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Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал жил гаруйн өмнө нэгэн сонирхолтой 
атлаа зоримог шийдвэр гаргажээ. Тэр нь 1000 
тэмээ уралдуулан дэлхийн дээд амжилтыг 
шинэчлэн тогтоож, Гиннесийн номд бүртгүүлэх 
тухай байлаа. Түүхэн гэмээр энэ шийдвэрээ 
ажил хэрэг болгохын тулд Өмнөговийнхон 
дээр доргүй ёстой л эрвийх дэрвийхээрээ 
зүтгэсний хүчинд энэхүү эрхэм зорилгоо саяхан 
гүйцэлдүүлж, Гиннесийн номд мөнхөрлөө. 
“Монгол тэмээ-999” уралдаан, тэмээчдийн 
зөвлөлгөөн энэ сарын 6-7-нд Даланзадгад 
хотноо амжилттай болж өндөрлөв. Энэхүү 
түүхэн үйл явдалд УИХ-ын дарга З.Энхболд, 
гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ, Засгийн газрын Шадар 
сайд Ц.Оюунбаатар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

сайд Р.Бурмаа, Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 
дарга Л.Батчулуун, Засаг дарга Б.Бадраа 
нарын зэрэг төрийн түшээд, орон нутгийн 
удирдлага, тус аймагт үйлдвэрлэлээ явуулдаг 
уул уурхайн компаниудын төлөөлөл, “Оюу 
толгой” компаниас Үйл ажиллагаа хариуцсан 
Ерөнхий менежер Стивен Жонс, Орон нутгийн 
харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцсон 
юм. Тэмээний уралдаанд 1115 тэмээ оролцохоор 
бүртгүүлснээс 1108 нь барианы зурхайд орж 
ирснээр Гиннесийн дээд амжилтыг шинэчлэн  
тогтоосон юм. Энэ тухай нотлох батламжийг 
Дэлхийн Гиннесийн хорооны төлөөлөгч 
Правин Пател Өмнөговь аймгийн Засаг дарга 
Б.Бадраад хүндэтгэлтэйгээр гардуулав. Өмнө нь 

ГОВИЙНХОН 1000 ТЭМЭЭ УРАЛДУУЛЖ, 
ГИННЕСИЙН НОМД МӨНХРӨВ

өвөрмонголчууд 500 тэмээ уралдуулж байсан 
юм билээ. Монгол түмэн 6002 бөх барилдуулж, 
5000 авьяастан бүжиглүүлж, 4279 хурдан 
морь уралдуулж, 10 мянган морьтон жагсааж 
Гиннесийн дээд амжилт тогтоож байсан 
түүхтэй.

Ширээ бөхөндөө нар мандуулсан

Тэмээн жингийн тэргүүн цуваа

Тэнгэрээ тээгээд наашлан айсуй гэх сэтгэлд 
гэгээ татам гэгэлгэн сайхан аялгуу намуухан 
эгшиглэнэ. Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын тэмээчин, улсын сайн малчин, “Алтан 
ботгоны эзэн” Ж.Тогтохсүрэн, Галбын улаан 
тэмээний өлгий-тус сумын Засаг дарга Т.Буян-
Өлзий, Ханын хэцийн хүрэн тэмээний нутаг-
Мандал-Овоо сумын тэмээчин Н.Мөнхнасан 
гурав тэнүүн говийн бэлгэ тэмдэг тэмээгээ 
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хөлөглөн Төрийн далбааг цэнгэлдэх хүрээлэнд 
хүндэтгэлтэйеэ залахад Өмнөговь аймгийн 
Мандал-Овоо сумын тэмээчин, хөдөлмөрийн 
баатар Д.Хамар, Баянхонгор аймгийн Баянлиг 
сумын тэмээчин, хөдөлмөрийн баатар Ч.Сугар-
Очир, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
тэмээчин, гавьяат малчин Д.Хүүхнээ нарын 
алдартнууд өргөн мандуулсан юм. Их говийн 
тэмээний баярын хамгийн их сэтгэл хөдөлгөсөн 
оргил мөч 1000 тэмээний уралдаан байлаа. 
Уралдаан 15 км замд болов. Өмнөговь аймгийн 
Хүрмэн сумын Жанжин багийн тэмээчин 
Б.Баянжаргалын улаан ат уг зайг 35 минут 12 
секундэд туулж, 1000 тэмээний манлай болов. 
Аман хүзүүнд тэр нутгийн Б.Түмэнбаярын 
хонгор хурдалж, Цогт-Овоо сумын 
С.Эрдэнэначингийн хүрэн, Д.Алдарсайханы 
ногоон, Хүрмэн сумын Т.Дашнамжилын хөх 
халзан айрагдлаа. Түрүүлсэн тэмээг алтан 
медаль, долоон сая төгрөгөөр байлсан бол 
аман хүзүүдсэнд нь тав, айрагдсанд нь 4-2 
сая, 6-10 дугаар байр эзэлсэнд нь 500 мянга, 
101-300 дугаарт орвол 100 мянган төгрөгийн 

бай шагнал гардуулж байв. Энэхүү наадамд 
Өмнөговь, Говьсүмбэр, Увс, Дорнод, Дундговь, 
Дорноговь, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Төв 
аймгаас 2000 гаруй хурдан тэмээтэй тэмээчид 
хүрэлцэн иржээ. Энэ үеэр 400 тэмээчин 
оролцсон жагсаал, буухиа уралдаан, “Сайхан 
тэмээтэй сайхан хос” шалгаруулах зэрэг олон 
төрлийн тэмцээн уралдаан болсон юм. “Сайхан 
тэмээтэй сайхан хос” шалгаруулах тэмцээнд 
Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын тэмээчин 
Т.Нэргүйбаатарын гэр бүлийнхэн тэргүүлж, 
Мандал-Овоо, Ханхонгор сумын хос удаалав. 
Буухиа тэмцээнд 19 баг оролцлоо. Баг болгон 
тэмээгээр ачаа ачих, хангал тэмээг бугуйлдан 
унагаж зогдрыг нь хяргаж, түүгээрээ бурантаг 
томох, буйл зорж, зорсон буйлаараа хангал 
тэмээгээ бурантаглан дараа нь туйлуулах 
амаргүй даалгавар гүйцэтгэсэн юм. Энэ 
тэмцээний түрүү байрыг Ханхонгор сумынхан 
эзэлж, Булган, Ханбогд сумынхан удаалсан 
билээ. 

