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 “Оюу толгой” компани оны 
шилдэг ханган нийлүүлэгчдийнхээ 
ололт, амжилтыг тэмдэглэж, 
“Эрдэнийн говь” ёслолыг жил 
бүр зохион байгуулдаг сайхан 
уламлалтай билээ. Өнгөрсөн 
жилийн ёслол тус аймгийн Ханбогд 
суманд хөл хөгжөөнөөр дүүрэн 
болсон юм. Энэ жилийн ‘’Эрдэнийн 
говь’’ ёслол гуравдугаар сарын 
27-нд Өмнөговь аймгийн төв 
Даланзадгад хотноо болов. Зургаа 
дахь удаагаа болж буй уг ёслолд 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
болон Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны удирдлагын 
төлөөлөл, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх, Ерөнхий 
захирал Армандо Торрес, гүйцэтгэх 
захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Стивен 
Жонс, Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар, Засаг даргын 

орлогч Х.Батболд, С.Мөнхбаяр, 
ханган нийлүүлэгч компанийн 
удирдлагууд, дипломат алба, 
бизнесийн төлөөлөгчид урилгаар 
оролцов. 

 

Улиран одсон 2016 оноо дүгнэн 
харахад та бид хамтдаа дахин 
нэг өндөрлөгт гарч, хамтын 

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

“Оюу толгой” компани 2016 
онд улсын хэмжээнд 600 гаруй 
үндэсний ханган нийлүүлэгч аж 
ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллалаа. 
Нийт худалдан авалтын 80 хувь 
нь дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд 
ногдож байна. Манай ханган 
нийлүүлэгчид 35 мянган ажлын 
байрыг шууд болон дам бий 
болгож, улс орны эдийн засгийн 
хүндхэн ачааг хамтдаа үүрч байна. 
2010 онд Оюу толгойн бүтээн 
байгуулалт эхлэхэд Өмнөговийн 
10 орчим компани ханган 
нийлүүлэгчээр ажиллаж байсан 
бол 2016 оны эцэс гэхэд 70 гаруй 
болж нэмэгдлээ. Зөвхөн тооны 
өсөлт төдийгүй чанарын өсөлт ч 
гарав. Тухайлбал, орон нутгийн 
ханган нийлүүлэгчдийн аюулгүй 
ажиллагааны үзүүлэлт эрс сайжирч, 
эхлээд хөдөлмөр хамгааллын 
хувцас мэтийг л нийлүүлдэг байсан 
бол одоо ил уурхай, баяжуулах 

үйлдвэрийн үйлчилгээ, нарийн 
мэргэжлийн ажиллах хүчин, 
баяжмалын тээвэр зэрэг өндөр ур 
чадвар шаардсан ажил, үйлчилгээг 
дэлхийн уул уурхайн салбарт 
тавигддаг стандартын дагуу үзүүлж 
байгаа. Ингэснээр дотоодод нэмүү 
өртөг бүтээх, ур чадвар, шилдэг 
технологи нутагшуулах зэрэг олон 
чухал ач холбогдолтойн зэрэгцээ 
цаашлаад дотоодын компаниуд 
олон улсын зах зээлд гарах боломж 
бүрдэнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 
“Оюу толгой” компанийн ололт 
амжилтад үнэтэй хувь нэмэр оруулж 
буй ханган нийлүүлэгчдэдээ гүн 
талархал илэрхийлэхийн ялдамд 
“Эрдэнийн говь” шагналд нэр 
дэвшсэн байгууллагуудын хамт 
олонд баяр хүргэж, амжилт хүсье. 
“Дуугарвал дуу нэг, дугтарвал 
хүч нэг” гэдэг шиг Гурван сайхан 
хайрхны бэлд хамтдаа зүтгэж, 
хамтдаа бүтээцгээе” гэлээ. 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамны Гадаад хамтын ажиллагааны 
газрын дарга Д.Батхүү уул уурхайн 
салбар Монгол Улсын экспортын 
87, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 
71, ДНБ-ий 18 хувь, улсын төсвийн 
орлогын 1\4-ийг дангаар бүрдүүлж 
байгааг онцлон тэмдэглээд дэлхийн 
хэмжээний том бүтээн байгуулалт 
Оюу толгойг хамтдаа цогцлоохыг 
ерөөлөө. 

Г.Батсүх дарга ёслолыг 
нээж хэлэхдээ “Оюу 
толгойчуудын өлгий 
болсон өмнийн сайхан 
говь нутагт “Эрдэнийн 
говь” ёслолын ажиллагааг 
хоёр дахь удаагаа зохион 
байгуулж байгааг онцлон 
тэмдэглэхэд таатай 
байна.
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“Оюу толгой” ХХК-ийн 
Ерөнхий захирал Армандо 
Торрес хэлэхдээ “Оюу толгой” 
компани жил бүр амжилтаа 
ахиулсаар байна. Бид өнгөрсөн 
онд уул уурхайн салбарт аюулгүй 
ажиллагааны шинэ амжилт 
тогтоов. Усыг хамгийн ариг 
гамтай хэрэглэдэг уурхай боллоо. 
2010 оноос хойш төрөл бүрийн 
татвар, төлбөр хураамж, монгол 
ажилчдын цалин зэргээр Монгол 
Улсын Засгийн газарт зургаан 
тэрбум гаруй ам. доллар төлсөн 
байна. Энэ бүх амжилтын нэг 
хэсэг нь ханган нийлүүлэгч та 
бүхэн шүү. Би та бүхэнд гурван 
зүйлийг эрхэмлэн захья. 

Нэгдүгээрт, аюулгүй 
ажиллагаа хамгийн эрхэм зүйл 
шүү. Хоёрдугаарт, бизнесийн 
ёс зүй бол эрхэм зорилго байх 
ёстой. Гуравдугаарт, өрсөлдөх 
чадвараа дээшлүүлснээр ханган 
нийлүүлэлтийн найдвартай, 
өрсөлдөхүйц сүлжээг бий болгож 
чадна. Олон арван жил ашиглах 
дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн 

уурхайгаа хамтдаа бүтээцгээе” 
гэсэн юм.

Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар “Эрдэнийн 
говь” ёслол Даланзадгад хотод 
анх удаа болж, орон нутгийн 
ханган нийлүүлэгчдэд ихээхэн 
боломж олгож байгааг онцлон 
тэмдэглээд “Манай аймгийн 62 аж 

ахуйн нэгж 2016 онд “Оюу толгой” 
компанид бараа бүтээгдэхүүн, 
ажил үйлчилгээ нийлүүлжээ. “Оюу 
толгой” компани өнгөрсөн жил 
Монголын компаниудаас 300 
сая гаруй ам.долларын худалдан 
авалт хийснээс 70 гаруй сая буюу 
21 хувийг нь Өмнөговь аймгийн 
аж ахуйн нэгжүүдээс авчээ. Бид 
аймгийнхаа хөгжлийг аялал 
жуулчлал, хариуцлагатай уул 
уурхай, эрчимжсэн мал аж ахуй гэж 
төсөөлж байна” хэмээн ярилаа. 

