мэдээллийг авах боломжтой юм. 

• “Оюу толгой” компанитай 
хамтран ажиллах суурь зарчим, бодлого 
журмууд

• Энэ улиралд зарлагдах ОСИХ/
тендерийн талаарх мэдээлэл

• “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн 
мэдээллийн санд хэрхэн бүртгүүлэх 
тухай зааварчилгаа/зөвлөгөө

• Чадавхижуулах хөтөлбөрийн 
тухай

• Энэ улиралд зарлагдах ОСИХ/
тендерийн талаарх мэдээлэл

• “Оюу толгой” компани 
Өмнөговь аймгийн ханган 
нийлүүлэгчдээс 14 төрлийн 30 нэрийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах ажлын 
явцын танилцуулга

• Цаашид Өмнөговь 
аймгийн ханган нийлүүлэгчдээс авах 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх 
мэдээлэл

• Ханган нийлүүлэгчдийн 
санхүүжилт

“Оюу толгой” компанийн худалдан 
авалтын үйл ажиллагаатай холбоотой 
бүхий л мэдээллийг нэг дороос авах, 
худалдан авалтын багийн бүрэлдэхүүнтэй 
биечлэн уулзаж, сонирхсон асуултад 
хариулт авах боломж олдож байгаа тул 
та бүхэн идэвхтэй оролцохыг хүсье.

Нэгдүгээр улирлын мэдээллийн 
нээлттэй уулзалт, 2019 оны 1-р сарын 
22-нд Даланзадгад, 23-нд Ханбогд 
суманд зохион байгуулагдахаар 
төлөвлөгдөөд байсан хэдий ч Өмнөговь 
аймагт үүссэн нөхцөл, байдал, аймгийн 
онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу түр 
хугацаагаар хойшлогдоод байна. “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Худалдан авалтын газар 
уулзалтын шинэ хуваарийг тодорсон 
даруй компанийнхаа www.ot.mn цахим 
хуудсаар мэдэгдэнэ.
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• Оюу толгойн уурхай аюулгүй 
ажиллагаагаараа олон улсад тэргүүлсэн хэвээр 
байна.

• “Оюу толгой” компанийн Монгол Улсад 
зарцуулсан нийт мөнгөн хөрөнгө 8.7 тэрбум 
ам.долларт хүрэв. “Оюу толгой” 2018 онд татвар, 
хураамж, бусад төлбөрт 322 сая ам.доллар, үндэсний 
худалдан авалтад 439 сая ам.доллар зарцууллаа.

• “Оюу толгой”-н зэсийн баяжмал олон улсын 
зах зээлд гарсны таван жилийн ой долоодугаар сард 
тохиов.

• Үндсэн болон гэрээт 17,000 гаруй 
ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна..

• 2018 онд зэс, алтны үйлдвэрлэл нэмэгдэж, 
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлэв.

Монгол Улс, Улаанбаатар хот – “Оюу толгой” 
компани 2018 оны гүйцэтгэлийн тойм мэдээгээ 
өнөөдөр танилцууллаа.

“Оюу толгой” ХХК 2018 онд өндөр бүтээмжтэй 
ажиллаж, гүний уурхайн бүтээн байгуулалтаа 
амжилттай үргэлжлүүллээ. Арванхоёрдугаар сард 
“Оюу толгой” Монгол Улсын Засгийн газартай 
“Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын тухай 
гэрээ” байгуулж, уурхайн цогцолборыг дотоодын 
эх үүсвэрээс, урт хугацаанд эрчим хүчээр хангах 
шийдэлд хүрсэн юм.

“Оюу толгой”-н хамт олон аюулгүй ажиллагааг 
нэн тэргүүнд тавьж ажилласны хүчинд өнгөрсөн онд 
компанийн 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл 
бэртлийн давтамж 0.16 байлаа.

2018 оны IV улирлын байдлаар “Оюу толгой”-д 
ажиллаж буй 17 мянга орчим хүний 92.6 хувийг 

монголчууд, үүний 20.4 хувийг Өмнөговь аймгийн 
иргэд бүрдүүлж байна. Нийт ажиллах хүчний 58.1 хувь 
нь гүний уурхайн ажилчид байна. “Эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх” алсын 
хараагаа мөрдлөг болгон ур чадваржуулах сургалтууд 
тогтмол явуулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа нягт 
уялдуулан ажиллаж байгаа. 2018 онд нийт 904,641 
хүн/цагийн сургалт явуулж, 17 мянга орчим үндсэн 
болон гэрээт ажилчдыг хамруулсан.