Тэмээчдийн зөвлөлгөөнөөр хоёр бөхт тэмээгээ 
өсгөн үржүүлэх, ашиг шимийг нь дээшлүүлэх 
зэрэг олон чухал асуудлыг хөндөж ярилцсан 
юм. УИХ-ын дарга З.Энхболд хэлэхдээ “Дэлхийд 
байдаг хоёр бөхтэй тэмээний гуравны хоёр нь 
Өмнөговь аймагт бий. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг 
нь дэлхийн брэнд болгох боломжтой. 
Тухайлбал, чихрийн шижин өвчнийг ингэний 
сүүгээр эмнэх боломжтой гэж сонссон. Өнөөдөр 
2000 төгрөгийн үнэтэй байгаа ингэний сүү 
чихрийн шижин өвчнийг эмчилдэг гэдэг нь 
батлагдвал 20000 төгрөгт хүрэх ч магадлалтай” 

гэлээ. Засаг дарга Р.Бурмаа “Дэлхийн хоёр бөхт 
тэмээний удмын гол цөм нь монгол үүлдрийн 
тэмээ учраас манай төр, тэмээ судлаач 
эрдэмтэд, малчид тэмээнийхээ генефондыг 
хамгаалж, тоо толгойг нь өсгөхөөр чармайж 
байна. Өнгөрсөн онд Өмнөговь аймагт үржүүлж 
байгаа “Ханын хэцийн хүрэн”, Говь-Алтай 
аймагт үржүүлж байгаа “Төхөм тунгалгийн 
хүрэн” омгийн тэмээг үүлдрээр баталлаа” гэв.

Энэ үеэр “Тэмээн поло-2016” улсын аварга 
шалгаруулах тэмцээн болсон юм. Манлай 
сумаас энэ жил гурван баг оролцохоор иржээ. 
Тус сумынхан 15 жилийн түүхэнд гурван удаа 
алтан цомын эзэн болж байжээ. Өмнөговь 
аймгаас Манлайгаас гадна Ханхонгор, Цогт-
Овоо, Мандал Овоо зэрэг сумаас 2-3 баг, 
Дундговь аймгаас Говь-Угтаал, Дэлгэрхангай, 
Дорноговь аймгаас Сайхандулаан, Говь-Алтай 
аймгаас Чандмань, Өвөрхангай аймаг, Өвөр 
Монголын өөртөө засах орон гээд нийтдээ 
долоон аймгийн 19 баг, тамирчид өрсөлдсөн 
юм. Энэ тэмцээнд өмнөх жилүүдэд Өмнөговь, 
Дундговь аймгийнхан өнгөтэй оролцдог байж. 
Харин сүүлийн жилүүдэд Дорноговь аймаг, 
тэр дундаа Сайхандулаан сумын тэмээчид 
амжилт үзүүлэх болжээ. Энэ жилийн хувьд 
Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумынхан анх 
удаа тэмээн полод хүч сорихоор иржээ. Тэд 700 
гаруй км-ийн цаанаас арвуулаа ирсэн байв. 
Говь-Алтайчуудын хувьд тэмээг олон жил 
маллаж, ачлага, уналгадаа хэрэглэж ирсэн ч 
поло тэмцээнд төдийлөн туршлагагүй гэдгээ 
учирлаж байлаа. Хэдий тийм ч дараа жилүүдэд 
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тэмээгээ полод бэлдэж, дахиж оролцоно, 
цаашид аймагтаа тэмээн полог хөгжүүлэхэд 
туршлага боллоо хэмээн багийн ахлагч нь хэлж 
байв. Тэмээн поло спорт уралдаан, аяллын 
холбооны нарийн бичгийн дарга А.Эрдэнэбаяр 
улсын хэмжээнд тэмээн пологийн мастерын 
зэрэгтэй 70 гаруй тамирчин байдгийг дурдсан 
юм. Тэмээн пологийн нэг баг 4-5 хүнтэй. 
Тэмээн дээрээс бөмбөг цохиж, эсрэг багийнхаа 
хаалганд оруулна. Алтан медалийн төлөө 
тоглолт Өмнөговийн Манлай сумын нэгдүгээр 
баг, мөн аймгийн Булган сумынхны хооронд 
болж, Манлайнхан хоёр хос алтан медалиар 

энгэрээ мялааж, алтан цомын эзэн болсон юм. 
Өмнөговь аймгийн Манлай сумын хоёрдугаар 
баг, Дорноговь аймгийн Сайхандулаан 
сумынхан хүч үзэж, Сайхандулааныхан 3:0-ээр 
хожиж, хүрэл медалийн эзэн болсон юм. Тусгай 
байрын шагналыг Говь-Алтай аймаг, Өвөр 
Монголын багийнханд  хүртээв. 

1000 тэмээ уралдуулж шинэ дээд амжилт 
тогтоох ажилч хичээнгүй говийнхны санасан 
хэрэг ийнхүү сэтгэлчлэн бүтэж, Гиннесийн 
номыг нэгэн шинэ хуудсаар баяжууллаа. 

Манлай сум Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн 
хурдан морины уралдааныг зохион байгууллаа. 
Таван аймгийн 14 сумын уяачид 170 гаруй хурдан 
хүлгээ сойжээ. 48 азарга хурд шандсаа сорьсноос 
түрүү магнайд  Дундговь аймгийн Өлзийт сумын 
Ж.Отгонбаярын цагаан, аман хүзүүнд Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад сумын Ж.Энхчимэгийн хул 
хурдалж, Манлай сумын аймгийн алдарт уяач О.Бат-
Эрдэний хар, Цогт-Овоо сумын Мягмархүүгийн хар 
бор, Манлай сумын Ш.Отгон-Эрдэнийн хээр азарга 
айрагдав. Соёолонд 47 хурдан хүлэг уралдаж, Манлай 
сумын аймгийн алдарт уяач Ө.Мөнхтайваны хул 
түрүүлж, Ханхонгор сумын Б.Төрбатын хар аман 
хүзүүдэж, Цогтцэций сумын Н.Амгалангийн хул, 
мөн сумын С. Мөнхтөрийн хээр, Ханбогд сумын 
Б.Наранбаатарын зээрд айрагдсан юм. Их насны 
морьдын уралдаанд  Дундговь аймгийн Өлзийт 
сумын Л.Отгоннямын хар  магнайлж, мөн аймгийн 
Хулд сумын Ц.Отгонцэрэнгийн хул аман хүзүүдэж, 
Цогтцэций сумын А.Эрдэнэ-Очирын ногоон, Манлай 
сумын Б.Амартүвшингийн хээр, Цогтцэций сумын 
А.Эрдэнэ-Очирын хар айрагдаж, уясан эзэн, унасан 
хүүхэд, хурсан олныг баясгалаа.  Манлай сумынхан 
аймгийн  бүсийн хурдан морины уралдааныг анх удаа 
зохион байгуулж байгаа бөгөөд түрүүлж, айрагдсан 
морьдын бай шагналыг олгохдоо уяачдын холбооны 
шинэ журмын дагуу мөнгөн шагналын 20 хувийг 
унаач хүүхдэд гардууллаа. Дараагийн уралдааныг 
Ханбогд сум зохион байгуулах юм.