“Эрдэнэс Оюу толгой” 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Мөнхбаатар хэлэхдээ “Өнгөрсөн 
зургаан жилийн хугацаанд 
Монголын олон компани “Оюу 

толгой”-д ханган нийлүүлэлт 
хийжээ. Тус компани олон монгол 
компанийг ханган нийлүүлэлтээр 

дамжуулан дэмжиж байна. Тэр 
хэрээр “Оюу толгой” төслийг 
урагшлуулж, Монгол Улсын 
эдийн засаг, бүтээн байгуулалтад 
хувь нэмрээ орууллаа. 600-гаад 
аж ахуйн нэгж 300 сая гаруй 
ам.долларын худалдан авалтыг 
“Оюу толгой”-д нийлүүлсэн байна. 
Ийнхүү монгол компаниуд “Оюу 
толгой”-той хамтран ажилласнаар 
импортыг орлох бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэн нийлүүлж, ажлын 
байрыг олноор бий болгож 
байна. Түүнчлэн аюулгүй 
ажиллагаа, цаг хугацааны үнэ 
цэн, ажлын бүтээмж гэх мэт олон 
сайн зүйлийг “Оюу толгой”-гоос 
сурч байна. “Оюу толгой” компани 
2016 онд Монгол Улсад хамгийн их 
татвар төлсөн. Бид энэхүү төслөө 
амжилттай үргэлжлүүлэх болно” 
гэлээ. 

Шилдэг ханган нийлүүлэгчдийг 
өнгөрсөн оны амжилт 
бүтээлээр нь дүгнэж аюулгүй 

ажиллагаа, бизнесийн 
өсөлт хөгжил, нийгмийн 
хариуцлага, нийлүүлэлтийн 
сүлжээг сайжруулсан байдал, 
орон нутгийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгч болон шилдгийн 
шилдэг ханган нийлүүлэгч зэрэг 
таван төрөлд нэр дэвшүүлж 
шалгаруулсан юм. Энэхүү ёслол 
нь зөвхөн шилдэг таван ханган 
нийлүүлэгчийг тодруулсан 
төдийгүй Монголын бизнес, аж 
үйлдвэрийн салбарын ололт 
амжилтыг тэмдэглэсэн чухал үйл 
явдал боллоо. 

Үлэг гүрвэлийн мөрийг өдий 
хүртэл хадгалсан өмнийн цэнхэр 
говь үлгэрийн гайхамшигт нутаг 
билээ. Тэлмэн зэрэглээ наадаж, 
тэмээн сүрэг налайсан энэ л шаргал 
говь байгалийн баялаг, түүх соёлын 
гайхамшигт өв, ховор амьтан, 
ургамал, эртний дурсгалт зүйлээрээ 
нэн алдартай сайхан нутаг. Энэ 
сайхан нутагт өвөг дээдсийн минь 
үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээсэн Оюу 
толгой хэмээх алт, зэсийн баялаг 
орд бий. Энэхүү өгөөжит баялаг 
ордыг хамтран эзэмшиж, Монгол 
Улсынхаа төдийгүй аймаг орон 
нутгийнхаа хөгжил дэвшил, зон 
олныхоо сайн сайхан амьдралын 
төлөө дуугавал дуу нэг зүтгэж буй 
олон зуун ханган нийлүүлэгчээсээ 
зургаа дахь жилдээ ийнхүү 
шилдгүүдээ тодрууллаа. 
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Өмнөговь аймгийн сүлд дуу-
“Тэмээн сүргийн говь” дууны 
намуухан аялгуу, Говь гурван 
сайхан уулын домгоос сэдэвлэсэн 
“Хурмастын уянга” бүжгийн уян 
налирхай хөдөлгөөн “Эрдэнийн говь” 
ёслолд оролцсон хүн бүрийн сэтгэлд 
шингэж үлдсэн нь лавтай. Ирэх 
жилийн шалгаруулалтыг хамтдаа 
сэтгэл догдлон хүлээцгээе. 

Нийлүүлэлтийн шилдэг 
гүйцэтгэлтэй ханган 

нийлүүлэгч-“Эс Жи Эм Эс” ХХК. 
(”Бат сээр” групп, “Биллитон 

глори” компани энэ төрөлд нэр 
дэвшсэн юм).

“Эс Жи Эм Эс” компанийн ерөнхий 
захирал Б.Баттөр: “Эрдэнийн 
говь”–ийн нийлүүлэлтийн шилдэг 
гүйцэтгэлтэй ханган нийлүүлэгчээр 
шалгарсандаа баяртай байна. 
Манай компани уул уурхайн тоног 
төхөөрөмж, бараа үйлчилгээ 
нийлүүлдэг юм.

Шилдгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч-“Хүннү эйр” ХХК. 
(”Оутотех Монголиа”, “Магес консалтант” энэ төрөлд 
нэр дэвшсэн).

“Хүннү эйр” компанийн гүйцэтгэх захирал П.Мөнхжаргал: Манайх 
2016 онд Монголд анх удаа ATR 72 агаарын хөлгийг оруулж ирээд 
Оюу толгойн уурхайн чиглэлд нислэг үйлдэж байна. Энэ онд хоёр 
дахь онгоцоо оруулж ирнэ.

Өмнөговийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгч-“Өмнөговь 

интерпрайз” ХХК. 
(”Өлзийт мөнх овоо”, “Баян-
Уул” компани энэ төрөлд нэр 

дэвшсэн юм).

Үндэсний шилдэг ханган 
нийлүүлэгч-“Эрчим электрик” ХХК. 

(”Моннис сервиз суппорт”, 
“MCS пропэрти” энэ төрөлд нэр 

дэвшсэн).

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч шилдэг 
ханган нийлүүлэгч-“Говь газ” ХХК. 
(”Өгөөмөр Гавилууд”, “Барилга” 

корпорац энэ төрөлд нэр дэвшсэн). 

“Эрчим электрик” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Ч.Мөнхжаргал: 
Анх ot.mn цахим хуудсаар бүртгүүлж 
“Оюу толгой”-н ханган нийлүүлэгч 
болж байлаа. Ханган нийлүүлэгчээр 
ажиллах тухай бүхий л заавар 
зөвлөмж тэнд байсан болохоор ямар 
ч хүндрэл бэрхшээл гараагүй. “Оюу 
толгой”-той хамтран ажилласнаар 
компанийн дотоод үйл ажиллагаа 
ихээхэн сайжирсан шүү. 

“Говь газ” компанийн гүйцэтгэх 
захирал Ц.Баттөр: Манай компани 
32 хүнтэй. Ханбогд суманд нэгдсэн 
агуулах барьж байгаа, одоогоор 80 
гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Энэ 
агуулахыг ашиглалтад оруулснаар 
зөвхөн “Оюу толгой” төдийгүй 
Өмнөговьд үйл ажиллагаа явуулж 
буй уул уурхайн компаниудын хийн 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээг шуурхай 
хангах боломжтой болох юм. Бид 2016 
онд 216 мянган хүн/цаг аюул осолгүй 
ажилласан. Бидний уриа бол “Цаг 
тухайд нь аюулгүй үйлдвэрлэх” юм.

“Өмнөговь интерпрайз” 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Сүрэн: Манай компани оёдлын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. 
“Оюу толгой” компанитай долоон 
жил хамтран ажиллаж байна. Анх 
13 ажилчинтай байсан бол одоо 
өргөжөөд 43 хүнтэй боллоо.
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 Ийм нэртэй ажлын байрны 
нээлттэй өдөрлөг гуравдугаар сарын 
28-нд Даланзадгад хотноо болов. 
Өдөрлөгийг “Оюу толгой” компани 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
тамгын газартай хамтран зохион 
байгуулсан юм. Хаврын наран ээсэн 
дулаахан өдөр өдөрлөг болох “Шинэ 
говь” худалдааны төвийн гадна хүн, 
машин багширч байв. Яг л наадам 
болж байгаа мэт. Ажлын байр санал 
болгох сургаар Сэврэй, Булган, 
Баяндалай зэрэг сумаас залуус 
хэдүүлээ нийлж, фургон хөлслөн 
ирсэн тохиолдол ч гарчээ. Өглөө 
таван цагт ирж дугаарласан гэх 
залуу ч тааралдав. 