Өмнөговь аймагтай хийсэн хамтын ажиллагааны 
гэрээний гурван жилийн ой тохиохтой зэрэгцэн орон 
нутгийн томоохон бүтээн байгуулалтуудыг амжилттай 
дуусгаж, ашиглалтад өглөө. Үүнд, Сум дундын малын 
эрүүл мэндийн төв, Ханбогд сумын 640 хүүхдийн 
сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор, 
Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн 35.1 км зам зэргийг 
онцлон дурдаж болно.

“Оюу толгой” компани 2010-2018 онд татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт 2.3 тэрбум ам.доллар 
төлсөн. Үүнээс 322 сая ам.долларыг нь 2018 онд төлж, 
улсын төсөвт төвлөрүүлээд байна.

“Оюу толгой” нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа 
ердөө 0.4 шоо метр буюу дэлхийн ижил төрлийн үйл 
ажиллагаатай уурхайдын ашиглалтын дунджаас 
даруй гурав дахин бага ус ашиглаж, олон улсад жишиг 
болохуйц байгаль орчны гүйцэтгэлээ бататгав. Тус 
тайлант хугацаанд ус дахин ашиглалтын түвшин 88 
хувь байлаа. “Оюу толгой”-н усны менежментийн 
үр дүнг үнэлэн Олон улсын санхүүгийн корпораци 
“Шилдэг ус хэмнэгч” байгууллагаар шалгаруулсан. 
Усны хэрэглээ болон нөөцийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ot.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2018 ОНЫ
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019 оны нэгдүгээр сарын 22-ны өдөр “ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ 
ТҮНШЛЭГЧ СУМДЫН  
АХМАДУУДАД 
ТАВГИЙН ИДЭЭНИЙ 
ХЭВИЙН БООВ 
БЭЛЭГЛЭВ

“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны 
хэлтсээс монгол үндэсний баяр Цагаан сараар 
Оюу толгойн уурхайн түншлэгч Ханбогд, Баян-овоо, 
Манлай, Даланзадгад сумдын өндөр настан азай 
буурлуудад бэлэг гардуулж, хүндэтгэл үзүүлдэг 
уламжлалын  дагуу Шороон гахай  жилийн Сар 
шинийн баярыг тохиолдуулан Ханбогд сумын 90, 
Манлай сумын 40, Баян-овоо сумын 29, Даланзадгад 
сумын 44 ахмадад тавгийн идээний хэвийн боов 
гардууллаа.  Манлай болон Баян-Овоо сумын 
ахмадын гарын бэлгийг Орон нутгийн удирдлагаар 
нь дамжуулж өглөө. 
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“Оюу толгой” компани 2018 оны дөрөвдүгээр улиралд 92 хоногийн 
88 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.16 байна. “Оюу толгой” гэмтэл, бэртэл 
гарахаас сэргийлэхэд бүх чадлаа дайчлан, аюулгүй ажиллагааг 
үйл ажиллагааныхаа цөм болгон ажиллаж байна. 
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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 гарч буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

Манай ажлын үзүүлэлт 2019 оны 1 дүгээр сар

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

2018 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 92.6 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.4 
хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Нийт ажиллах хүчний 58.1 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Монгол 
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(татвар, 
нийгмийн 
даатгал, 
хураамж, 
бусад төлбөр)

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

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

8.7

“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны байдлаар Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр дотоодын зах зээлд 8.7 тэрбум орчим ам.доллар 
зарцууллаа. 