ЗҮҮН БҮСИЙН 
ХУРДАН ХҮЛГҮҮД 
ШАНДСАА СОРИЛОО
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“Оюу толгой” ХХК 2015 оны IV улирал болон 
өнгөрсөн оны гүйцэтгэлийн тайлангаа 
гуравдугаар сарын 21-нд танилцууллаа. 
• “Оюу толгой” компани 2015 онд аюулгүй 

ажиллагааны сайн гүйцэтгэлтэй ажиллаж, 
200000 цагт ногдох гэмтэл бэртлийн 
давтамжийг 0.33 болгож буурууллаа. 

• 2015 он  “Оюу толгой”-н хувьд  
үйлдвэрлэлийн бүрэн хүчин чадлаараа 
ажилласан хоёр дахь жил бөгөөд уурхайн 
олон үзүүлэлтээр шинэ амжилт тогтоолоо. 

• “Оюу толгой” компани 2015 онд 819800 тонн 
баяжмал борлуулж, 1.6 тэрбум ам.долларын 
орлого олов. Хэдийгээр борлуулсан 
баяжмалын хэмжээ өмнөх оныхоос өссөн 
боловч дэлхийн зах зээлд зэс, алтны үнэ 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2015 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

буурсан нь орлогын дүнд нөлөөллөө. 
• Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл 

ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд 2016 оны 
I улиралд багтаан техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийн тодотголыг хийж дуусгахаар 
төлөвлөж байна. 

• Шинэчилсэн техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийг батлах болон далд уурхайн 
бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх тухай 
мэдэгдлийг холбогдох компаниудын 
Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2016 оны II улиралд 
багтаан гаргах байр сууриа “Туркойз хилл” 
компаниас илэрхийллээ.

• Оюу толгойн уурхай 2015 онд баяжмал дахь 
металлын хувьд 
202200 тонн зэс, 
653000 унци алт 
үйлдвэрлэсэн нь 
“Туркойз хилл” 
компанийн 
төлөвлөгөөнөөс 
давсан үзүүлэлт 
юм. 

• Оюу толгойн 
уурхай 2016 онд 
баяжмал дахь 
агуулгаар 175000 

- 195000 тонн зэс, 210000 - 260000 унци алт 
үйлдвэрлэнэ гэж “Туркойз хилл” компани 
тооцож байна. 

 “Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд 
Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Эндрью Вүдлэй 
хэлэхдээ “Бид өөрсдийн үйл ажиллагаагаар 
Монгол Улс болон Өмнөговь аймгийн нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулсаар 
байна. “Оюу толгой” компани 2015 онд 315 сая 
ам. долларын татвар, хураамжийг Монгол 
Улсын Засгийн газарт төлж, дотоодын 989 
компанитай хамтран ажиллаж, Өмнөговь 
аймагт тогтвортой хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүд 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ирлээ” гэв.
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Рио Тинто группийн Гүйцэтгэх захирал Сэм 
Уолш тэтгэвэртээ гарч, түүний оронд 2016 оны 
7 дугаар сарын 2-ноос эхлэн тус группийн 
Гүйцэтгэх захирлын орлогч Жан Себастьян Жак 
ажиллах болсныг Рио Тинто группийн ТУЗ-ийн 
дарга Жан Дью Плессис саяхан албан ёсоор 
мэдэгдэв. 

 Жан Себастьян Жак энэхүү шийдвэр 
гарсны дараа  “Зэс, нүүрсний группийг 

амжилттай удирдахад тус нэмэр  болсон 
зарим нэг арга хэрэгслийг та бүхний дэмжлэг 
туслалцаатайгаар  Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллахаар төлөвлөж 
байна. Миний бие урьдын адил аюулгүй 
ажиллагааг нэн тэргүүнд тавихын зэрэгцээ 
санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг үргэлжлүүлэн 
сайжруулж, тайлан тэнцлийг улам бэхжүүлэхэд 
онцгой анхаарч ажиллах болно. Бизнесийн 

Сэм Уолш Жан Себастьян Жак

СЭМ УОЛШ ТЭТГЭВЭРТЭЭ ГАРЧ, 
ЖАН СЕБАСТЬЯН ЖАК ИРНЭ

үйл ажиллагааг сайжруулах, чөлөөт мөнгөн 
урсгалыг нэмэгдүүлэх, хувь нийлүүлэгчдэд очих 
үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх үйлсэд та бүхэнтэй 
үргэлжлүүлэн хамтран ажиллахдаа таатай байх 
болно” гэж мэдэгдлээ. Тэрээр  Оюу толгойн 
гэрээний хоёрдугаар шатны хэлэлцээрт Рио 
Тинтог төлөөлөн оролцож, гол шийдвэрийг 
гаргахад хичээн зүтгэсэн юм. Тийм болохоор 
хэвлэлийнхэн түүнийг Монголыг сайн мэдэх 
хүн гэж тодорхойлж байна. Жан Себастьян Жак  
дэлхийн ашигт малтмалын салбарт JS буюу Жи 
Эс нэрээр алдартай. Тэрээр 1971 онд Францад 
төрсөн, шинжлэх ухааны магистрын зэрэгтэй. 
Рио Тинтод 15 жилийн турш тасралтгүй 
ажиллахдаа Европ, Африк, Зүүн Өмнөд Ази, 
Энэтхэг, АНУ дахь Рио Тинтогийн салбарууд 
болон Рио Тинто группийн Зэс, нүүрсний 
группийн гүйцэтгэх захирлаар ажилласан 
арвин туршлагатай юм. JS өнгөрсөн оны 
арванхоёрдугаар сард Монголд ирж, Оюу 
толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын 
гэрээнд гарын үсэг зурсан билээ. Ийм ч учраас 
“Оюу толгой” төслийн хүрээнд дэлхийн 15 
банк, санхүүгийн байгууллагаас 4.4 тэрбум 
ам.долларын зээл босгож, далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг эхлүүлэх санхүүжилтийг татаж 
чадсан Рио Тинтогийн энэхүү амжилтыг түүнтэй 
холбон үздэг юм.
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“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалтаар Өмнөговь аймгийн Манлай 
суманд 200 хүний суудалтай, орчин үеийн 
спортын цогцолбор барьсан юм. Тус сумын 
Засаг дарга Р.Бурмаатай энэ талаар 
ярилцлаа. 