 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга 
Н.Наранбаатар өдөрлөгийг нээж 
хэлэхдээ “Манай аймаг хамгийн 
өргөн уудам нутагтай, байгалийн 
баялаг хамгийн ихтэй. Хүн ам маань 
ч өсч байна. Аймгийн хэмжээнд 
1100 гаруй иргэн ажил идэвхтэй 
хайж байгаа гэсэн судалгаа бий. 
Ажилгүйдлийн төвшин 13 хувьтай 
байгаа. Аймгийн Засаг даргын “Бид 
хамтдаа” мөрийн хөтөлбөрт 5000 
ажлын байр бий болгох шахуу зорилт 
дэвшүүлсэн билээ. “Оюу толгой” 
компанийн санаачилсан энэхүү 
нээлттэй өдөрлөгийг цаашид жил бүр 
уламжлал болгон зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэж байна” гэлээ. 

 “Оюу толгой” компанийн 
гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч 
Стив Жонс “Байгалийн үзэсгэлэн 
бүрдсэн энэ сайхан нутагт ийм 
тунгалаг сайхан өглөө та бүхэнтэй 
уулзаж байгаадаа туйлын 
баяртай байна. “Оюу толгой” 
компани Монгол Улс, Өмнөговь 
аймгийн аж ахуйн нэгж гэдгээрээ 
ямагт бахархдаг. Өнөөдрийн 
нээлттэй өдөрлөгийн үеэр үйл 
ажиллагааныхаа тухай та бүхэнд 
дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. 
“Оюу толгой” компани хэдийгээр 
үйл ажиллагаагаа эхлээд удаагүй 
ч өмнийн говьд олон зүйлийн 
бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсэн, 
энэ ажлаа цаашид ч үргэлжлүүлнэ. 
Бид “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаараа дамжуулан орон 
нутагт цөөнгүй бүтээн байгуулалт 
хийлээ. Ноднин гэхэд Даланзадгад 
хотод хүүхдийн хоёр цэцэрлэг, 
спортын танхим, Баян-Овоо суманд 
хүн эмнэлгийн барилга барьж 
ашиглалтад орууллаа. Энэ жил 
Ханбогд сум-Оюу толгойн уурхай 
чиглэлийн хатуу хучилттай 37.1 км 
авто зам, сургууль цэцэрлэгийн 
цогцолбор, малын эрүүл мэндийн 
сум дундын нэгдсэн төв барина. 
Манай компанийг 2016 оны шилдэг 

хөрөнгө оруулагчаар шалгаруулсанд 
талархлаа илэрхийлье. Бид 2010 
оноос хойш татвар, төлбөр, ханган 
нийлүүлэгчдийн үйлчилгээ, монгол 
ажилчдын цалин зэрэгт зургаан 
тэрбум гаруй ам.доллар зарцуулсан 
юм. Өнгөрсөн онд Өмнөговийн 
ханган нийлүүлэгчдээс 70 сая 
ам.долларын бараа, үйлчилгээ 
худалдан авсан. “Оюу толгой”-д 
ажиллагчдын 97 хувь нь монголчууд 
бөгөөд Өмнөговийн 2000 гаруй 
иргэн манайд ажиллаж байгаа. 
Одоогоор гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт ид өрнөж байна. Энд 
ажлын байр олноор бий болно. 
Эдгээрийн нэлээдийг Өмнөговиос 
бүрдүүлэх бодлого барьж байна” гэж 
ярилаа. 

 “Монголын алт” /МАК/ 
компанийнхан нүүрсний зах зээл 
сэргэж, уурхайн үйл ажиллагаа 
жигдэрсэн учир 100 гаруй ажлын 
байранд ажиллах хүч авахаа 
илэрхийлж байлаа. Өмнөговь 
аймгийн Засаг даргын орлогч 
Х.Батболдын хэлснээс үзвэл нээлттэй 
өдөрлөгт “Оюу толгой” компанийн 
найман хэлтэс, Жэйкобс, NBIK, SSM, 
Normet, “Моннис”, “Редпад”, “Тийсс 
Монголиа”, “Хишиг арвин”, “Хасу 
мегаватт” “Оч-Наран” зэрэг тус  

НААДМЫН ДАЙНЫ ХӨЛТЭЙ “АЖИЛТАЙ ИРГЭН-ОРЛОГОТОЙ 
ӨРХ” НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ 10 МЯНГААД ХҮН ОРОЛЦЛОО
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компанийн гэрээт 21 аж ахуйн нэгж, 50 
гаруй компани оролцсон байна. Орон 
нутгаас хамгийн олон хүнийг ажлын 
байраар хангасан Ноён суманд үйл 
ажиллагаа явуулдаг “Терра энержи”, 
“Оюу толгой”-н туслан гүйцэтгэгч SSM, 
“Бамбай секьюрити” компанийг аймгийн 
Засаг даргын шагналаар шагнаж 
урамшуулсан юм.

 “Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа нээлттэй өдөрлөгийг 
дүгнэж хэлэхдээ “Нээлттэй өдөрлөгийн 

анхаарлаа чиглүүлсэн нэг гол асуудал 
бол орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт байлаа. Олон аж ахуйн нэгжийн 
хүний нөөцийнхөн нээлттэй өдөрлөгт 
оролцож, ажил эрхлэх боломжийн талаар 
мэдээлж, зөвлөгөө өглөө. Энэхүү өдөрлөгт 
10-аад мянган хүн оролцсон нь ямархуу 
өргөн цар хүрээтэй болж буйг харуулж 
байна” гэсэн юм. Нээлттэй өдөрлөгийн 
үеэр зарим хүнтэй уулзаж, сэтгэгдлийг нь 
сонслоо. 

Даланзадгад сумын иргэн 
Н.Болор-Эрдэнэ:-Өмнөговь 
аймгийн Засаг даргын 
тамгын газар уул уурхайн 
тэргүүлэгч “Оюу толгой” 
компанитай хамтран ажлын 
байрны нээлттэй өдөрлөг 
зохион байгуулж байгаа 
нь нүдээ олсон чухал үйл 
явдал болж байна. Иргэд, 
ялангуяа залуус олноор 
ирж оролцож байна. Зохион 
байгуулалт сайтай, үр дүнтэй 
өдөрлөг болж байгаад 
баяртай байна. Хөдөлмөр, 
халамж үйлчилгээний төв, 
Политехник коллеж зэрэг 
“Оюу толгой”-н “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
санхүүжилтийн дэмжлэг 
авдаг байгууллагууд үйл 
ажиллагаагаа ойлгомжтой 
тайлбарлан таниулж байна. 