19%

“Оюу толгой” боловсрол, сургалтад онцгойлон анхаарч, ажилч даа 
сурган хөгжүүлж, “эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээл цэх” 
алсын хараагаа хэрэгжүүлж байна. “Оюу толгой” компани 2018 онд 
904,641 хүн цагийн сургалтыг 17,000 орчим үндсэн болон гэрээт 
ажилч дадаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

904,641

2018 онд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 80 ханган нийлүүлэгч “Оюу 
толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 2010-2018 оны эцсийн 
байдлаар Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 
413 сая ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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2018 онд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэр нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайдын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь байлаа.
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үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн 
дүнгээр
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“Оюу толгой” компани 2018 онд 898 ханган нийлүүлэгчтэй 
хамтран ажилласны 618 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 78 хувийг эдгээр компанид 
зарцуулав. 2010-2018 онд үндэсний худалдан авалтад 2.7 тэрбум 
гаруй ам.доллар зарцуулсан.
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“Оюу толгой” компани орон нутгийн тогтвортой хөгжилд чиглэсэн 
төслүүдэд тогтмол хөрөнгө оруулж буй. 2018 онд орон нутгийн 
тогтвортой хөгжилд 6.2 сая ам.доллар зарцууллаа.  

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2018
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны байдлаар 2.3 орчим тэрбум 
ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад төлбөр хэлбэрээр 
улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. Үүнээс 2018 онд 200 сая 
ам.долларыг татварт, 122 сая ам.долларыг НӨАТ*-т тус тус төлсөн. 

*“Оюу толгой” компани НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддагүй.

“Оюу толгой” компани 2018 онд 898 ханган нийлүүлэгчтэй 
хамтран ажилласны 618 нь үндэсний компани бөгөөд үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 78 хувийг эдгээр компанид 
зарцуулав. 2010-2018 онд үндэсний худалдан авалтад 2.7 
тэрбум гаруй ам.доллар зарцуулсан бөгөөд Өмнөговь 
аймгийн нийлүүлэгчдээс авсан бараа, үйлчилгээ худалдан 
авалтдаа 413 сая ам.доллар зарцуулсан байна.

2018 оны дөрөвдүгээр улирлын үйлдвэрлэлийн тайлан
Онцлох үзүүлэлтүүд:
• 2018 онд үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг зэс 2.6, алт 

1.8 хувиар давуулан биелүүлэв.
• 2018 онд 159,100 тонн зэс үйлдвэрлэсэн нь 2017 

оныхоос 1.1 хувиар өссөн дүн юм.
• 2018 онд 285,000 унци алт үйлдвэрлэсэн нь 2017 

оныхоос 150 хувиар өссөн дүн юм.

Хүдэр дэх агуулга, метал авалт нэмэгдсэнтэй 
холбоотойгоор 2018 оны дөрөвдүгээр улиралд алтны 
үйлдвэрлэл 2017 оны мөн үеэс 234.3 хувиар өссөн. Хүдэр 
дэх агуулга, метал авалтын хэмжээ өссөн ч, боловсруулсан 
хүдрийн хэмжээ буурснаас үүдэн зэсийн үйлдвэрлэл 
2017 оны дөрөвдүгээр улиралтай харьцуулахад 8.4 
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Төлөвлөгөө ёсоор ил 
уурхайн олборлолтын IV шатны хатуулаг өндөртэй хүдрийг 
боловсруулсан тул олборлолтын VI шатны хатуулаг багатай 
хүдэр боловсруулж байсан 2017 оны дөрөвдүгээр улирлын 
үетэй харьцуулахад тээрмийн ашиглалтын түвшин 13.6 
хувиар буурсан.

2019 онд 125,000-155,000 тонн баяжмал дахь зэс 
үйлдвэрлэнэ хэмээн таамаглаж байна. Харин баяжмал дахь 
алтны үйлдвэрлэл 180,000-220,000 унци байх таамагтай. 
Ил уурхай оны турш IV шатны хатуулаг өндөртэй хүдэр 
олборлоно. 2019 онд тээрмийн ашиглалт ойролцоогоор 40 
сая тонн байна.

2019 онд гүний уурхайд 15-16 км хөндлөн малталт хийх 
төлөвлөгөөтэй байна.

“Оюу толгой”-н үйлдвэрлэлийн мэдээ
Үйлдвэрлэл борлуулалтын бүх мэдээллийг 100 хувиар 

тооцов.
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ЧАДВАРТАЙ, АЖИЛТАЙ, 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ ӨМНӨГОВЬЧУУД

“Чадвартай, ажилтай, хариуцлагатай 
Өмнөговьчууд” гэсэн алсын хараатай 
ажилладаг Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих хамтарсан ажлын 
хэсэг ирэх гурван жилийн стратеги 
бодлогоо тодорхойлох уулзалт 
семинарыг нэгдүгээр сарын 11 - 12-ний 
хооронд амжилттай зохион байгууллаа.