Саяхан нээсэн спортын ордныхоо талаар 
тодруулна уу?

“Оюу толгой” компанийн удирдлагад ийм 
цогцолбор бариулах хүсэлтээ 2011 онд албан 
ёсоор илэрхийлсэн юм. Энэ хүсэлтийн дагуу 

МАНЛАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Р.БУРМАА: МАНАЙХ ШИГ ИЙМ 
САЙХАН СПОРТЫН ОРДОНТОЙ СУМ ЦӨӨХӨН ДӨӨ

2012 онд зураг төслөө гаргаж, 2014 онд барих 
шийдвэр гарч, мөн оны наймдугаар сард  
шавыг нь тавьж байлаа.  Яг жилийн дараа 
барилгын ажил эхэлсэн юм. Энэ цогцолбор 
бол Өмнөговь аймагтаа хамгийн том нь 
бөгөөд ард түмний  хүсэлт, хүлээлтийн 
дагуу боссон том бүтээн байгуулалт юм. 
Сумын хүн амын 37 хувь нь хүүхэд, 12 хувь 
нь хөгшид, үлдсэн нь идэр насны залуучууд. 
Манай сумынхан хөгшид, залуусгүй биеийн 
тамир спортоор хичээллэдэг спортлог 
ард түмэн. Энэ жилийн хувьд суманд нийт 
7.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хийснээс спортын ордон маань 2.7 тэрбумын 
том хөрөнгө оруулалт буюу нийт хөрөнгө 
оруулалтын 35 хувь нь юм. Энэ бол тэр 
болгон суманд уул уурхайгаас нэг жилийн 
дотор хийгээд байдаггүй хөрөнгө оруулалт. 
Монгол Улсын сумдаар явахад манайх 
шиг ийм сайхан спортын цогцолбортой 
сумтай цөөхөн таарна даа. Ийм том хөрөнгө 
оруулалт хийсэн “Оюу толгой”-н хамт олонд 
ард түмэн, сумын удирдлагууд   төрөл 
бүрийн арга хэмжээ, уулзалтын үеэр байнга 
талархлаа илэрхийлдэг.  

Шинэ цогцолбортоо хэр олон уралдаан 
тэмцээн зохион байгуулж амжив?

Ашиглалтад ороод удаагүй ч олон төрлийн 
уралдаан тэмцээн, тэмдэглэлт үйл явдал, 
уламжлалт баяраа зохион байгууллаа. 
Дөрөвдүгээр сарын эхээр аймгийн зүүн 
бүсийн сумдын багш нарын уулзалт, тэмцээн 
энд болно. 

Сум спорт цогцолборынхоо дотоод тоног 
төхөөрөмжийн тохижилтыг хийнэ гэж 
сонссон. Энэ ажил аль хэр ахицтай байна вэ? 

ЭМСЯ-нд хүсэлт тавьсны дагуу дотоод 
тоног төхөөрөмж авахад зарцуулах 50 
сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдээд 
байна. Халаалт, цахилгаан гэх мэт тогтмол 
зардлуудыг шийдүүлээд үйл ажиллагаагаа 
тогтмол хэвийн явуулж байгаа. 

Спорт цогцолборыг цаашид ямар 
байгууллага хариуцаж байх юм бэ? 

Сум хүлээж авсан. Сургуулийн өмчид 
бүртгээд явна. Гэхдээ зөвхөн сургуулийн 
300 гаруй сурагч л ашиглах юм байна гэж 
ойлгож болохгүй, сумын иргэдийн нийтийн 
эзэмшилд байна. Чөлөөт цагаараа спортоор 
хичээллэхийг хүсч буй хэнд ч үүд хаалга нь 
нээлттэй байх болно. Томоохон уралдаан 
тэмцээнд оролцох бэлтгэлээ базаах, эрүүл 
мэнддээ анхаарч спортоор хичээллэх бааз 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

08   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

суурь сайтай боллоо. Бүхий л төрлийн секц 
дугуйлан хичээллэх өрөө тасалгаа, анги 
танхим хүрэлцээтэй учраас олуул зэрэг зэрэг 
хичээллэх  боломжтой. 

Барилгын гүйцэтгэгч компани болон 
чанарын тухайд та юу хэлэх вэ? 

Гүйцэтгэгч НБИК компани  хөдөлмөрийн 
өндөр зохион байгуулалттайгаар барьж 
гүйцэтгэсэн. Санхүүжилтийн хувьд ямар 
нэг бэрхшээлгүй болохоор барилгын явц, 
чанар ч тэр чинээгээр хурдан шуурхай, 
сайн  байлаа. Энэ том бүтээн байгуулалтыг 
барьж байгуулах, бүтээн босгоход гар бие, 
сэтгэл  гарган хамтран ажилласан “Оюу 
толгой” болон  НБИК-ийн хамт олон, сумыхаа 
албан хаагчид, иргэдэд баярлаж  байгаагаа 
хэвлэлийн хуудсаар дамжуулан ард түмний 
өмнөөс илэрхийлье. Бидний цаашдын 
хамтын ажиллагаа өргөжин тэлнэ гэдэгт 
итгэлтэй байна. Нийгмийн салбарт хамтран 
ажилласан та бүхэнд ажлын их амжилт хүсье. 

Цогцолборын нээлтийн үеэр ямар ямар үйл 
явдал болов? 

Хоёрдугаар  сарын 26-нд цогцолбороо албан 
ёсоор нээсэн юм. Нээлтэд аймгийн Засаг 
дарга, хэлтсийн дарга нар, Биеийн тамир 
спортын хорооны дарга, олимпийн хорооны 
төлөөлөгчид, сумаас төрсөн спортын алдар 
цуутнууд, “Оюу толгой” ХХК-ийн удирдлага, 
ажилчид, гүйцэтгэгч НБИК компанийн хамт 
олноос гадна төрөлх сумынхаа том бүтээн 
байгуулалттай танилцахаар маш олон зочин 

төлөөлөгч ирлээ. Тэд цөмөөрөө  спортын 
сайхан цогцолбортой болсон байна гэж 
ам нэгтэй хэлсэн шүү.  Нээлтээр говийн 
домогт арслан Гомбо-Аюушийн Дэмүүлийн 
нэрэмжит бөхийн барилдаанаа зохион 
байгуулж,  гар бөмбөгийн сумын аварга 
багаа шалгарууллаа. Цогцлоогоод өгсөн ийм 
сайхан ордныг манай сумыхан бүрэн бүтэн, 
зориулалтын дагуу ашиглаад явж чадна. 