75 настай Р.Туулайбаатар 
эмээ дугуйн дээрээ хөнгөн зууш 
тавьчихсан зарж байхтай таарч, 
хэдэн хором хөөрөлдлөө. Дугуйгаа 
унаад зуушаа борлуулдаг адтай 
хөгшин юм. Даланзадгадад 
хүүтэйгээ хамт амьдардаг 
гэнэ. Баян-Овоо суманд хэдэн 
жил тэмээ маллаж, дараа нь 
номын санчаар найман жил, 
хотын захиргаанд 30-аад 
жил, нийтдээ улс нийгэмд 44 
жил хөдөлмөрлөөд 2002 онд 
тэтгэвэртээ гарсан гэв. Сардаа 340 
мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй. 
Өөрийнхөө тарьсан ногоогоор 
элдэв төрлийн зууш хийгээд 1000 
төгрөгөөр борлуулдаг аж. 0.4 га 
талбайтай, тэндээ төмс, сонгино, 
сармис, лууван гээд төрөл бүрийн 
хүнсний ногоо тарьдаг юм байна. 
Нэг үе Оюу толгойн уурхайн 
ажилчдын хэрэгцээнд ногоогоо 
нийлүүлж байснаа ч дурсч байна. 
Дөрвөн төрийн нүүр үзлээ дээ гэж 
эмээ хэлж байна лээ. 
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 Өмнийн говьд хаврын дунд 
сарын наран ээсэн налгар сайхан 
өдөр болж байв. Дөрөвдүгээр 
сарын 18-ны энэ бэлгэт сайн өдөр 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум хөл 
хөдөлгөөнөөр дүүрэн байлаа. Учир 
гэвэл, тус сумын түүхэнд тэмдэглэгдэх 
хоёр ч чухал үйл явдал энэ өдөр 
болсон юм. Эхнийх нь Ханбогд 
суманд барьж байгуулсан Цэвэр 
усан хангамжийн байгууламжийг 
нээх, нөгөөх нь мөн суманд 
барих Малын эрүүл мэндийн сум 
дундын нэгдсэн төвийн барилгын 
шав тавих ёслол. Цэвэр усан 
хангамжийн байгууламжийг “Оюу 
толгой” компанийн санхүүжилтээр 
байгуулсан бөгөөд “Оюу толгой”-той 

олон жил идэвхтэй хамтран ажиллаж 
буй найдвартай түнш болох “Заг” 
группийн ажилсаг хамт олон богино 
хугацаанд барьж ашиглалтад оруулж 
буй нь энэ билээ. Наадам болж 
байгаа мэт сумын төвийнхөн морь, 
мотоцикль, машин хөлөглөн зарим 
нь бүр явганаар ирж, энэхүү хоёр 
ёслолд оролцсон юм. Алс холын 
Улаанбаатар хотоос ч яам, тамгын 
газрын удирдах нөхөд, Өмнөговь 
аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир, 
Засаг дарга Н.Наранбаатар, түүний 
орлогч Х.Батболд, Ханбогд сумын 
ИТХ-ын дарга Ш.Эрдэнэжаргал, 
Засаг дарга Б.Дэндэвсамба тэргүүтэй 
аймаг, орон нутгийн удирдлага, 
“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн 

дарга Г.Батсүх, Гүйцэтгэх захирлын 
үүрэг гүйцэтгэгч Стив Жонс, Хэрэг 
эрхлэх газрын дарга бөгөөд ТУЗ-ийн 
нарийн бичгийн дарга Ц.Цэрэнхүү, 
Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, 
Боловсон хүчин, бүтэц, зохион 
байгуулалт хариуцсан Ерөнхий 
менежер Майкл Гавин, энэхүү хоёр 
барилга байгууламжийг барьсан 
болон барих компанийн төлөөлөл 
хүрэлцэн ирсэн байв. 

 Сумын ЕБС-ийн дуу хөгжмийн 
багш, морин хуурч М.Мягмарсүрэн 
“Морины явдал”-ыг хуурдаж, эхний 
ёслолын салхийг хагаллаа. 

“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-
ийн дарга Г.Батсүх уг ёслолыг нээж 

хэлэхдээ “Ус бол хүний эрүүл явах 
үндсийн үндэс юм. Өөрөөр хэлбэл, 
эрүүл мэндийн хамгийн чухал эх 
үүсвэр. Манай “Оюу толгой” компани 
нэгэн буянтай үйл бүтээснээ өнөөдөр 
та бүхэндээ хүлээлгэн өгөхөөр ирлээ. 
Энэхүү бүтээн байгуулалт бол Цэвэр 
усан хангамжийн автомат цогцолбор 
юм. Энэ бол Өмнөговь аймаг, Ханбогд 
суманд төдийгүй Монгол Улсад барьж 
байгуулсан ийм төрлийн анхны 
байгууламж юм гэдгийг онцлон 
дурдъя. Тус цогцолбор гүний 
хоёр худаг, түүхий усны сан, ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, ил өртөө, 
усны чанарын хяналтын лаборатори 
зэрэг олон төрлийн байгууламжаас 
бүрдсэн, хамгийн шилдэг 

ХАНБОГД СУМ ЦЭВЭР УСАН 
ХАНГАМЖИЙН ЦОГЦОЛБОРТОЙ БОЛОВ 
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технологитой, иж бүрэн цогцолбор 
юм. Ийм цогцолборыг барьж 
байгуулахад “Оюу толгой” компани 
6.9 сая ам.доллар зарцуулсан билээ. 
Энэ байгууламж орон нутгийн хүн 
амын эрүүл мэнд, тогтвортой хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулах нь дамжиггүй. 
“Оюу толгой” компани орон нутагт 
хөрөнгө оруулалт хийх талаар ихээхэн 
анхаардгийн нэг жишээ энэ юм. Бид 
энэ жил Оюу толгойн уурхай-Ханбогд 
сумын чиглэлд хатуу хучилттай 37.1 км 
авто зам, Малын эрүүл мэндийн сум 
дундын нэгдсэн төвийг барих болно” 
гэлээ. 

 Өмнөговь аймгийн ИХТ-ын 
дарга Х.Сугир “Манай говийнхон 
усыг чандмань эрдэнэ хэмээн 
дээдэлдэг билээ. Ялангуяа ундны 
ус гэдэг говьд хамгийн тулгамдсан 
асуудлын нэг байдаг. Бидэнд ийм 
сайхан байгууламж барихад ихээхэн 
хэмжээний хөрөнгө оруулсан “Оюу 
толгой” компанийнхандаа өмнийн 
говийнхныхоо өмнөөс талархлаа 
илэрхийлье. Энэ бүтээн байгуулалтыг 

барихад тус компани 17 тэрбум гаруй 
төгрөг зарцуулсан юм. Уг байгууламж 
одоогоор 13 мянган хүний хэрэгцээг 
хангах хүчин чадалтай, цаашдаа 35 
мянган хүнийхийг хангахуйц болгож 
өргөтгөх боломжтой” гэж хэлсэн юм. 