Ажлын хэсгийн ахлагч Өмнөговь 
аймгийн орлогч дарга Х.Батболд, 
гишүүд Нийгмийн бодлогын хэлтсийн 
дарга Ү.Энхцацрал, ХХҮГ-ын дарга 
Б.Должинсүрэн, мэргэжилтэн Э.Батням, 
ПК-ийн захирал А.Түвшинбаяр 
болон Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга 
Ж.Занабазар нар “Оюу толгой” компанийн 
Хүний нөөц, Орон нутаг, Сургалтын 
хэлтсүүдийн удирдлага нар харилцан 
санал бодлоо хуваалцаж, улмаар орон 
нутгийн иргэдэд тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэхэд тулгарч буй асуудлууд, гарц 
зэргийн талаар үр дүнтэй хэлэлцүүлэг 
болж өнгөрлөө. Энэ удаагийн ажлын 

хэсэгт “Оюу толгой” компанийн 
туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын 
төлөөлөл оролцсон бөгөөд орон 
нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин 
ажиллахад цаашид нэгдмэл байдлаар 
идэвхитэй оролцоотой ажиллах болсон 
нь бидний хамтын ажиллагаа өргөжин 
тэлж байгааг харуулж байна. 

Ажлын хэсгийн эрхэм зорилго бол 
“Нутгийн захиргааны байгууллага уул 
уурхайн компаниуд хамтдаа харилцан 
үүрэг хариуцлага хүлээсэн түншлэлийн 
хүрээнд орон нутгийн иргэдийг 
чадваржуулан тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих замаар Өмнөговь 
аймгийн эдийн засгийн хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах” бөгөөд бид цаашид 
улирал тутам ажлын хэсгийн үйл 
ажиллагаа, арга хэмжээ, хөдөлмөр 
эрхлэлттэй холбоотой мэдээллийг орон 
нутгийн сониноор дамжуулан хүргэж 
байх болно.

“ТЭМЭЭЧИД ДУУЛЖ БАЙНА” 
УРАЛДААН БОЛЛОО

Ханбогд сумын “Нутгаа мөнхөлсөн 
тэмээчид” тэмээний  баярын 
үйл ажиллагааны 15 жилийн ойн 
хүрээнд  ‘’ТЭМЭЭЧИД ДУУЛЖ БАЙНА’’ 
уралдааныг тэмээчдийн дунд зохион 
байгуулав. “Нутгаа мөнхөлсөн 
тэмээчид” анхны уралдааныг 15 жилийн 
өмнө Жавхлант багийн харьяат Г.Хайдав 
агсаны гэр бүл, үр хүүхдүүд сумын 
засаг даргын ивээл дор санаачлан 
тасралтгүй зохион байгуулсаар ирсэн 
билээ. Анхны уралдаанаар “Тэмээний 
тухай шүлэг”-ийн уралдаан явуулж 
яруу найрагчдыг тодруулж байжээ. 
Энэ удаагийн “Тэмээчид дуулж 
байна” дууны  уралдааныг тусгай 
удирдамжийн дагуу Г.Хайдав агсны үр 
хүүхэд, ач зээ нарын зүгээс санаачлан 
ивээн тэтгэж, сумын ЗДТГ, Үлэмжийн 
чанар соёлын төвтэй хамтран зохион 
байгуулсан нь малчин залуусын 
авьяас чадварыг хөгжүүлж, тэднийг 
дэмжиж алдаршуулах зорилготой 
чухал үйл явдал болсон юм. “Тэмээчид 
дуулж байна” уралдааныхаа зорилго 
чиглэлийн талаар төрийн банкны 

захирал Хайдавын Отгонжаргал ярьж 
тайлбарлав.  Тус уралдаанд  20 шахам 
малчин залуус оролцож үзэгчдийн 
нижигнэсэн алга ташилтаар мялаалгаж 
ая дуугаа өргөснөөс  Баян багийн 
залуу малчин Х.Эрдэнэбат, Б.Сумъяа, 
н.Зэндмэнэ-Эрдэнэ нар уралдааны 
эхний 3 байрыг эзэлж шагналын эзэд 
боллоо.