Ардын боловсролын 
болон биеийн тамирын 
тэргүүний ажилтан, 
дэд мастер, заах 
аргач зэрэгтэй, 
биеийн тамирын багш 
Б.Отгонжаргал: 

Хэдэн жил багшилж 
байна вэ?  

21 дэх жилдээ ажиллаж 
байна. Энэ хугацаанд олон сайхан шавь  
бэлтгэжээ. Биеийн тамирын багшийн ажлын 
үзүүлэлтээр сүүлийн 8-9 жил аймагтаа 
тэргүүллээ. 

Шавь нарыхаа томоохон амжилтаас 
дурдвал? 

Хөнгөн атлетикийн дэд мастер хоёр, гар 
бөмбөгийн дэд мастер нэг, нэгдүгээр 
зэрэгтэй  30 шахам тамирчин бий. 

Суманд ямар спорт түлхүү хөгжсөн вэ? 

Хөнгөн атлетик. Хөнгөн атлетикийн ОУХМ 

Гэнийдоогийн Батбаяр гэж агуу тамирчин 
манайхаас төрсөн. Багшлах хугацаанд  17 
жил аймагтаа эхний гурван байрт, үүнээс 
13-т нь түрүүлсэн байдаг. Ганзориг багшийн 
нэрэмжит дөрвөн төрөлтийн аймгийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнд сүүлийн 10-
аад жил тасралтгүй түрүүлсэн. Үндэсний 
бөхөөр аймагтаа  түрүүлж, шагналт байрт 
шалгарч байлаа. Одоо аймаг, сумын цолтой 
нэлээд хэдэн бөх сайн барилдаж байна. 
Хөнгөн атлетикаар улсын аваргын медальт 
тамирчин олон бий. 

Шинэ спорт цогцолбортой боллоо? 

Биеийн тамир, спорт хөгжих маш том үүд 
хаалга хөдөө орон нутагт нээгдлээ. Ийм 
спорт цогцолбор өөр суманд одоогоор алга. 
Манай сум анхдагч нь боллоо. Спортыг 
бүхий л төрлөөр хөгжүүлэх үндэс суурь болох 
барилга байгууламжийг бариад өглөө. Одоо 
бидэнд алдартай сайн тамирчин төрүүлэх 
маш том үүрэг хариуцлага ногдож байна. 

Шинэ цогцолбор барих хэрэгцээ шаардлага 
хэр байв? 

Байлгүй яахав. Энэ бол зөвхөн сургуулийн 
сурагчдын хичээл, секц дугуйланд ашиглах 
цогцолбор биш. Сумын бүхий л хүмүүст 
нээлттэй. 1974  онд барьсан биеийн тамирын 
заалыг 2012 онд аймгийн мэргэжлийн 
хяналтын газраас ашиглаж болохгүй гэсэн 
дүгнэлт гаргасан байдаг. 

Ойрын төлөвлөгөө юу вэ? 
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Манайх анх 2001 оноос Ардын баатар 
партизан Д.Нанзадын нэрэмжит гар 
бөмбөгийн бүсийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг санаачлан зохион байгуулж 
байсан. Энэ тэмцээнээ жил бүр хийхээр 
төлөвлөж байсан ч сүүлийн найман жил 
заалны хүндрэлээс болоод зохион байгуулж 
чадаагүй. Харин одоо сайхан танхимтай 
боллоо. Бүсийн чанартай иймэрхүү тэмцээнээ 
сэргээж, бусад томоохон тэмцээнүүдийг 
сумандаа зохиох бодолтой байгаа. 

9а ангийн сурагч 
И.Тогтуун: 

Спортоор хичээллэдэг 
үү? 

Б.Отгонжаргал багшийн 
удирддаг гар бөмбөгийн 

дугуйланд хоёр дахь жилдээ хичээллэж 
байна. 

Шинэ танхимдаа хичээллэж амжив уу? 

Тоглоход маш гоё байсан. Хуучин заалнаас 
шал өөр. Гадаад орчин, доторх талбай нь 
том. 

Юу нь хамгийн их таалагдав? 

Барьж байхад нь гаднаас нь хараад хурдан л 
орж үзэх юмсан гэж  бодогдож байсан. Өдөр 
өдрөөр өндөр болоод л... Хэзээ дуусах бол 
гэж их хүлээсэн.  Анх дээд суудлыг нь хараад 
гайхсан. Тэр дээрээс нээлт үзэх үнэхээр гоё 
байсан. 

Спорт цогцолбор барьж өгсөн хүмүүстээ 
хандаж юу хэлэх вэ? 

Ийм гоё ордон барьж өгсөн “Оюу толгой”-н 
хамт олонд баярлалаа. Хүүхэд бүр амжилтын 
төлөө хичээх болно.  

5а ангийн сурагч 
Б.Анударь: 

Миний дүү спортоор 
хичээллэх дуртай юу? 

Дуртай. Гар бөмбөгийн 
дугуйланд явдаг. 

Шинэ цогболборын юу нь илүү таалагдсан 
бэ?  

Гаднаас нь хараад хурдан орж үзэх юмсан 
гэж бодогдож байсан. Дээшээ гардаг шаттай, 
сандал дээрээс нь тэмцээн үзэх их гоё юм 
билээ. Дотроо их олон өрөөтэй. 

Шинэ танхимдаа уралдаан тэмцээнд орсон 
уу? 

Ороогүй байгаа. Би нээлтээр гимнастикт 
орсон. Дээд суудлаас хүн бичлэг хийж байгаа 
болов уу. Бид дээрээс яаж харагдаж байгаа 
бол гэж их бодсон. 

Цаашид ямар байгаасай гэж бодож байна 
вэ? 

Шинэ танхимд углааш өмсөн орж, цэвэрхэн 
гоё байлгах юмсан гэж боддог. 

ИРГЭДИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙГ 
ОРОН НУТАГТ НЬ  
ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨВ

Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга Ц.Чинбат “Оюу толгой” ХХК-
ийн барьж ашиглалтад оруулсан 3000 ам 
метр талбайтай, гурван давхар Иргэдийн 
хөгжлийн төвийн барилгыг сумын Засаг 
даргын Тамгын газар энэ сарын 24нд хүлээн 
авлаа. Тус төвийн цаашдын үйл ажиллагааг  
“Ханбогд хот тохижилт” ОНӨААТҮГ хариуцна. 
Иргэдийн хөгжлийн төвд “Оюу толгой” ХХК-
ийн салбар офис, “Ханбогд тээврийн нэгдэл” 
компани, “Ханбогд оюуны өргөө” ТББ-ын 
номын сан, “Насан туршийн боловсролын 
төв”, эсгий урлалын “Баян арвижих” бүлэг, 
кафе, Аялал жуулчлалын мэдээллийн төв  
зэрэг байгууллага  үйл ажиллагаа явуулж 
байна” гэж мэдээлэв. 
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Биднийг Даланзадгад хотоос тус уурхайг зорихоор 
тэдний хүн тээврийн машинд суухад л жолооч “та 
бүхэн суудлын даруулгаа хийнэ үү” гэж шаардлага 
тавиад төв рүүгээ хотоос гарсан цагаа мэдээлснээр 
энэ уурхайд тогтоосон хатуу дэг журмыг газар бүрт 
ягштал мөрддөг нь мэдрэгдэж эхэлсэн. 