 “Өнөөдөр манай суманд Монгол 
Улсын хувьд анхдагч нь болох усан 
хангамжийн том бүтээн байгуулалт 
сүндэрлэн босч байгааг харахад 
үнэхээр сайхан байна. “Оюу толгой” 
компани маш их хөрөнгө зарцуулж, 
олон янзын байгууламжаас бүрдсэн, 
бүрэн автоматжсан, ийм сайхан бүтээн 
байгуулалтыг манай сумынханд 
хүлээлгэн өгч байна. Үүнийг дагаад 
ажлын байр бас нэмэгдэж байна. 
Энэ мэтээр энэхүү бүтээн байгуулалт 
Ханбогд сумын хөгжилд чухал үүрэг 
гүйцэтгэх болно. Хүн ардын эрүүл 
мэндэд нэн тустай, ийм сайхан иж 
бүрэн цогцолбор барьж байгуулсан 
“Оюу толгой”-н удирдлага, хамт олонд 
нутгийн удирдлага, иргэдийнхээ 
өмнөөс халуун талархлаа илэрхийлж 
байна” гэж Ханбогд сумын ИТХ-ын 

дарга Ш.Эрдэнэжаргал хэлэв. 
 “Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх 

захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Стив 
Жонс хүрэлцэн ирсэн зочидтой 
монголоор мэндчилээд Ханбогд сумын 
Засаг дарга Б.Дэндэвсамбад Цэвэр 
усан хангамжийн байгууламжийн 
бэлгэдлийн түлхүүрийг ёслол төгөлдөр 
гардуулсан юм. Түлхүүр ч утга учиртай 
ажээ. Монгол цоожны түлхүүр дээр 
Усу гэж эвхмэл үсгээр бичиж, усыг 
чандмань эрдэнэ хэмээн бэлгэдэн 
дүрсэлжээ. Түлхүүрийн суурин дээр 
“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалтаар байгуулсан Цэвэр усан 
хангамжийн байгууламжийг Ханбогд 
суманд хүлээлгэн өгөв. 2017.04.18” гэжээ. 
Цаашид энэ том байгууламжийн үйл 
ажиллагааг орон нутгийн “Хан дизель” 
компани хариуцан ажиллуулах юм. Тус 
компанийн захирал Ц.Сайхандэлгэр 
аль 1969 оноос хойш сум орныхноо 
дулаанаар хангаж байсан туршлагадаа 
тулгуурлан хүлээн авсан цогцолбороо 
алдаа эндэлгүй ажиллуулахаа орон 
нутгийнхандаа амлаж байна билээ. 

 Ханбогд сумын Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба “Манай сумын 
93 жилийн түүхэнд Монголд өөр 
хаана ч байхгүй ийм том бүтээн 
байгуулалт анх удаа сүндэрлэн 
бослоо. Энэ гүн гүнзгий учир утгатай 
том түлхүүрийг “Оюу толгой”, орон 
нутаг хоёрын найрсаг харилцаа, үр 
дүнтэй хамтын ажиллагааны дурсамж 
болгон хадгалах болно. Цэвэр усан 
хангамжийн байгууламжид энэ онд 
Засаг даргын тамгын газар, сургууль, 
цэцэрлэг, сум дундын эмнэлэг гээд хэд 
хэдэн албан байгууллага, дөчөөд айл 
өрхийг холбоно” гэж хэлсэн юм. Тэрээр 
тэрхүү дурсгалтай түлхүүрийг сумынхаа 
музейд түүхийн гэрч болгон хадгална 
гэж байна лээ.

Үүний дараа ёслолд оролцсон 
талуудын удирдлагууд уг 
байгууламжийн автомат товчлуурыг 
дарж, Цэвэр усан хангамжийн 
ажиллагааг албан ёсоор нээж, үйл 
ажиллагаатай нь танилцав. 
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 Нэгэн том бүтээн байгуулалтын 
нээлтэд оролцож, гэрч нь болж, 
сэтгэл нь хөдөлсөн Ханбогдчууд 
дараагийнхаа бүтээн байгуулалтын 
шав тавих ёслолд бөөнөөрөө 
хүрэлцэн ирж оролцсон юм. Энэ 
нь Малын эрүүл мэндийн сум 
дундын нэгдсэн төвийн барилга 
юм. “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-
ийн дарга Г.Батсүх энэхүү төвийн 
шав тавих ёслолыг нээж хэлэхдээ 
“Бид орон нутагтай байгуулсан 
Хамтын ажиллагааны гэрээний 
дагуу ийм төвийг барих гэж байна. 
Энэ төв уламжлалт мал аж ахуйн 
эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, 
мал сүргийг эрүүлжүүлэхэд үнэтэй 
хувь нэмэр оруулна. Тус төвд 

хяналтын лабораториос өгсүүлээд 
мал сүргийг эрүүлжүүлэх бүхий л 
тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 
цөм байх юм. Говийнхон маань мал 
сүргээ эрүүлжүүлж чадвал мах, махан 
бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах 
шинэ гарц нээх сайхан боломжтой 
болно. Тиймээс малынхаа эрүүл 
мэндийг дэлхийн жишигт хүргэж, 
энэ сайхан барилга байгууламжаа 
ариг гамтай ашиглаж, осол аюулгүй 
ажиллуулаарай гэж хүсэн ерөөе” 
гэлээ. 

 Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар “Өнөөдөр 
манай Ханбогд суманд том том 
бүтээн байгуулалт өрнөсөн сайхан 
өдөр болж байна. Дөнгөж сая 

бид 6.9 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалттай Цэвэр усан хангамжийн 
байгууламжийг нээж, орон нутагтаа 
хүлээн авлаа. Ханбогд сумаас 
Оюу толгойн уурхай хүртэлх хатуу 
хучилттай 37.1 км авто замыг барихад 
“Оюу толгой” компани 47 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулахаар 
болов. Манай аймаг өнгөрсөн онд 
малаа таван төрөл дээр нь өсгөж, 
2.6 сая малтай боллоо. Энэ нь өмнөх 
жилийнхээсээ 300 мянга гаруйгаар 
өссөн дүн юм. Өнөө хавар 900-гаад 
мянган төл хүлээн авна. Одоогоор 
төл бойжилт 99.9 хувьтай байна. 
Манай аймаг 5647 малчин өрхтэй. 
Энэхүү Малын эрүүл мэндийн 
нэгдсэн төвийг барьснаар эдгээр 

өрхийн малчдад маань сайхан 
боломж нээнэ. Нэгдсэн төв үржлийн 
үйлчилгээний төв, дөрвөн айлын 
орон сууц, 4-5 машины гарааш 
гээд иж бүрэн цогцолбор болно. 
Нэгдсэн төвд шаардлагатай 180 
сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг 
мөн “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилтээр нийлүүлэх юм. 
Ингэснээр “Ханбогдын хөгжил” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй 
хувь нэмэр оруулна. Ийм сайхан 
төв байгуулахаар шийдвэрлэсэн 
“Оюу толгой” компани, “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
гийн удирдлага, хамт олонд 
талархал илэрхийлье” гэж хэлэв. 
“Өнөөдрийн байдлаас үзэхэд 

ЭНЭ НАМАР ГЭХЭД МАЛЫН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН НЭГДСЭН ТӨВТЭЙ БОЛНО
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манай Ханбогд сум ирээдүйд 
бүсийн төв болох бүрэн боломжтой. 
Бид “Гацуурт” компаниас “Ангус” 
үүлдрийн цэвэр цусны дөрвөн 
бяруу авчирлаа. Есөн сартай, 
махны чиглэлийн, нэг нь таван 
сая төгрөгийн үнэтэй. Эднийхээ 
хүчээр үхрийнхээ үүлдэр угсаа, 
чанар чансааг сайжруулна. Гүн 
хөлдөөсөн үрээ борлуулж ашиг 
олно. “Гавилууд” хэвшлийн хонио 
үүлдэр болгохыг зорьж байна. Мал 
нядалгааны цех байгуулна. Махаа 
олон улсын стандартын дагуу 
бэлтгэж, “Оюу толгой”-д нийлүүлнэ, 
экспортолно” гэж Ханбогд сумын 
Засаг дарга Б.Дэндэвсамба ярив. 
Шав тавих ёслолын хашаан дотор 

“Ангус” үүлдрийн дөрвөн хар бяруу 
уяатай байв. Чихэн дэх ээмэг дээр 
нь гарал үүсэл, хэзээ төрсөн, хэдэн 
кило жинтэй гээд хамаг мэдээлэл нь 
байна лээ. 

 Мал эмнэлгийн төв 
лабораторийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Ганзориг тус төвийг Монгол Улсын 
хэмжээнд үлгэр жишээ, загвар 
лаборатори болно гэдэгт найдаж 
буйгаа илэрхийлж байв. Харин тус 
сумын Баян багийн тэмээчин,улсын 
сайн малчин Ж.Тогтохсүрэн гуай 
“Малчид бид сайхан эмнэлэгтэй 
болох нь ээ. Малчдынхаа нэрийн 
өмнөөс талархаж байгаагаа “Оюу 
толгой”-нхондоо илэрхийлж, сайны 
ерөөл өргөе” гэж байлаа. 

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн гүйцэтгэх захирал 
С.Эрдэнэбат “Та бид иж бүрэн тоног 
төхөөрөмж бүхий Малын эрүүл 
мэндийн нэгдсэн төвийг барьж 
байгуулах баярт үйл явдлын гэрч 
болж байна. Төвийнхөө нээлтийг 
ирэх есдүгээр сард албан ёсоор хийх 
болно. “Оюу толгой” компанийн 
орон нутагтай 2015 оны хавар 
байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-г байгуулсан 
билээ. Түүнээс хойш манай сан 
44 төсөлд 20-иод тэрбум төгрөг 
зарцуулахаар Удирдах зөвлөл 
шийдвэрлэсэн ёсоор хэрэгжилтийг 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Нэг тэрбум 88 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлэн барих энэ төвд 
хэрэгцээтэй 180 сая гаруй 
төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг 
мөн “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” санхүүжүүлнэ. Ханбогд сумын 
сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборыг 
долоон тэрбум гаруй төгрөгөөр 
санхүүжүүлэхээс гадна хог хаягдлыг 

ангилан устгах цэг байгуулах 
төслийг 500 гаруй сая , уурын 
зуухны өргөтгөлийг 400 орчим сая 
төгрөгөөр санхүүжүүлэх юм. Зөвхөн 
энэ онд Ханбогдод есөн тэрбум 
орчим төгрөгийн төсөл хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэхээр сангийн Удирдах 
зөвлөлөөс шийдвэрлээд байна. 
“Хүний эмч хүмүүсийг эмчилдэг 
бол малын эмч хүн төрөлхтнийг 
эмчилдэг” гэлцдэг. Энэ бол малчин 
түмэндээ зориулан барьж байгаа 
төв шүү” гэв. 

 Нэг тэрбум 84 сая 618 мянга, 739 
/1084618739₮/ төгрөгийн төсөвтэй 
энэхүү нэгдсэн төвийг Ц.Амарсайхан 
захиралтай “Билэгт багана” 
компани барих юм. Ханбогд сумын 
“Бадамдэмчигнэй” хийдийн хамба 
Х.Цэдэв тэргүүт лам нар газар лус 
аргадан сан тавьж, ном айлдсаны 
дараа газрыг хөндөж, тус төвийн 
шавыг тавилаа. 
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 "Оюу толгой" компани 2016 оны IV улирал 
болон өнгөрсөн 2016 оны гүйцэтгэлийн 
тайлангаа гуравдугаар сарын 29-нд 
танилцууллаа.
2016 оны гүйцэтгэлийн онцлох үзүүлэлтүүд: 
 2016 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусгавар 

болсон бүтэн жилийн хугацаанд “Оюу толгой” 
компани аюулгүй ажиллагааны шилдэг 
гүйцэтгэлтэй ажиллаж, 200 мянган хүн/цагт 
ногдох гэмтэл бэртлийн давтамжийг 0.22 
болгон буурууллаа. 

 “Оюу толгой” компанийн Монгол Улсын 
хэмжээнд Монголын компаниудаас хийсэн 
худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт 

байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр зарцуулсан нийт 
мөнгөн хөрөнгийн дүн 2016 оны эцсийн 
байдлаар 6.1 тэрбум гаруй ам.долларт хүрэв.

 Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл:
- 2016 онд 828.6 мянган тонн баяжмал борлуулж, 

1.2 тэрбум ам.долларын орлого олсон нь дээд 
амжилт болов. 

- Олборлосон болон боловсруулсан хүдрийн 
хэмжээгээр өмнөх дээд амжилтаа шинэчлэн 
тогтоосон бөгөөд 2016 оны эцэст баяжуулах 
үйлдвэрийг тооцоот хүчин чадлаас давуулан 
ажиллууллаа. 

- Баяжмал дахь агуулгаар 201.3 мянган тонн зэс, 

300 мянган унци алттай тэнцэх үйлдвэрлэл 
маань төлөвлөгөөт тооцооноос даван биеллээ. 

 Гүний уурхайн мэдээлэл:
- Босоо ам 2 болон 5-ын нэвтрэлтийн ажил 

үргэлжилж байгаа бөгөөд 2017 онд эдгээр 
босоо ам эцсийн гүндээ хүрэх төлөвтэй байна.

- 2016 оны эцэс гэхэд гүний уурхайд 1.6 
эквивалент километр хөндлөн нэвтрэлт 
гүйцэтгэж, төлөвлөгөөгөө давуулан 
ажиллалаа. 

- Гүний уурхайн налуу ам, үйлчилгээний 
порталын газар шорооны ажлыг 2016 онд 
дуусгаж, налуу нэвтрэлтийг 2017 оны нэгдүгээр 
сараас эхлүүллээ. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2016 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
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2016 оны IV улирал:
- 2016 оны IV улиралд 224.6 сая ам.долларын 

орлого олсон нь 2016 оны III улирлынхтай 
харьцуулахад буурсан үзүүлэлт юм. Энэ нь 
баяжмалын борлуулалт буурсантай холбоотой. 

- 2016 оны IV улиралд баяжуулах үйлдвэрийн 
хүдрийн боловсруулалт 2016 оны III улирлын 
үзүүлэлттэй харьцуулахад 7.4 хувь өссөн буюу 
өдөрт 106.7 мянган тонн хүдэр боловсруулсан 
нь нэг улиралд боловсруулсан хүдрийн 
хэмжээнд дээд амжилт юм. 

2017 оны төлөв: 
- “Оюу толгой” компани 2017 онд баяжмал дахь 

агуулгаар 130-160 мянган тонн зэс, 100-140 
мянган унци алт үйлдвэрлэх төлөвтэй байна. 

- 2017 онд үйлдвэрлэхээр тооцож буй баяжмалын 
борлуулалтын гэрээний дийлэнхийг 
байгуулаад байна. 

“Оюу толгой” компаний Ерөнхий захирал 
Армандо Торрес хэлэхдээ “Манай компани 2016 
онд аюулгүй ажиллагаагаараа шилдэг үзүүлэлттэй 
байсан нь “Оюу толгой”-д аюулгүй ажиллагааг 
үргэлж эрхэмлэн ажилладгийг нотлон харуулсан 
бөгөөд энэ амжилтаараа бид маш их бахархаж 
байна. 

Аюулгүй ажиллагаа нь үйл ажиллагааны 
шилдэг гүйцэтгэлтэй байх, гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг урагшуулах зэрэг нь бидний хийж 
буй бүх ажлын үндэс суурь юм. 

Энэ амжилтыг 90 гаруй хувь нь монголчуудаас 
бүрдсэн манай компанийн чадварлаг ажиллах хүч 
бүтээсэн юм. Бид дэлхийн хэмжээнийг бизнесийг 
бүтээж, Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь 
нэмрээ оруулан ажиллаж байна. 