Уралдааныг МУАЖ Ш.Чимэдцэеэ, 
МҮОНТВ-ийн хөтлөгч, сэтгүүлч 
Л.Түвшинтөгс, МУСТА ая зохиогч 
Ш.Эрдэнэжаргал нарын эрхэм 
хүндтэй авьяастнууд шүүн тунгаалаа.  
Уралдаанд оролцогч залуучуудад  
МУАЖ Ш.Чимэдцэеэ авьяасаа 
хөгжүүлж явах талаар зөвлөгөө өгч 
үнэтэй сайхан сургаалаа хайрлаж 
дурсгалын зураг татууллаа.
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“Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн Оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-ийн Удирдах зөвлөлийн 
2019 оны ээлжит хурал энэ сарын 
24-ний өдөр Улаанбаатар хотод болж 
холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа. 
Энэ удаагийн хурлаар 2019 онд 
санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд 
болон 2018 онд санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн төслүүдийн үлдэгдэл 
санхүүжилтийг шийдвэрлэлээ.

“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-ийн баримтлах стратегийн 
дагуу нийгмийн суурь үйлчилгээний 
чиглэлийн дагуу боловсрол, соёлын 
салбарт зориулж Манлай сумын 
цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн шинэ 
барилга, байгаль орчны чиглэлд Ханбогд 
сумын үерийн далан байгуулах, Дэд 
бүтцийн чиглэлээр Баян-Овоо сумын 
уурын зуухны барилга, уламжлалт мал 
аж ахуй, бэлчээрийн менежментийн 
чиглэлд Ханбогд сумын өвс тэжээлийн 
агуулах барих болон Өмнөговь аймгийн 
хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийг дэмжих 
төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхээр 
санхүүжилтийг хуваарилж 
шийдвэрлэлээ.

Мөн Аймгийн музейн барилгын 
үлдэгдэл санхүүжилт, НҮБ-ийн хүн 
амын сан, хүүхдийн сантай хамтран 

хэрэгжүүлж буй “Эмэгтэйчүүдийн эрүүл 
мэндийг дэмжих хамтарсан хөтөлбөр”-
ийн 2019 оны санхүүжилтийг тус тус 
баталлаа.

2018 оноос хэрэгжиж эхэлсэн 
сумдад олгож буй санхүүжилтийн 
квотыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр 
болсон ба Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-
ийн санал болон Харилцааны хорооны 
зөвлөмжийг үндэслэн 2019 оноос 
эхлэн Мандал-Овоо суманд олгохоор 
шийдвэрлэлээ. Ингэснээр сангийн 
түншлэгч 4 сум болон Өмнөговь аймаг 
уул уурхайн олборлолт явагдахгүй 
байгаа 7 сум, нийт 10 сум квотын 
санхүүжилтийг хүлээн авахаар боллоо.

“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-ийн “Ирээдүй хойч үеийн төлөө 
сан”-аас олгодог оюутны тэтгэлгийг 
журамд нэмэлт өөрчлөлт орж 
дотоодын итгэмжлэгдсэн их, дээд 
сургуулийн өдрийн ангийн оюутнуудаас 
гадна судлаачийн тэтгэлэг олгохоор 
шийдвэрлэсэн. Энэ тэтгэлэг нь 
Өмнөговь аймагт нэн хэрэгцээтэй 
байгаа чиглэлээр Өмнөговь аймагт 
түшиглэсэн судалгааг орон нутагт 
ажиллангаа хийх Эрдэм шинжилгээний 
судалгааны ажил, судлаачдыг 
шалгаруулан олгох юм.

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН 
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭ

№ Төсөл Төсөвт өртөг 2019 оны 
санхүүжилт ₮ 

1

1 Манлай суманд цэцэрлэгийн барилга барих /100 хүүхэд/ 1,800,000,000 1,800,000,000

2 Ханбогд сумын үерийн далан байгуулах 1,354,397,747 1,354,397,747

3
Баян-Овоо суманд уурын зуухны барилга барьж, зуух 
суурилуулалтын ажил

1,000,000,000 1,000,000,000
 

4
Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр төсөл 
хөтөлбөр санхүүжүүлэхэд зориулж

1,427,325,181

5 Ханбогд сумын өвс тэжээлийн агуулах 390,524,820 390,524,820
5,972,247,748

2

1 Аймгийн музейн барилга 2,295,000,000.00

2
Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих хамтарсан 
хөтөлбөр

1,151,553,802.00

3
Өмнөговь аймгийн жижиг, дунд бизнесийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр

1,034,309,750.00

4 Чандмань эрдэнэ 179,920,877.00

5
ХБ сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын менежментийн 
зардал

160,454,620.00

4,821,239,049.00

Журмаар хуваарилсан хуваарилалт 2,568,850,000

Төсөл хөтөлбөрт хуваарилах санхүүжилт 10,793,486,797
13,362,336,797

Сангаас 2018 батлагдсан төсөл хөтөлбөрийн 2019 оны төсвийг 2019 оны санхүүжилтээс 

Сангаас 2018 батлагдсан төсөл хөтөлбөрийн 2019 оны төсвийг 2019 оны 

НИЙТ ДҮН 

Сангаас 2019 онд санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн санал
Боловсрол, соёл

Байгаль орчин 

Дэд бүтэц

Хөдөө аж ахуй

Сангаас 2019 онд санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн дүн
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Компост бордоо гэж юу вэ? 
Компост бордоо нь органик гаралтай 

түүхий эдийг ашиглаж, ялзруулан 
задлах, ялзмагжуулах процессийг 
агаартай орчинд бичил биетэн амьтаны 
тусламжтайгаар явуулж бэлтгэсэн 
бордоог хэлдэг.

Гадаад улс орнуудад компост xийx 
үйл ажиллагаа аль xэдийн xэвшил 
болж, стандарт нормуудыг ч аль хэдийн 
гаргасан байдаг байна. Европ тивд 
энэ xөдөлгөөн нэлээд xүчтэй өрнөж 
байгаа ба одоогийн байдлаар олон 
орнууд xог xаягдлаа салган ангилж, био 
xаягдлаараа бордоо, газ xийдэг болоод 
байна.

Оюу толгой ХХК-ийн хувьд компост 
бордоо хийх төслийг 2018 оны эхээр 
эхлүүлэх шийдвэр гаргахаас өмнө 
био хог хаягдлыг ландфиллын аргаар 
булшилдаг байсан. Гэвч маш олон 
хүнийг ажил, хоол ундаар хангаж 
байгаагийн хувьд уурхайн талбай 
дээрх хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулан, компост бордоо 
үйлдвэрлэн, улмаар говийн үржил шим 
багатай хөрсөнд нэмэлтээр ашиглан, 
хийж буй нөхөн сэргээлтийн ажлын 
үр дүнгээ сайжруулах олон талт давуу 
талуудыг бодолцон энэхүү төслийг 
туршилтын шугамаар эхлүүлсэн.

ХООЛ БОЛОН БУСАД БИО ХАЯГДЛЫГ 
АШИГЛАН КОМПОСТ БОРДОО 
ХИЙСЭН ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮНГЭЭС

Зураг 1. АНУ болон Eвропийн улс орнууд дахь компост даx компост 
үйлдвэрлэлийн xэмжээ

Хоолны хаягдлыг 
компост бордоо бэлтгэх 
талбай дээр хүлээж 
авч эхлэх үеийн төрх 
байдал (2018.06.03)

Хаягдал модыг компост 
бордоо үйлдвэрлэхэд 
ашиглахаар цуглуулсан 
байдал

Хоолны хаягдлыг 
компост бордоо бэлтгэх 
талбай дээр хүлээж 
авч байгаа байдал 
(2018.08.11)

Компост бордооны 
нуруунуудыг бэлтгэсэн 
байдал (2018.10.25)  

Оюу толгой компанийн зүгээс хоолны хаягдлаа эргүүлэн ашиглаж эхэллээ.
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Оюу толгой, Экоминерал, SSM болон 
уурхай дээр ажиллаж байгаа бусад 
бүх ажилчдын тусламжтайгаар энэхүү 
туршилтын ажлыг амжилттай хийж 
дараах үр дүнгүүдийг гаргасан байна. 
Үүнд,

·       2018 оны 5 сараас эхлэн 1737.5 
тонн хоолны хаягдал, 133.5 тонн хаягдал 
модыг компост бордооны талбайд 
хүлээн авч бордоо болгох ажлуудыг 
эхлүүлэв.      

·       Хоолны хаягдлыг компост бордоо 
бэлтгэх талбайд хүлээж авдаг болсноор 
7-12 сарын хугацаанд ашиглах байсан 
13500 ш гялгар уут, түүнийг худалдан 
авах 5 сая төгрөгийг хэмнэхээс гадна 
хамгийн гол нь хөрсөнд гялгар уутыг 
булшлах асуудлыг бууруулж өгсөн.

·       Хог xаягдлыг ашиглан 
компост бордоог говийн нөxцөлд 
xийx боломжтой гэж дүгнэж үзэж 
болохоор байна. Энэхүү дүгнэлтийг 
лабораторийн шинжилгээний үр 
дүнгээр баталгаажуулж байгаа бөгөөд 

А+ зэрэглэлийн бордоо бэлтгэх 
боломжтой байна.

·       Компост бордоон дахь органик 
бодисын хэмжээ дунджаар 53.5%, 
ялзмагийн хэмжээ 27.7%, эрдэс 
элементүүдийн хэмжээ 67.1% байна. 
Ялзмагийн хэмжээ 28 хувь байгаа 
нь компост бордооны хамгийн чухал 
шалгуур үзүүлэлт юм. Чанар сайтай 
сайн компост бордоо үйлдвэрлэх 
хамгийн гол зорилт бол ялзмагийн 
агууламж өндөр байхад орших ба 
бидний энэ туршилтаар ялзмагжих 
процесс амжилттай явагдаж байна гэж 
дүгнэж болохоор байна.

Оюу толгой компанийн Байгаль 
орчны хэлтэс, туслан гүйцэтгэгч 
Экоминерал компанийн зүгээс 
санаачлан эхлүүлсэн энэхүү туршилтын 
ажил амжилттай эхэлснээр нийт 
ажилчид хог хаягдлыг ангилан ялгах 
идэвхи сайжирч, цаашид урт хугацаанд 
үргэлжлэн хийгдэхээр болж байна.

ГОВЬ ХАН УРАН ХХК НЭГДҮГЭЭР 
САРЫН 16 ӨДӨР ОЁДЛЫН 
ҮЙЛДВЭРИЙН НЭЭЛТЭЭ ХИЙЖ 
НИЙТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДДЭЭ 
2018 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙН 
БАТЛАМЖАА ГАРДУУЛАВ

2017 онд Орон нутгийн хэлтсээс зохион байгуулсан оёдлын сургалтад, Оюу 
толгой уурхай болон уурхайн дэд бүтэц болох ус татах шугам, баяжмал тээвэрлэх 
замын ойр амьдардаг малчин гэр бүлийн 12 эмэгтэй хамрагдсан билээ. Тэд 
сургалтад хамрагдсаны дараа  нэгдэж Говь Хан Уран ХХКомпанийг байгуулж, 
тухайн ондоо оёдлын цех байгуулах төсөл бичсэнээр “Оюу толгой” ХХКомпаниас 
хөрөнгө оруулалт авч үйл ажиллагаа эхэлсэн түүхтэй. 2018 оны 3-р сараас “Оюу 
Толгой” ХХКомпанид цэмбэн цамц, дээжний уут нийлүүлж эхэлсэн бөгөөд Эрдэнэс 
таван толгой ХХКомпанитай амжилттай хамтран ажиллаж эхлээд байна. Говь 
Хан Уран ХХКомпани нь Аюулгүй ажиллагааны хувцас хэрэгсэл, Дээжний уут, Гар 
урлал, Үндэсний хувцас зэргийг үйлдвэрлэн гаргадаг. Тэд саяхан үйлдвэрийнхээ 
нээлтийг хийснээр өөрсдийн амжилтыг баталгаажуулж, компанийг үүсгэн 
байгуулсан 12 эмэгтэй компанийнхаа хувьцааг эзэмшиж, эхний ашигаа хүртээд 
байна.  
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санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
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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 XII сарын 16-аас 2019 оны I 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 хоёр удаагийн 
тохиолдлоор нийт 0.35мм цас орсон бөгөөд салхины 
дундаж хурд 4.1 м/с буюу олон жилийн дундаж орчимд 
байсан. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 
өмнөх сарын дундажтай харьцуулахад бага зэрэг буурсан 
байна. Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.006мг/м3, 
Станц#2 (МАС)-д 0.016 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.009 мг/
м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.010 мг/м3  тус тус агууламжтай 
байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын 
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж 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