Уурхайн хашааны үүдэнд очмогц орон нутагтай 
харилцах албаны болон хэвлэл мэдээллийн 
хэлтсийн ажилтнууд тосон авч, хүн бүртэй танилцаж, 
түр үнэмлэх олгож, цахим машинд уншуулж 
нэвтрүүлснээс эхлээд хоолны газар, сургалтын 
танхим, уурхайн ам гээд очсон газар бүрт цахим 
үнэмлэхийг машинд уншуулж нэвтрүүлж байгаа 
нь уурхай, үйлдвэрийн талбайд гадна, дотнын 
зөвшөөрөлгүй хүн нэвтэрч, аюулгүйн ажиллагааны 
журам зөрчигдөж, осол зөрчил гаргахаас сэргийлж 
байгаа журам юм байна. Орох хаалганы дэргэд байх 
сургалтын танхимд орж, орон нутагтай харилцах 
албаны ажилтнууд уурхайн ерөнхий байдал, энд 
дагаж мөрддөг дэг журам, түүхийн жижигхэн 
музейгээ танилцуулж, байрлах өрөө тасалгааны 
түлхүүрийг дугтуйлан гардуулснаар аялал эхэлж, 
уурхайн ажилтан, ажилчдын хоолны газарт ороход 
нөгөө л цахим машинд түр үнэмлэхээ уншуулж, 

зөөврийн тавиур, халбага, сэрээ авч, монгол хоол, 
европ хоол өөрөө сонгох гэсэн хоолны газруудаас 
нэг, хоёрдугаар хоол, жимс жимсгэнэ, зууш, талх, 
мантуу зэргээс сонгон авч, хооллож дуусаад мөн 
л аяга, таваг хаягдлаа зохих газарт нь аваачиж 
хураалгаж бүх ажлыг “өөрөө өөртөө үйлчлэх” 
журмаар гүйцэтгэдэг журамтай юм. Нэг ээлжиндээ 
1000 орчим хүн зэрэг хооллох боломжтой хоолны 
газар хоёр байдаг гэнэ. Хоолны газарт нь ажилчин 
хүн дуртай хоолоо, идэх хэмжээгээрээ сонгож аваад 
ая тухтай хооллох нөхцөлийг бүрдүүлжээ. 

Гүний уурхайн их ажил эхлээгүй, боломжтой байгаа 
үед  биднийг гүний уурхайн гүнд оруулж үзүүлэхээр 
шийдсэн гэнэ. Ажил эхэлчихвэл уурхайн гүнд нэг 
удаад орж ажиллах хүний тоог тогтоосон байдаг тул 
бидний тоогоор хүнийг ажлыг нь зогсоож гаргаж 
байж оруулах шаардлагатай болохоос гадна тэнд 
ажил явагдаж байхад аюулгүй ажиллагааг хангахад 
бэрхшээлтэй гэж ажилтнууд нь танилцуулж байлаа. 
Гүн рүү орох нэгдүгээр аманд очиход түр үнэмлэхийг 
цахимаар шалган сургалтын танхимд оруулж гүний 
уурхайд ажиллах аюулгүйн зааварчилгаа өгч, духан 
дээрээ гэрэлтэй дуулга малгай, цацруулагчтай 
хантааз, хамгаалалттай гутал, агааржуулагчтай 

амь хамгаалах баг зүүлгэн иж бүрнээр хувцаслаж, 
уурхайн гүнд, 24-27 хэмийн дулаантай байгаа тул 
нимгэн хувцастай орохыг анхааруулснаар нэр, 
дугаартай хоёр ширхэг пайз өгч, түүний нэгийг 
нь гадаа үүдний самбарт, нөгөөг нь уурхайн гүнд 
байрлах самбарт орохдоо өлгөж, гарахдаа заавал 
авах журамтайг сануулж, орогсдын бүртгэлийн 
нэр, орсон цаг минутаа бичиж гарын үсэг зурснаар 
гүн рүү нэвтрэхэд бэлэн боллоо. Ингэснээр энэ 
уурхайн гүнд хэдэн хүн хэзээ орсон, гарсан, 
одоо хэдэн хүн, хэн хэн байгааг нарийн тооцож, 
болзошгүй эрсдэлээс хамгаалдаг нарийн тогтолцоог 
мөрддөгийг уншигчдадаа ойлгуулахын тулд энэ 
бүхнийг бичив. 

Эрсдэл ихтэй, олон хүчит машин техник, хүн 
ажиллаж байгаа энэ том уурхайд ийм хатуу дэг 
журамтай байж, аюул осол, элдэв гай гамшгаас 
хамгаалах нөхцөл бүрдэх нь гарцаагүй. Эднийх 
нийтдээ 5000 гаруй ажилчинтай, нэг ээлжинд 3000 
орчим хүн ажиллаж байна. Ээлжийн ажилчдаа нэг 
зэрэг сольдоггүй, 14 хоног ажиллаад амралт нь 
дууссан ажилчид нь ирж, өдөрт дунджаар 50-60 хүн 
ирж, буцдаг тул өдөр бүр онгоцны нислэгтэй.