2016 онд бид Монгол Улсын Засгийн газарт 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт 210 сая 
ам.доллар төлж, үндэсний болон Өмнөговийн 
худалдан авалтад 279 сая ам.доллар зарцууллаа. 
Үүний зэрэгцээ тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, 
санаачилгуудад үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулж 
байна” гэв. 

- Капиталын хөрөнгө оруулалтын зардлын 
мөнгөн зарцуулалт 2017 онд ил уурхайд 100 сая, 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтад 825-925 сая 
ам.доллар байх төлөвтэй байна.

- Үндэсний ханган нийлүүлэгчдийн тендерт 
оролцох оролцоог дэмжихийн тулд “Оюу 
толгой” компани тендерийн үйл явцын 
хугацааг уртасгасан нь хөрөнгө оруулалтын 
зардлын хугацааг бага зэрэг сунгахад 
нөлөөлөв. 

- Компани 2020 оны дунд үед гүний уурхайн 
анхны үйлдвэрлэлийн хүдрийг гаргах, 
улмаар үйлдвэрлэлийг нь 2021 оны эхэн үеэс 
тогтвортой түвшинд хүргэнэ гэсэн төлөвөө 
хадгалсаар байна.



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   13

 2017 оны дөрөвдүгээр сар

 “Оюу толгой” ХХК-ийн санхүүжилттэй “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” 2015 оноос хойш 
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих, 
орон нутгийн иргэдийн сайн сайхан амьдралыг 
дэмжихэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн саналыг 
иргэд, байгууллагуудаас хүлээн авч, санхүүжилтийн 
журмынхаа дагуу шалгаруулж санхүүжүүлэн ажиллаж 
байна. 

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах 
зөвлөл 2017 оны гуравдугаар сарын 28-ны өдөр 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд хуралдав. 
Хурлаар 2017 оны нэгдүгээр улиралд “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-д иргэд, байгууллагуудаас 
ирүүлсэн саналыг хүлээн авч, Харилцааны хороогоор 
эрэмбэлэн дэмжигдсэн 25 төсөл, хөтөлбөрийн 
саналыг хэлэлцэж, дараах 16 төсөл хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Хүснэгтээс харна уу.

Эдгээр төсөл, хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг манай сангийн цахим хуудас www.govi-
inoyu.mn –ээс авах боломжтой. 

 Дээрх төслүүдийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаас санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэснээр тус 
сангаас Өмнөговьчуудад зориулсан нийт 44 төсөл 
хөтөлбөрт 22 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгох 
Удирдах зөвлөлийн шийдвэр гарган хэрэгжилтийг 
зохион байгуулан ажиллаж байна.

Иргэдийн оролцоонд тулгуурлан орон нутгийн 
засаг захиргааны байгууллагатай хамтран 
шийдвэрлэн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд 
маань Өмнөговьчуудын сайн сайхан амьдрал, 
бидний урт хугацааны хамтын ажиллагаанд үр 
өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. 

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ГИЙН 
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН МЭДЭЭ

 № ТӨСЛИЙН НЭР ТӨСЛИЙН САНААЧЛАГЧ

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ СЭДЭВЧИЛСЭН ХАВСРАЛТ №10 - НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

1 Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар

2 Дулаан хангамж Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ СЭДЭВЧИЛСЭН ХАВСРАЛТ №4 - БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ, 
ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
3 Говийн төгөл “Нүдэн булгийн өгөөж” хоршоо

4 “Цэмцгэр Даланзадгад” Даланзадгад сумын Засаг даргын тамгын газар

5 Хог хаягдлын менежмент Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ СЭДЭВЧИЛСЭН ХАВСРАЛТ №8 - НИЙГМИЙН СУУРЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛЭЭР

6 Ирээдүйд гэрэлтэх нас “Монголын гэр бүлийн сайн сайхан” нийгэмлэгийн Өмнөговь 
аймаг дахь салбар

7 Цахим багш Иргэн Д.Цогтбаатар

8 Даланзадгад сумын 25-р цэцэрлэгийн 
Steam хөтөлбөр 25-р цэцэрлэг

9 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс 

10 Зөөлөн сандал, мэргэжлийн 
гэрэлтүүлэг  Ханбогд сумын “Үлэмжийн чанар” соёлын төв

11 Багшийн хөгжил “Поларис” боловсролын академи

12 Мөрөөдлийн зүг хамтдаа “Говийн хүү” сан
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ СЭДЭВЧИЛСЭН ХАВСРАЛТ №6 - УЛАМЖЛАЛТ МАЛ АЖ АХУЙ, БЭЛЧЭЭРИЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
13 Шилмэл сүрэг Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

14 Бэлчээр эрдэнэ Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ СЭДЭВЧИЛСЭН ХАВСРАЛТ №7 - ҮНДЭСНИЙ ТҮҮХ СОЁЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

15 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 
хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах Өмнөговь аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар

16 Зан заншил-сургалт Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын сургууль, бага ангийн 
заах аргын нэгдэл
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Өмнөговь аймаг, Даланзадгад хот, 2017 оны 3 дугаар сарын 27.
 Хамтын ажиллагааны хорооны анхдугаар зөвлөлгөөн 2017 оны 3 дугаар 

сарын 26-27-нд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотноо болов. Зөвлөлгөөнд 
Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сум, “Оюу толгой”, 
“Эрдэнэс Оюу толгой” компанийн удирдлагууд оролцлоо. 

 Зөвлөлгөөний үеэр талууд хийж гүйцэтгэсэн ажил, өнөөгийн байдал, 
тулгамдсан асуудлууд, цаашид хамтран ажиллах хэд хэдэн чиглэлийг хэлэлцэж, 
эхний ээлжинд дараах үндсэн чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцов. Үүнд:

• Хамтын ажиллагааны стратегийн уялдаа холбоо
• Орон нутгийн ханган нийлүүлэлт
• Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт
• Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилт, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 

сан”-гийн үйл ажиллагаа
Дээр дурдсан чиглэлүүдээс гадна суурьшлын хувилбаруудыг судлах хамтарсан 

ажлын хэсгийг байгуулж ажиллахаар тохиров. 
Талууд тохирсон чиглэлүүдийн хэрэгжилтэд зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, хянах 

чиг үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны хороог байнгын бүтэцтэйгээр байгуулав. 
Уг хороонд талуудын удирдлагууд гишүүд байх бөгөөд үндсэн чиглэлүүдийг 
хариуцан ажиллах ажлын хэсгүүдтэй байхаар тохирлоо. 

Dalanzadgad, Umnugovi aimag. March 27, 2017
 The first workshop of the Partnership committee took place on March 26-27 in 

Dalanzadgad city of Umnugovi aimag. Leaders and executives from Southgobi aimag, 
Khanbogd, Manlai, Bayan-Ovoo and Dalanzadgad soums, and management of Oyu 
Tolgoi and Erdenes Oyu Tolgoi companies participated in the workshop. 

 During the workshop, parties discussed achievements to date, current state, 
challenges and issues and agreed a framework for working together in future. The 
following thematic areas were agreed as the initial focus: 

• Strategic alignment 
• Local procurement
• Local employment
• Cooperation agreement implementation, and Gobi Oyu Development Support 

Fund projects and programs 
 In addition to above thematic areas, parties agreed to establish a joint working 

group to study the residential options. 
 The Partnership Committee was established and will be supported by a govern-

ance process, with responsibility to provide guidance, advice and monitor implemen-
tation of above main focus areas. The Committee will consist of members from all 
parties. Relevant working groups will be established to focus on the agreed thematic 
areas, reporting regularly to the Committee. 

ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ JOINT STATEMENT

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХОРООНЫ АНХДУГААР ЗӨВЛӨЛГӨӨН
THE FIRST WORKSHOP OF THE PARTNERSHIP COMMITTEE 



 2017 оны дөрөвдүгээр сар

Н.Үнэнболдын гэр бүлд эрүүл энх, аз 
жаргалыг хүсч, сайхан сэтгэлийн хандив 
өргөсөн аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
бизнесмэнүүд, анги хамт олон, хувь хүмүүс, 
ахан дүүстээ чин сэтгэлээсээ баярлаж 
талархсанаа илэрхийлье.

• Эмэгтэйчүүдийн “Говь хатан түшиг” 
холбоооны тэргүүн С.Сайнбаяр

• “Говь гурван чулуу” ХХК-ийн захирал 
Х.Мядагбадам

• Залуучууд хөгжлийн төвийн 
нийгмийн ажилтан Ч.Энхжаргал

• “Буман трейд” ХХК-ийн захирал 
Насанбум

• “Уужим-Од” ХХК-ийн хамт олон
• “Их-Өлзийт цагаан уул” ХХК-ийн 

захирал Д.Анхчимэг
• Улаанбаатар хот дахь “Сонгогчдын 

боловсрол” төвийн тэргүүн 
С.Оюунтуяа

• ЭС ЭС ЭМ ХХК-ийн хамт олон
• “Овоогийн говь” ХХК-ийн захирал 

Н.Амарбаясгалан
• “Ханбогд хурд” ХХК-ийн гүйцэтгэх 

захирал Ч.Энхмаа
• Жавхлант багийн Засаг дарга 

М.Цэвээнравдан
• 1990 оны 8-р анги төгсөлтийн Х. 

Цэцэгмаа багштай ангийн хамт олон
• 1992 оны 8-р анги төгсөлтийн 

Х.Нойноо багштай ангийн хамт олон
• Т.Буманцэцэг багштай, охин 

Энхтайваны ангийн хамт олон
• Бямбажав багштай, охин 

Энхриймаагийн ангийн хамт олон, 
эцэг эхчүүд

• Өөрийн ах дүүс Должинсүрэн, 
Б.Батбаатар нарын гэр бүл

• Баян багийн өндөр настан 
Жигжидмаа

• “Ундрах Гавилууд” ХХК 
• “Говь хатан түшиг” холбооны гишүүд 

дэмжигчид болон Facebook-ээр 
нэгдэж, хандив өргөсөн бүх хүнд 
аз жаргал, эрүүл энх, сайн сайхныг 
хүсье.

Х.Амбаа, Л.Тогтох, Д.Дулмаа, 
Ж.Одгэрэл, Б.Зулжаргал, Н.Нарантуяа, 
Н.Сосорбурам, О.Мөнхбаяр, Д.Мөнх-
Эрдэнэ, Ц.Ихбаяр, Т.Наранмандах, 
В.Амартүвшин, С.Мөнгөнцэцэг, 
Х.Түмэндэмбэрэл, Т.Энх-Эрдэнэ, Б.Бадамханд, 

Б.Отгон, С.Сандагсүрэн, С.Отгонцэцэг, 
Д.Эрдэнэхүслэн, С.Амараа, Т.Нарантуяа, 
Ц.Бат-Өлзий, Р.Цэнгэлсүрэн, М.Хашхүү, 
О.Оюун, Д.Болормаа, Х.Мөнгөнцэцэг, Цэвээн, 
Оюунсүрэн, Бурмаа, Чулуунхүү, Отгончимэг, 
Цэцэгжаргал, Будсүрэн.

Дүү О.Болормаагийн найзууд: Б.Рашбат, 
Д.Өлзийжаргал, С.Уламдэлгэр, Ц.Оюунсүрэн, 
Г.Сайханчимэг, Ц.Анхтуяа, Г.Мэндсайхан, 
Э.Сум-Адьяа, Г.Сайхантуяа.

Дүү О.Түвшинжаргалын найзууд: 
Б.Долгормаа, У.Доржханд, Б.Уламдэлгэр, 
Н.Оюунжаргал, Б.Ууганцэцэг.

Батцэцэгийн хандивын тоглолтод 
оролцсон хүмүүст:

“Сэтгэлийн эгшиг” хандивын тоглолтыг 
зохион байгуулсан “Говь хатан түшиг” 
холбооны тэргүүн С.Сайнбаяр, ЕБС-
ийн дуу хөгжмийн багш И.Отгондулам, 
М.Мягмарсүрэн, Соёлын төвийн дэргэдэх 
дуу,бүжиг, циркийн дугуйлангийн багш 
нар болон авьяаслаг сэргэлэн цовоо 
сурагчдадаа сурлага, урлаг, спортын өндөр 
амжилт хүсье. 

Н.Үнэнболдын гэр бүл болон 
А. Отгонхүү нараас

 ТАЛАРХАЛ
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
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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.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн 
өргөн чөлөө, "Моннис" цамхаг, I давхар 
Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь , Даланзадгад сум, III баг, "Хан-Уул" зочид 
буудлын өргөтгөл. III давхар "Оюу толгой" ХХК-ийн 
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.

 “Оюу толгой” компанийн Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд уурхай, түүний ойр орчим, 
“Ханбумбат” нисэх буудал, Гүний хоолойн ус татах 
шугам хоолой, Оюу толгой - Гашуун сухайтын 
замын дагууд тоосны хяналт шинжилгээний 43 цэгт 
хугацааны хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар 
агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээг хийдэг. 

Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгойн уурхай, 
“Ханбумбат” нисэх буудал орчимд болон Оюу 
толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн замын дагууд 2017 
оны III, IV сард хийсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
үр дүнг танилцуулж байна. Тоосны хэмжилтийг 
Dusttrak DRX8533 багажаар хийж гүйцэтгэв. Уурхай, 
“Ханбумбат” нисэх буудлын орчимд агаар дахь 

бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол Улсын 
агаарын чанарын стандартад нийцэж байв. Оюу 
Толгой- Гашуун сухайт чиглэлийн замын барилгын 
ажил явагдаж буй хучилтгүй сайжруулсан шороон 
зам бүхий хэсгийн Цагаан хад орчимд IV сард, 
Гашуун сухайт орчимд III сард зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс 0.003-0.019мг/м3 үл ялиг давсан тоосжилт 
хэмжигдсэн байна. Уг замын дагууд үүсэх тоосжилтыг 
бууруулахын тулд III сард түр замд засвар хийсэн 
бөгөөд баяжмалын тээврийн цувааны өмнө сайтар 
усалж байна.

Тоосны хяналт шинжилгээнд бидэнтэй хамтран 
ажиллаж, хээрийн судалгаанд биечлэн оролцохыг 
хүсвэл манай үүд хаалга танд үргэлж нээлттэй байх 
болно. 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

Санал, гомдол, хүсэлтийн мэдээ (2017 оны IV сар)
Санал: Санал ирээгүй. 
Гомдол: Байгаль орчинтой холбоотой нэг гомдол хүлээн авч шийдвэрлэв. 
Хүсэлт: 18 хүсэлт хүлээн авч, зургааг нь шийдвэрлэлээ. Хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдлыг дор харуулав (төрлөөр):