ДЭГ ЖУРАМ – АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ОДОО, ИРЭЭДҮЙН ТУХАЙ БОДОЛ
“Оюу толгой” компани өмнийн говьд хийж буй бүтээн байгуулалт, хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа орон нутгийн иргэдэд үнэн зөвөөр ойлгуулах,  

тэдэнд бодит  мэдээлэл өгөх зорилгоор Өмнөговь аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлч, сурвалжлагчдыг урьж,Оюу толгойн 
уурхайтай танилцуулсан юм. Энэхүү аялалд оролцсон “Монгол говь” сонины редактор З.Пүрвээгийн бичсэн  “Оюу толгой”-н одоо, ирээдүйн тухай бодол” 

сурвалжлагын хэсгээс  уншигч олондоо хүргэж байна.
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“Оюу толгой” төслийн Байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 
Орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн 
талбай, түүний ойр орчим, Гүний 
хоолойн ус татах шугам хоолой, 
Оюу толгой-Гашуун сухайтын 
авто замын дагууд  тоосны хяналт 
шинжилгээний 53 цэг (ТХШЦ)-т 
хугацааны хувьд харилцан 
адилгүй  давтамжтайгаар 

агаар дахь тоосны хяналт 
шинжилгээг  хийдэг. Энэ удаагийн 
дугаарт төслийн талбайн ойр 
орчмын цэгүүдэд 2016 оны 
хоёр, гуравдугаар сард хийсэн 
том ширхэглэгт PM10 тоосны 
хэмжилтийн мэдээг  танилцуулж 
байна. Төслийн талбайн эргэн 
тойрны цэгүүд, “Ханбумбат” 
нисэх онгоцны буудал, Гүний 
хоолойн цацрагуудын орчимд 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ 

 

“Оюу толгой” төслийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн талбай, түүний ойр орчим, Гүний хоолойн ус 
татах шугам хоолой, болон Оюу толгой-Гашуун сухайтын авто замын дагуу тоосны хяналт 
шинжилгээний 53 цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар агаар дахь 
тоосны хяналт шинжилгээ хийдэг. Энэ удаагийн дугаарт 2015 оны  XII, 2016 оны I сарын төслийн 
талбайн ойр орчмын, Оюу толгой-Гашуун сухайтын авто замын болон Гүний хоолойн ус татах 
шугам хоолойн дагуух цэгүүдэд  том ширхэглэгт PM 10 тоосны хэмжилтийн мэдээг  танилцуулж 
байна.  

Төслийн талбайн эргэн тойрны цэгүүд, Оюу толгой-Гашуун сухайтын авто замын 
төгсгөлийн Гашуун сухайтын боомт орчимд болон Гүний хоолойн цацрагуудын орчимд XII 
болон I сард хийсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнгээр эдгээр цэгт тоосжилт Монгол Улсын 
агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад нийцсэн агууламжтай байв. 

Агаарын чанарын талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.ub-air.info холбоосоор 
нэвтэрч, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг зөвлөж байна.  

<2.5 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 

ХҮНИЙ ҮС 
50-70 микрометр 

хэмжээтэй 

Далайн эргийн нарийн элс 
90 микрон хэмжээтэй 

<10 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 

1 микрометр = 0.0001 см 

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

хоёр, гуравдугаар сард хийсэн 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр 
дүнгээр эдгээр цэгүүдэд агаар дахь 
тоосжилт Монгол Улсын агаарын 
чанарын стандартад нийцсэн 
агууламжтай байв.

Оюу толгойн уурхай орчмын 
агаарын чанарыг харьцуулах 
үүднээс Улаанбаатар хотын МҮОНТ 

орчмын бүдүүн ширхэглэгт PM10 
агаарын тоосны хэмжээ 0.08 мг/
м3 (80 ug/mg3) буюу стандарт 
хэмжээнээс арай бага байна.

Агаарын чанарын талаар илүү 
мэдээлэл авахыг хүсвэл 
http://www.ub-air.info холбоосоор 
нэвтэрч, дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авахыг зөвлөж байна.
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Монгол Улсын төдийгүй дэлхийн зэс, алтны 
тэргүүлэх уурхайн нэг Оюу толгой Улаанбаатар 
хотоос 600 орчим, Монгол Улсын өмнөд хилээс 
хойш 80 гаруй км зайд Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутагт оршдог. Монгол Улсын 
Засгийн газар, “Айвенхоу майнз”, “Оюу толгой” 
ХХК болон “Рио Тинто” компанийн хооронд 
2009 онд Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулан 
Монгол Улсын Засгийн газар “Оюу толгой” 
төслийн 34 хувийг эзэмших болсон юм. 2010-
2013 он бол их бүтээн байгуулалтын жилүүд 
байлаа. Гурав дахь орны хөрөнгө оруулагчид 
болон Засгийн газрын тогтвортой түншлэл, 
хамтын ажиллагаа, дэлхийн 44 орны 18 мянга 

орчим ажилчны нөр их хөдөлмөрөөр “Оюу 
толгой” төслийн бүтээн байгуулалтын эхний 
үе шат буюу баяжуулах үйлдвэр, ус, цахилгаан 
дамжуулах шугам, авто зам, нисэх онгоцны 
буудлыг  барьж ашиглалтад оруулсан юм. 
“Оюу толгой” бол өнөө маргаашийн биш, олон 
арван жилээр хэмжигдэхүйц урт хугацаанд 
хэрэгжүүлэх уул уурхайн асар том төсөл юм. 
Энэ  хугацаанд алт, зэс, бусад ашигт малтмал 
бүхий хүдэр олборлон боловсруулж, дэлхийн 
зах зээлд нийлүүлэн нэмүү өртөг, үр ашгийг 
бий болгохын тулд тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулах зорилт тавин ажиллаж байна. Өнөөдөр 
Оюу толгойн уурхайд орчин үеийн хамгийн 

дэвшилтэт техник, технологи ашиглаж байна. 
2013 оны долдугаар сараас баяжуулах үйлдвэрт 
боловсруулсан баяжмалыг дэлхийн зах зээлд 
нийлүүлж байна. “Оюу толгой” компанийн 
ашиглалтын лиценз 10х8 ам км талбайтай. 
Энд  ил болон далд уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн цогцолбор, дулааны станц, 
засварын төв, агуулах, ажилчдын байр зэрэг 
томоохон барилга, байгууламж байдаг. Манай 
сонин уурхай дахь эдгээр байгууламжуудыг 
уншигчдадаа цувралаар танилцуулах болно. 
Энэ удаа Оюу толгойн уурхайн голт зүрх болсон 
баяжуулах үйлдвэртэй танилцаарай.

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН 
ЦОГЦОЛБОРТОЙ ТАНИЛЦААРАЙ
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Баяжуулах үйлдвэр нь хоногт 100 мянган тонн зэсийн хүдэр 
боловсруулан зэс, алтны агуулгатай баяжмал үйлдвэрлэх хүчин 
чадалтай, аж үйлдвэрийн том байгууламж юм. Баяжмалын 25- 30 
орчим хувь нь зэс байдаг. Уг цогцолбор хүдрийн агуулах, хоёр дахь 
бутлуур, баяжуулах үйлдвэр, баяжмал хадгалах агуулах, баяжмал 
савлах хэсгээс бүрддэг. Тус үйлдвэрийг бүтээн байгуулахад 51 сая 
хүн/цаг шаардсан юм. Энэ нь ганц хүн өдөрт 10 цаг ажилласан бол 
уг баяжуулах үйлдвэрийг барихад таван сая жил шаардах байсан 
гэсэн үг юм. Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэрт Эйфелийн цамхаг 
гурвыг барихтай тэнцэхүйц ган төмөр ашигласан байна. Ашигласан 
кабель утасны хэмжээ 581 мянган метр урт бөгөөд энэ нь Оюу 
толгойн уурхайгаас Улаанбаатар хүртэлх зайтай дүйцнэ. Баяжуулах 
үйлдвэрийг барьж байгуулахад  дөрвөн орцтой,  есөн давхар 346 
барилга барих хэмжээний цемент, бетон ашигласан тооцоо бий.

2015 оны эцсийн байдлаар Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.44 шоо метр ус ашиглажээ. Дэлхийн бусад 
орны ижил төрлийн баяжуулах үйлдвэрүүд тонн хүдэр боловсруулахдаа 
дунджаар 1.2 шоо метр ус ашигладаг байна.  Ийм  амжилтад хүрэхэд 
нөлөөлсөн гол хүчин зүйл нь  аль болох ус бага ашигладаг технологийг 
нэвтрүүлсэн явдал юм. Баяжуулах үйлдвэрийн ус дахин ашиглалтын 
хэмжээ өнгөрсөн оны дүнгээр 85.5 хувьтай байна. Өөрөөр хэлбэл, нэг литр 
усыг таван удаа дахин ашиглажээ. Уурхайн усны хэрэгцээг 40-80 км зайтай 
орших Гүний хоолойн ордоос татдаг. Таван багцад хамаарах 30 шахам 
худаг бүхий ус татах байгууламж бий. Эдгээр худгийг газар доорх яндан 
хоолойгоор төв шугамд холбож, усыг шахуургаар татаж уурхайн хойно 
байрлах тус бүр нь 200 мянган шоо метр багтаамжтай хиймэл цөөрөмд 
агуулдаг. Хиймэл нуурын дотор гадаргууг нийлэг материалаар доторлож, 
дээгүүр нь  битүүлж хучсан учраас ус доош нэвчиж, уурших боломжгүй юм. 

БАЯЖУУЛАХ 
ҮЙЛДВЭР

УС ХАМГИЙН БАГА 
АШИГЛАДАГ ҮЙЛДВЭР



ОРОН НУТГИЙН СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 3–р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Санал: Гуравдугаар сард нөхөн олговрын гэрээний тухай санал хүлээн 
авч, зохих журмын дагуу судлан, шийдвэрлэсэн байна. 
Гомдол: Энэ сард ямар нэг гомдол хүлээн аваагүй болно. 
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 3-р сард 
нийтдээ есөн хүсэлт ирүүллээ. Тэдгээр нь:

• Хаягдал мод, төмөр, дугуй хүссэн хандив тусламж
• Аж ахуйн үйл ажиллагаанд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт
• Мөн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл хүссэн хүсэлтүүд байна.

Сүүлийн саруудад ирж буй хүсэлтүүдийн ихэнх хувийг хандив тусламж,
дэмжлэг хүссэн хүсэлтүүд эзэлж байна. Үүнтэй холбоотой дараах мэдээллийг 
өгч байна.
Манай компани нь санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх журамдаа
өөрчлөлт оруулсан тул 2016 оноос эхлэн Өмнөговь аймгийн
байгууллага, хувь хүмүүсийн санхүүгийн дэмжлэг хүссэн санал, хүсэлтийг
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих” санд зохих журмын дагуу хүлээн авч,
шийдвэрлэн ажиллаж байгаа юм. Иймээс санхүүгийн дэмжлэг хүссэн
хүсэлтээ “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих” санд хүргүүлж байхыг зөвлөж байна.

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар 9903 4731 (Oюу толгойн уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын офис), 95091907 (Манлай сумын офис), 9909 
8406 (Даланзадгад сумын офис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх офисуудаас авч болно.   
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон 

Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны 
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 “Оюу толгой” компани “Байгаль орчны 
дүйцүүлэн хамгаалах төсөл”-ийн хүрээнд 
2014 онд бүс нутгийн хэмжээнд хууль 
бус анг бууруулах төслийн багийг 
сонгон шалгаруулсан юм. Sustain-
ability East Asia болон Байгаль, зэрлэг  
амьтан хамгаалах нийгэмлэг уг төслийг 
хамтран хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон 
юм. Энэ төслийн хүрээнд бүс нутгийн 
хэмжээнд хууль бус анг бууруулах, хулан, 
хар сүүлт зээр зэрэг зэрлэг амьтдын тоо 
толгойн зүй бус хорогдлын эрчмийг 
сааруулах зорилт тавьсан билээ. Төслийн 
багийнхан өнгөрсөн хугацаанд чамгүй 
их ажил амжуулсан байна. Юуны өмнө 
Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах 
нийгэмлэг, байгаль орчны алба, цагдаа, 
мэргэжлийн хяналт, тагнуул, прокурорын 
байгууллага, Говийн бага дархан цаазат 
газрын хамгаалалтын захиргаа, Гашуун 
сухайтын хилийн боомтын төлөөлөгчид 
2014 оны есдүгээр сарын 18-нд харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт гарын 
үсэг зурсан юм. Дээрх байгууллагуудын 
гишүүдээс бүрдсэн олон талт хамтын 

ажиллагааны баг, хууль бус антай тэмцэх 
хөдөлгөөнт гурван багийг байгуулан 
ажиллажээ.  Зэрлэг амьтдын хулгайн 
ан болон тэдний эд эрхтнээр хийсэн 
бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл авах 
24 цагийн онцгой тохиолдлын утсыг 
Өмнөговь аймагт ажиллуулж, тус аймгийн 
“Алтан говь” телевизийн сувгаар энэ тухай 
зарыг олон нийтэд түгээжээ. Үүний үр дүнд 
2004- 2007 оныхтой харьцуулахад 2013-2014 
онд хулгайн ангийн тоо их хэмжээгээр 
буурчээ. 2004 онд өдөрт дунджаар долоо, 
2006 онд 18 тохиолдол бүртгэгдэж байсан 
бол 2013-2014 онд энэ үзүүлэлт өдөрт 2.8 
болж цөөрсөн байна. 

Хэрвээ та хулгайн ангийн талаар 
мэдээлэхийг хүсвэл 98900016 дугаарт 
яаралтай залгаарай. Зэрлэг амьтдын 
хулгайн ан, тэдгээрийн эд эрхтний хууль 
бус наймааны тухай үнэн бодит мэдээлэл 
өгсөн иргэнд Монгол Улсын Амьтны 
тухай хуулийн дагуу урамшуулал олгоно. 
Мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална. 

ХУЛГАЙН АНГИЙН ЭСРЭГ ТӨСӨЛ 
АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА


