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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ 
БОЛОВ

2-р нүүрт

	2016 оны есдүгээр 
сарын 29. Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд 
сумын Соёлын төв 
намрын дунд сарын 
энэ бэлгэт сайн өдөр 
хөл хөдөлгөөнөөр 
дүүрэн байв. Ёстой 
л найман настай 

балчраас наян 
настай буурал хүртэл 
тэнд цуглажээ. Учир 
гэвэл, “Оюу толгой” 
компанийнхан 
нээлттэй өдөрлөгөө 
тус суманд энэ өдөр 
зохион байгуулсан 
юм.

“Даян контракт 
майнинг”-тай гүний 
уурхайн бүтээн 
байгуулалтын 
томоохон гэрээ 
байгууллаа 
9-р нүүрт

Рио Тинтогийн 
удирдлага бүрэн 
бүрэлдэхүүнээрээ 
Монголд анх удаа 
зочиллоо
6-р нүүрт

Хулгайн антай 
тэмцэх төслийн 
хугацааг гурван 
жилээр сунгажээ
12-р нүүрт



2   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

	Нээлттэй өдөрлөгт “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Хүний нөөц 
хариуцсан Ерөнхий менежер 
Майкл Гавин, Орон нутгийн 
харилцаа хариуцсан Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа тэргүүтэй 
тус компанийн удирдлага, Ханбогд 
сумын ЗДТГ-ын даргын үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэгч Б.Алтангэрэл 
нарын орон нутгийн удирдлага, 
“Рэдпаф Монгол”, “Тийсс”, “Хишиг 
арвин”, “Уужим-Од”, “Галба-Өртөө”, 
“Дэмчог ур хийц”, “Хасу мегаватт”, 
“Ханбогд хурд”, “НБИК” зэрэг “Оюу 
толгой”-н ханган нийлүүлэгч 
гэрээт компаниудын төлөөлөл 
оролцсон юм. Майкл Гавин нээлттэй 
өдөрлөгийг нээж хэлэхдээ “Оюу 

толгойн үйл ажиллагаа дараагийн 
үе шаттайгаа золгож буй энэ 
цаг мөчид хийж гүйцэтгэж буй 
ажил, гаргасан амжилтаа орон 
нутгийнхантайгаа хуваалцах 
завшаан бидэнд тохиож байна. 
Ханбогд-Оюу толгойн чиглэлийн 
хатуу хучилттай авто замын шавыг 
саяхан тавилаа. Ханбогд сумын ус 
хангамжийн төсөл дуусах шатандаа 
орж байна. Энэ хоёр төсөл бид 
орон нутгийн түншлэл, хамтын 
ажиллагааг чухалчлан үздэгийн 
томоохон жишээ юм. 2010 оноос 
хойш бид Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлсэн нийгэм, 
эдийн засгийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд 
35 сая гаруй долларын хөрөнгө 
оруулалт хийжээ. Өнгөрсөн жил 
үзэглэсэн Хамтын ажиллагааны 
гэрээний хүрээнд “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-г байгуулсан 
нь орон нутгийн түншлэлийг 
үргэлжлүүлэн бэхжүүлэх бидний 
эрмэлзлийн илэрхийлэл юм. 
Сангийн хөрөнгө оруулалтаар хоёр 
цэцэрлэг байгуулж ашиглалтад 
оруулсан. Энэ онд 13 төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаагийн 
дотор Ханбогд сумын сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбор, сум дундын 
малын эрүүл мэндийн төв, “Эрүүл 
малчин” зэрэг төсөл багтаж байна. 
Аймгийн хэмжээнд “Малын ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт” зэрэг хэд 
хэдэн тогтвортой хөгжлийн төсөл, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Цаашид 
орон нутгийн чадавхыг бэхжүүлж, 
бие даан хөгжих боломжийг 
бүрдүүлэхэд чиглэсэн олон төслийн 
санал хүлээн авна гэж хүлээж 
байгаа. Бидний түншлэл, хамтын 
ажиллагаа ажиллаж амьдарч буй 
орон нутагт маань урт хугацааны үр 
ашиг авчирч, бүс нутгийн тогтвортой 
хөгжлийг бий болгоход дэмжлэг 
үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. 
Өнөөдөр энд танилцуулж буй илтгэл, 
танилцуулга та бүхэнд хэрэгцээтэй 
мэдээллийг тань өгч чадна гэж 
найдаж байна” гэв. 

Б.Алтангэрэл дарга сумынхаа 
иргэдийг төлөөлж хэлэхдээ “Манай 
сумын иргэд нээлттэй өдөрлөгийг 
ихээхэн сонирхож хол, ойроос олноор 
ирлээ. Тэд маань ажлын байр, ханган 
нийлүүлэлт, байгаль орчин, соёлын 
өв гэх мэт олон зүйлийн талаар хүссэн 
мэдээллээ нэг дороос авах боломжтой 
болж байна. Хөрөнгө оруулагчид 2009 
онд Монгол Улсын Засгийн газартай 
Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын 
гэрээ байгуулсан. Өнгөрсөн онд манай 
аймгийн дөрвөн сумтай Хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Энэхүү 
гэрээний дагуу “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-г байгуулсан билээ. “Оюу 
толгой” компани уг санд жил бүр 
таван сая ам.долларын санхүүжилт 
олгож байгаа. Ханбогд сумынхан энэ 
сангийн орлогоос давуутай хүртэх 
боломж бүрдээд байна. 

Ханбогд-Оюу толгойн 
чиглэлийн хатуу 
хучилттай авто замын 
шавыг саяхан тавилаа. 
Ханбогд сумын ус 
хангамжийн төсөл дуусах 
шатандаа орж байна. 
Энэ хоёр төсөл бид 
орон нутгийн түншлэл, 
хамтын ажиллагааг 
чухалчлан үздэгийн 
томоохон жишээ юм. 



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   3

 2016 оны аравдугаар сар

Энэ сангийн санхүүжилтээр 
манай суманд 640 хүүхдийн 
сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэг, 
малын эрүүл мэндийн төв зэрэг 
цөөнгүй бүтээн байгуулалт өрнөх 
юм. Бидний хамтын ажиллагааны 
чухал байгууллага болох Гурван талт 
зөвлөл энэ намар тайлангаа тавина” 
гэлээ. “Оюу толгой” компанийн 
Орон нутгийн харилцаа хариуцсан 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа 
компанийнхаа ажил үйлс, ололт 
амжилтын талаар танилцууллаа. 

Тэрээр “Манайх өнгөрсөн 
онд 788.5 мянган тонн баяжмал 
боловсруулсан. Энэ онд 175-195 

мянган тонн зэс, 255-285 мянган 
унци алтны агуулга бүхий баяжмал 
үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байна. 
Оны эхээр хоёр сая дахь тонн зэсийн 
баяжмалаа экспортлов. Монгол 
Улсад төлсөн татвар хураамжийн 
хэмжээ өнгөрсөн онд 315 сая 
ам.доллар байсан бол энэ оны 
эхний хагас жилийн байдлаар 126 
сая орчим ам.долларт хүрээд байна. 
Компанийн ажиллах хүчний 93 
хувийг монголчууд бүрдүүлж байна. 
Одоогийн байдлаар компанид 
8876 хүн ажиллаж байгаагийн 
6023 нь гэрээт компанид ажиллаж 
байна. Энэ оны эхний хагаст 136 сая 
ам.долларыг үндэсний худалдан 
авалтад зарцуулсны 36 саяыг нь 
Өмнөговь аймагт зарцуулжээ. Энэ 
оны эхний хагас жилийн байдлаар 
756 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласны 493 нь үндэсний аж 
ахуйн нэгж байна. 2010-2016 оны 
эхний хагас жил хүртэлх хугацаанд 
5.7 тэрбум ам.долларыг дотоодод 
зарцуулсан дүнтэй. Өмнөговь аймаг 
болон Ханбогд сумтай өнгөрсөн 
хавар урт хугацааны Хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулсан 
билээ. Энэ гэрээний дагуу “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г 
байгуулж, жил бүр таван сая 
ам.долларыг уг санд олгож байхаар 
шийдвэрлэснийг та бүхэн мэдэж 
байгаа. Энэ мөнгийг орон нутгийн 
тогтвортой хөгжил, нийгмийн дэд 

бүтцийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд 
зарцуулах юм. Одоо “Оюу толгой”-н 
шууд санхүүжилтээр хэрэгжиж 
байгаа 6.1 сая ам.долларын өртөгтэй 
Ханбогдын ус хангамжийн сүлжээ 
энэ оны дөрөвдүгээр улиралд 
ашиглалтад орно. 

Ханбогд-Оюу толгойн уурхайн 
чиглэлийн хатуу хучилттай 35.1 км 
авто замын шавыг саяхан тавьсан. 
Даланзадгадад 2.2 сая ам.долларын 
өртөгтэй Спорт, соёлын цогцолбор 
барьж байна. “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
олон төсөл хэрэгжиж байгаа. 
Тухайлбал, Баян-Овоо сумын эрүүл 
мэндийн төв-550 мянган ам.доллар, 
Манлай сумын орон нутгийн 
музейн хөтөлбөр-18.2 мянган 

ам.доллар, Ханбогд сумын сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбор-3.7 сая 
ам.доллар, мөн сумын сум дундын 
малын эрүүл мэндийн нэгдсэн төв-
750 мянган ам.доллар. Оюу толгойн 
ирээдүй гэрэл гэгээтэй байгаа. 
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
эрчимтэй өрнөж байгаа. 1300 гаруй 
метрийн гүнд 200 км үргэлжилсэн 
хонгил малтаж, тэндээс блокчлон 
олборлох гэж нэрлэдэг хүдрийг 
өөрийнх нь нуралтаар олборлодог 
аргыг анх удаа Монголд нэвтрүүлж 
үйлдвэрлэлээ явуулах юм. Энэ бүтээн 
байгуулалт 2022 онд дуусна. Энэ 
хэрээр орон нутагт ирэх үр өгөөж 
өсөх болно” гэсэн юм. 
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Дараа нь “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн гүйцэтгэх 
захирал С.Эрдэнэбат сангийнхаа 
үйл ажиллагаа болон тус сангаас 
хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн 
талаар мэдээлэхдээ “Манай 
сан өнгөрсөн оны яг энэ өдөр 
байгуулагдсан түүхтэй. Өнөөдөр 
нэг жилийнх нь ой тохиож байна. 
Ийм өдөр нээлттэй өдөрлөг болж 
буй нь бэлгэшээлтэй юм. Хамтын 
ажиллагааны гэрээ ёсоор “Оюу 
толгой” компани манай санд жил 
бүр таван сая ам.доллар олгодог. 
Өнгөрсөн жил Даланзадгад сумын 
25, 26 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг 
манай сангийн санхүүжилтээр барьж 
ашиглалтад өгсөн. 

Энэ хоёр цэцэрлэгт 349 хүүхэд 
хамрагдаж, орон нутгийн 67 
иргэн ажиллаж байна. Өнөө жил 
нэр бүхий 13 төсөл, хөтөлбөрийг 
сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэсний нэлээд нь ажлаа 
эхлээд байна. Үүнд одоогоор 6.9 
тэрбум төгрөг төсөвлөөд байна. 
Үүнийг сумдаар үзүүлбэл, Ханбогд-3.3 
тэрбум, Баян-Овоо-1.4 тэрбум, 
Даланзадгад-1 тэрбум, Манлай-5.7 
сая, бусад сум-5.5 сая төгрөг гэсэн 
үг. Дээрх 13 төсөл, хөтөлбөрийн 
явцын талаар товч хэлье. Баян-Овоо 
сумын 10 ортой эмнэлгийн барилгыг 
“Суварган говь” компани тендерт 
шалгараад барьж байгаа. Гүйцэтгэл 
нь 80 хувьтай. Энэ онд ашиглалтад 

өгөх хуваарьтай. Ханбогдын сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолборын зураг 
төслийг “Говь гурван зам” компани 
хийж гүйцэтгэсэн. Барилгын ажлын 
гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт 
зарлах шатанд яваа. Даланзадгадын 
хоёрдугаар сургуульд спортын 
танхим барих ажлыг тендерт 
шалгарсан “Говийн өгөөж” компани 
гүйцэтгэж байгаа. Одоогоор 
гүйцэтгэл нь 50 хувьд хүрээд 
байна. Энэ оны сүүлчээр хүлээлгэн 
өгнө. Малын эрүүл мэндийн сум 
дундын төвийн зураг төслийг NCCS 
компани хийсэн. Барилгын ажлын 
гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт 
зарлах шатанд яваа. Ханбогд суманд 
мод үржүүлгийн газар байгуулах, 
ойжуулах төслийн санхүүжилтийн 
гэрээ байгуулаад байна. 

“Говийн ойн төгөл” төслийг 
“Бат цайз” хоршоо Манлай суманд 
хэрэгжүүлнэ. 2018 оны есдүгээр 
сар хүртэл зургаан байршилд 
2600 мод тарих төлөвлөгөөтэй. Бүх 
суманд хэрэгжүүлэх “Оюу хүлэмж” 
хөтөлбөрийн тендерт “Мөнх ногоон 
тал” компани шалгарсан. Нийтдээ 50 
хүлэмж ирүүлэхээс Даланзадгадад 
10, Ханбогдод зургааг олгоод 
байна. “Оюуны өргөө Ханбогд” ТББ 
“Сургалт” хөтөлбөрийг 14 суманд 
зохион байгуулж дуусав. Ханбогдод 
хэрэгжүүлэх “Эрүүл малчин” 
хөтөлбөртэй санхүүжилтийн гэрээ 
байгуулсан. Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжөө худалдан авч байгаа. 
2016 оны эцэст дуусах “Хотын 
соёл” хөтөлбөрийг Өмнөговийн 
Насан туршийн боловсролын 
төв хэрэгжүүлж, 16.8 мянган хүнд 
хотын соёлын талаарх мэдээллийг 
хүргэжээ. Бүх суманд хэрэгжүүлэх 
“Ариутгал-2016” хөтөлбөрийн 
эхний шатанд 15 сумын 4586, 
хоёр дахь шатанд 2691 өвөлжөө, 
хаваржааг хамруулаад байна. 
Манлайн музейн хөтөлбөртэй 
санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан, 
тохижилтод шаардлагатай бараа, 
материалаа худалдан авч байгаа. 
Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын 
өвийг хамгаалах хөтөлбөртэй 
санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан, 
мэргэжилтний баг газар дээр нь 
ажиллаж байгаа. Манай сантай 
хамтран ажиллах боломж хүн бүрт 
нээлттэй байгаа шүү” гэсэн юм. 

Ханбогд сумын сум дундын 
эмнэлгийнхэн “Эрүүл малчин” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа 
юм. Тус эмнэлгийн ерөнхий эмч 
Ж.Наранцэцэг хөтөлбөрийнхөө 
явцын талаар ярив. Энэ нь 100 
сая төгрөгийн санхүүжилттэй 
хөтөлбөр аж. Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх тендерээ 
наймдугаар сарын 16-29-нд зарлаж, 
хоёр компани оролцсоноос “СҮКЭ 
холдинг” шалгарч, есдүгээр сарын 
1-нд гэрээ байгуулжээ. Одоогоор 
цахилгааны эх үүсвэр, зөөврийн 

үзлэгийн ор, ширээ, сандал, майхан, 
нярайн жин хэмжигч зэрэг тоног 
төхөөрөмжийг нийлүүлжээ. Бусдыг 
нь аравдугаар сарын эхний хагаст 
багтаан нийлүүлэх юм байна. 
Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр зарим 
хүнтэй уулзаж сэтгэгдлийг нь 
сонссон юм. 

Пагмын ДОЛГОР-Ханбогд сумын 
уугуул, 64 настай. 1964 онд сумынхаа 

бага сургуулийг 
төгсөөд Номгон 
багтаа тэмээ 
маллажээ. 
Долоон хүүхэд 
төрүүлж өсгөсөн 
алдарт эх. Нөхөр 
Буд нь гарын 
ур сайтай, 
гэрийн мод, 

ширээ сандал хийдэг гэнэ. Тэдний 
охин Б.Мядаг, Б.Нэргүйзаяа хоёр 
Оюу толгойн уурхайн үйлчилгээний 
салбарт ажилладаг аж. Соёлын 
төвийн хөгжмийн багш, морин хуурч 
Б.Хүдэрбат бас эдний хүү юм байна. 
Эдүгээ 88 нас сүүдэр зооглосон ээж 
Пагма нь охин, хүргэн хоёртойгоо 
хамт амьдардаг. П.Долгор гуай 
“Оюу толгой”-н байгаль орчныхны 
тарьсан мод, бут ургамлын тарьцыг 
ихэд шимтэн харж байснаа “Үүнийг 
сухай гэдэг юм. Ташуур, шилбүүр, 
чөдрийн тээг хийдэг юм. Харин галд 
хийдэггүй, түлбэл малын нүд өвдөнө 
гэж цээрлэдэг. Бас буйл хийдэггүй. 
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Учир нь, барагтай хугардаггүй 
болохоор тэмээний хамар урчихдаг 
гэмтэй” гэх зэргээр ярьсан юм. Мал 
хариулж явахдаа янз бүрийн амьтан, 
ургамал, шувуу ажиглаж явсаар энэ 
мэт мэдлэгтэй болсон гэж тэрээр 
өгүүлэв. 

Мөнхжаргалын ЗОРИГТЗАЯА-
Ханбогдын уугуул, 25 настай. 

Сумынхаа дунд 
сургуулийг 2009 
онд төгсөөд 
МУБИС-ийг 
компьютерийн 
график 
дизайны 
мэргэжлээр 2013 
онд дүүргэжээ. 
Дараа нь 

нутагтаа ирж, одоо хүртэл сум 
дундын шүүхэд ажиллаж байна. 
Мэргэжлийнхээ дагуу “Оюу толгой” 
компанид ажиллах сонирхолтой 
гэнэ. Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр 
хоёр ч ажлын байранд анкетээ 
бөглөж өгснөө ярив. Тэрээр 2011-2012 
онд нэг жил “Оюу толгой”-н Орон 
нутгийн харилцааны хэлтэст дадлага 
хийсэн учраас тэнд ажиллахыг 
ихэд хүсч байгаа аж. Бас түүний 
ээж Б.Цэвэлсүрэн “Оюу толгой”-н 
ханган нийлүүлэгч SSM компанид 
үйлчлэгчээр ажилладаг нь ч 
нөлөөлсөн байна. 

ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙ 2.5 САЯ 
ДАХЬ ТОНН 
БАЯЖМАЛАА 
ЭКСПОРТЛОВ
	XXI зууны Монголын хамгийн 

том бүтээн байгуулалт Оюу толгойн 
уурхай аравдугаар сарын 8-ны өдөр 
2.5 сая дахь тонн зэсийн баяжмалаа 
экспортолж, түүхэндээ амжилтын 
нэгэн шинэ хуудас нэмлээ. “Оюу 

толгой” компани 2016 оны эхний 
хагаст 126 сая ам.долларын татвар, 
хураамж төлж, үндэсний худалдан 
авалтад 136 сая ам.доллар, үүнээс 35 
сая ам.долларыг Өмнөговь аймгаас 
бараа, үйлчилгээ худалдан авахад 
зарцуулсан юм. Мөн улиралд тус 
компани боловсрол, сургалтын 
хөтөлбөрүүдэд ойролцоогоор 49 
мянган ам.доллар, тогтвортой 
хөгжил, дэд бүтцийн төслүүдэд 
5.9 сая ам.доллар зарцуулаад 
байна. 2016 оны зургадугаар сард 
“Жэкобс инженеринг” групптэй 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
инженерийн ажил, ханган 
нийлүүлэлт, барилга угсралт, 

менежментийн гэрээ байгуулав. 2, 5 
дугаар босоо амны нэвтрэлт, гүний 
уурхайн бүтээн байгуулалт, барилга 
угсралт, засвар үйлчилгээний 
ажлыг хийж гүйцэтгэх гэрээт 
компаниуд уурхайн талбар руу 
хүн хүч, материал техникээ зөөх 
ажил үргэлжилж байна. Уурхайн 
дахь дэд бүтцийн захиргааг 
байгуулж, төслийн ажиллах хүчийг 
байршуулах ажил үргэлжилнэ. 2016 
оны долдугаар сард “Тийсс”, “Хишиг 
арвин” компанийн түншлэлтэй 
гэрээ байгуулж, үйлчилгээний болон 
туузан дамжуулгын хонгилын ажил 
гүйцэтгүүлэхээр болоод байна. 
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	Рио Тинто группийн ТУЗ 
болон гүйцэтгэх удирдлагын 
багийнхан Монгол Улсад анх удаа 
бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ аравдугаар 
сарын 4-6-нд зочиллоо. Багийн 
бүрэлдэхүүнд Рио Тинто группийн 
ТУЗ-ийн дарга Ян дү Плесси, 
гүйцэтгэх захирал Жан-Себастьян 
Жак болон Анн Годбихей, Саймон 
Томпсон, Роберт Браун, Пол Теллиер, 
Майкл Л’Эстранж, Мейган Кларк, 
Анн Лаувержеон, Арнауд Суарат, 
Стивен Макинтош, Жоанне Фарелл, 
Хюго Баге, Симоне Нивен, Дэвид 
Жойс, Крейг Киннел нар багтжээ. 
Тэдний нэлээд нь Монголд анх 

удаа ирж байгаа юм. Ян дү Плесси, 
Жан-Себастьян Жак нар Монголд 
байх хугацаандаа Ерөнхий сайд 
Ж.Эрдэнэбатад бараалхаж, “Оюу 
толгой” төслийн үйл ажиллагаа, 
гүний уурхайн ирээдүй, хоёр талын 
хамтын ажиллагаа, цаашдын 
зорилтын талаар санал солилцов. 
Жан-Себастьян Жак “Олон улсын 
хөрөнгө оруулагчид Монгол Улсад 
хөрөнгө оруулахад итгэл өгсөн 
айлчлал болж байна. Оюу толгойн 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
ид өрнөж байна. Шинээр 2000 
гаруй ажилтан ажилд авсан, 
нийт 5000 орчим ажилтан Оюу 

толгойн уурхайд ажиллаж байна. 
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
таван жил үргэлжилнэ. Цаашид 
бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх, 
монгол ажилчдыг илүү олноор 
ажиллуулахын зэрэгцээ тэдний 
ур чадварыг дээшлүүлэх, олон 
улсад өрсөлдөх чадвартай 
мэргэжилтнүүд бэлтгэхэд анхаарч 
ажиллаж байна” гэлээ. Засгийн 
газрын хувьд томоохон төслүүдийг 
хөдөлгөх, хэрэгжүүлэхэд анхааран 
ажиллаж байгаагаа Ерөнхий сайд 
Ж.Эрдэнэбат дуулгаад “Оюу толгой” 
бол манай улсад хэрэгжиж буй том 
төсөл. Төслийн үр дүн хэдийчинээ 

сайн байна, ард иргэд, улс оронд 
ирэх үр ашиг төдийчинээ их байх 
чиглэлийг баримталж ажиллах 
болно. Монгол ажилтнуудын тоог 
нэмэгдүүлэх, Монголд үйлдвэрлэсэн 
бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, 
туслан гүйцэтгэгчээр аль болох 
Монголын үндэсний компаниудаас 
сонгон ажиллахыг санал болгож 
байна” гэсэн юм. Багийнхан дараа 
нь өмнийн говьд орших Оюу 
толгойн уурхайтай танилцаж, 
ажилчдын төлөөлөлтэй уулзав. 
Рио Тинтогийн ТУЗ-ийн дарга Ян 
дү Плесси “Оюу толгойд зочилсон 
айлчлал маань өмнө хийж 

РИО ТИНТОГИЙН УДИРДЛАГА БҮРЭН БҮРЭЛДЭХҮҮНЭЭРЭЭ 
МОНГОЛД АНХ УДАА ЗОЧИЛЛОО
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” III УЛИРЛЫН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЙЛАНГАА 
ТАНИЛЦУУЛЛАА 

байсан ТУЗ-ийн айлчлалуудтай 
харьцуулахад хамгийн өндөр 
зохион байгуулалттай нь байлаа” 
гэж үнэлсэн билээ. “Оюу толгой” 
компанийн Ерөнхий захирал 
Армандо Торрес Рио Тинтогийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гишүүдийн айлчлалд өнгөрсөн 
хэдэн долоо хоногийн турш 
шаргуу бэлтгэж, амжилттай зохион 
байгуулсан компанийнхаа хамт 
олны хичээл зүтгэлд гүн талархал 
илэрхийлээд “Оюу толгойн уурхай 
Рио Тинто болон хувь нийлүүлэгчдэд 
ямар их ач холбогдолтой болохыг 
энэхүү айлчлал батлан харууллаа. 
Айлчлал амжилттай болж, Оюу 
толгойн тухай эерэг сэтгэгдэл 
төрүүлсэн нь ирэх олон жилийн 
турш манай уурхай Рио Тинтогийн 

хамгийн өндөр түвшний шийдвэр 
гаргагчдаас дэмжлэг авахад чухал 
нөлөөтэй. Энэ үр дүн нь манай 
хамт олон “Нэгдмэл Оюу толгой”-н 
соёлыг бэхжүүлж, амжилтад хүрч 
байгаагийн тод жишээ юм” хэмээн 
дүгнэлээ. Жан-Себастьян Жак 
Монголын нөлөө бүхий зарим 
хэвлэлийнхэнтэй уулзаж, сонирхсон 
асуултуудад нь дэлгэрэнгүй хариулт 
өгсөн болно. Рио Тинтогийн ТУЗ-
ийн гишүүд “Оюу толгой”-н хамт 
олны өндөр ур чадварыг харж, 
манай уурхай Рио Тинто группийн 
стандарт, хэм хэмжээг баримтлан 
салбартаа аюулгүй ажиллагаа, хамт 
олон, түншлэл, мөнгөн хөрөнгө 
болон өсөлт чиглэлүүдээр тэргүүлэн 
ажиллана гэдэгт бат итгэлтэй 
буцлаа. 

	“Оюу толгой” компани 2016 
оны III улирлын үйлдвэрлэлийн 
тайлангаа аравдугаар сарын 21-нд 
танилцууллаа. Өнгөрсөн улиралд 
”Оюу толгой” компанийн аюулгүй 
ажиллагааны үзүүлэлт өндөр 
хэвээр байж, 25 сая тонн материал 
тээвэрлэсэн түүхэн амжилт үзүүллээ. 
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
эрчимтэй үргэлжилж, чухал 
гэрээнүүдийг байгууллаа. 

“Оюу толгой” компанийн үйл 
ажиллагаандаа анхаарах гол зүйл 
аюулгүй ажиллагаа учир уурхайн 
удирдлага аюул эрсдэл болон 
осол гэмтлийг багасгахыг зорин 
ажилласаар байна. Өнгөрсөн 
улиралд компани аюулгүй 
ажиллагааны үзүүлэлтээ өндөр 
хэвээр хадгалж, 2016 оны эхний есөн 

сард 200 мянган ажилласан цагт 
ногдох гэмтэл, бэртлийн давтамжийн 
үзүүлэлт 0.15 байлаа. 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
эрчимтэй үргэлжилж байна. III 
улиралд 5 дугаар босоо амны 
нэвтрэлт, налуу амны малталтыг 
эхлүүлж, гүний уурхай дахь 
байгууламжуудын барилгын ажлыг 
эрчимтэй үргэлжлүүлж байна. 
III улирлын эцэст гүний уурхайн 
ажиллах хүчний тоо ойролцоогоор 
1600-д хүрсэн бол оны төгсгөлд 
2400-д хүрэх төлөвтэй байна. 

“Туркойз хилл” компани энэ онд 
Оюу толгойгоос 175 – 195 мянган 
тонн баяжмал дахь зэс, 255 – 285 
мянган унци баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэх төлөвөө хэвээр хадгалж 
байна. 



8   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

	“Оюу толгой” компанийн 
санаачилж ивээн тэтгэдэг Мэргэжил 
олгох хөтөлбөрийн 2016-2017 оны 
хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн 
ёслол есдүгээр сарын 29-нд Ханбогд 
сумын Техникийн сургалтын төвд 
боллоо. Дорнод политехник коллеж, 
Австралийн Subutai mining ser-
vices LLC, TAFE Queensland, Skills 
tech Australia уг хөтөлбөрийг орон 
нутагт хэрэгжүүлдэг юм. Эхний 
сургалтаа өнгөрсөн жил явуулсан 
бөгөөд энэ жилийнх хоёр дахь нь 
юм. М.Мягмарсүрэнгийн морин 
хуурын аялгуун дор уртын дууч 
М.Амартүвшин “Эрдэнэ засгийн 
унага” дуугаар танхимын жаврыг 
үргээсний дараа Дорнод политехник 
коллежийн захирал Д.Энхжаргал 
ёслолыг нээж хэлэхдээ “Мэргэжил 
олгох хөтөлбөрийг өнгөрсөн 
жил амжилттай эхэлж, анхны 21 
мэргэжилтэй ажилчнаа бэлтгэсэн 
билээ. Австралийн стандарт 

хөтөлбөрөөр сургалтыг явуулсан 
нь уг хөтөлбөрийн онцлог байлаа. 
Төгсөгчид маань үндэсний болон 
Австралийн мэргэжлийн хос 
үнэмлэхтэй анхны мэргэжилтнүүд 
болцгоосон юм. Төгсөгчдийн 
маань ур чадвар ч үнэхээр сайн. 
Үүний үр дүнд манай Техникийн 
сургалтын төвийн нэр хүнд орон 
нутагт ихээхэн өслөө. Энэ бол 
бидний хүсэн хүлээсэн үр дүн. Энэ 
жил орон нутгаас 26 хүнийг сонгож 
элсүүллээ. Тэдэндээ сурлагын 
өндөр амжилт хүсье. 2016-2017 оны 
хичээлийн шинэ жилийн ажиллагаа 
нээснийг мэдэгдье” гэв. Ханбогд 
сумын ЗДТГ-ын даргын үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэгч Б.Алтангэрэл 
“Энэхүү хөтөлбөрийг санаачлан 
санхүүжүүлэгч “Оюу толгой” 
компани болон хэрэгжүүлэгч 
Монгол, Австралийн нэр бүхий 
байгууллагын удирдлага, хамт 
олон, сургалтыг эрхлэн явуулсан 
багш нарт нутгийнхныхаа 
нэрийн өмнөөс халуун талархал 
илэрхийлье. Сургалт хоёр дахь 
жилдээ амжилттай эхэллээ. 
Ноднин уг сургалтыг дүүргэсэн 
20-иод төгсөгчөөс Б.Лхагвасүрэн, 
Г.Сүхбаатар хоёр өнөө жилээс 
шинээр элсэгчдэд багшлах 
эрхэм үүрэг хүлээгээд байгаа нь 
бахархууштай хэрэг. Залуус минь, 
дэлхийд өрсөлдөхүйц боловсрол, 
мэргэжлийг орон нутагтаа эзэмшинэ 
гэдэг ховорхон олдох боломж шүү. 

Зорилгодоо тууштай байгаарай, 
бүү шантраарай” хэмээн захилаа. 
Австралийн холбооны улсаас тус 
улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт 
элчин сайд Жон Лангтри ёслолд 
оролцож, элсэгчдэд сурлагын 
амжилт хүсч, сайн мэргэжилтэн 
болж, эх орныхоо хөгжил дэвшилд 
хувь нэмрээ оруулахын өлзийт 
ерөөлийг дэвшүүлсэн юм. Ёслолын 
үеэр зарим хүний сэтгэгдлийг 
сонсслоо.

Сургалтын менежер 
Ч.НАРАНЦОГТ: Энэ өдөр та бүхний 
амьдралд ховорхон олдох завшаан 

тохиож байна. Ийм сайхан сургалт 
Монгол даяар ганцхан Ханбогд 
суманд л байгаа. Хичээлдээ чин 
сэтгэлээсээ хандаж, сайн сурч, 
сайн мэргэжилтэн болоорой. “Эзэн 
хичээвэл заяа хичээнэ” гэдэг шүү дээ.

Элсэгчдийн төлөөлөл 
Б.ТЭМҮҮЖИН: Ийм сайхан 
хөтөлбөрийг санаачлан 
санхүүжүүлэгч, хэрэгжүүлэгчдэд 
маш их баярлалаа. Үндэсний болон 
Австралийн сертификат гардах 
сургалтад тэнцсэндээ үнэхээр 
баяртай байна. Монгол Улсад 
хэрэгтэй сайн мэргэжилтэн болно. 

МЭРГЭЖИЛ 
ОЛГОХ 
ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ХИЧЭЭЛИЙН 
ШИНЭ ЖИЛИЙН 
НЭЭЛТ БОЛОВ
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ “ДАЯН КОНТРАКТ 
МАЙНИНГ”-ТАЙ ГҮНИЙ УУРХАЙН БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТЫН ТОМООХОН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА 

“ИХ НОГООН 
ГУРВАЛЖИН” 
4000-ААД МАЛ 
УГААВ

	“Оюу толгой” компани 
аравдугаар сарын 14-нд “Хасу 
мегаватт” ХХК болон “Редпаф-
Монгол” компанийн хамтарсан “Даян 
контракт майнинг”-тай гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтын болон туслах 
үйлчилгээний гэрээ байгууллаа. 

Оюу толгойн гүний уурхайн 
төслийн захирал Марко Пирэс 
хэлэхдээ “Энэхүү гэрээ нь гүний 
уурхайн бүтээн байгуулалт эрчимтэй 
өрнөж буй үеийн нэгэн томоохон 
үйл явдал бөгөөд үндэсний ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөтгөн 
дотоодын чадварлаг ажиллах 
хүчнийг нэмэгдүүлэх хариуцлагаа 
бататгаж буй явдал юм. “Даян” 
нь дотоодын компаниийн нөөц 
бололцоо, гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтад мэргэшсэн олон улсын 

компанийн түншлэлд тулгуурлан 
дэлхийн жишигт нийцсэн туршлага, 
ур чадварыг дотооддоо хөгжүүлэн 
нэвтрүүлснээр урт хугацааны үр 
өгөөжийг Монгол Улсад бий болгоно” 
гэв. Гүний уурхайн болон туслах 
үйлчилгээний гэрээнд Оюу толгойн 
уурхай дахь хоёр, тавдугаар босоо 
амны нэвтрэлтийг гүйцэтгэх ажил 
багтсан юм. Эдгээр босоо амны гүн 
нь 1284, 1178 метр байна. Хоёрдугаар 
босоо ам 10 метр голчтой бөгөөд 
дэлхийн хамгийн том босоо амны 
тоонд ордог. Харин тавдугаар босоо 
ам агааржуулалтын зориулалттай 
бөгөөд 6.7 метрийн голчтой байна. 
Энэ гэрээгээр гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын үйлчилгээний ажил 
буюу хөндлөн малталт хийх, том 
хэмжээний ухалт, малталт болон 

гүний уурхайн үйлчилгээний 
ажлуудыг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн 
гүний уурхайн төслийг үндэсний 
чадварлаг боловсон хүчнээр 
хангах, мэргэшүүлэх зэрэг уурхайн 
туслах үйлчилгээ үзүүлнэ. “Даян 
контракт майнинг” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Брюс Данлоп “Уул 
уурхайн салбарын хамгийн чухал 
төслүүдийн нэг болох Оюу толгойн 
гүний уурхайн төсөлд хувь нэмрээ 
оруулах болсондоо баяртай байна. 
Бид цаашид “Оюу толгой”-той урт 
хугацаанд түншлэн ажиллаж, дэлхийн 
жишиг уурхайг бүтээн байгуулж, 
гүний уурхайд ажиллах үндэсний 
шилдэг ажиллах хүчийг бэлтгэнэ” 
гэв. 

	“Их ногоон гурвалжин” 
хоршоо есдүгээр сараас хойш 
малаа угааж дууслаа. Манай 
хоршоо өнгөрсөн жил “Оюу толгой” 
ХХК-иас санхүүжүүлдэг “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
зарласан төсөл, хөтөлбөрийн 
уралдаанд “Эрүүл мал” төслөөрөө 
шалгарч, тэдний 10 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар мал угаалгын 
иж бүрэн техник хэрэгслийг 
худалдан авч тухайн жилд үндсэндээ 
туршилтын ажлыг хийж өнжсөн 
билээ. Энэ жил “Ариутгал- 2016” 
нэгдсэн удирдамжийг хэрэгжүүлж 
хоршооныхоо гишүүн малчин 
өрхүүдийн хороо бууцыг ариутгах, 
бог малыг угаах ажлаа хийж 
дуусгаад байна. Нийт 4000 орчим 
мал угаасан нь тус багийн бог 
малын 10 гаруй хувийг эзэлж байгаа 
юм. Мал аж ахуйн материаллаг 
баазыг бэхжүүлэх, малчны хүнд 
хүчир ажлыг хөнгөвчлөхөд санаа 
тавьж ажилладаг “Оюу толгой” ХХК-
даа баярлалаа. 

“Их ногоон гурвалжин” 
хоршооны дарга А. УЛАМ-УНДРАХ
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	Даланзадгад, Цогтцэций, 
Ханбогд сумын Залуучуудын 
хөгжлийн төвийнхний чуулга 
уулзалт есдүгээр сарын 23-24-нд 
Ханбогд суманд боллоо. Ханбогд 
сумын Засаг дарга Т. Буян-Өлзий 
уулзалтыг нээж хэлэхдээ “Монгол 
улс, говь нутгийн ирээдүй болсон 

залуучууд чуулан ярилцаж байгаад 
туйлын баяртай байна. Энэхүү 
уулзалтаар залуучууд тулгамдаж 
байгаа асуудлаа ярилцаж, 
шийдвэрлэх түвшинд хүргэх 
боломжийг нээж байна. Уулзалтдаа 
хамтдаа байж Монголын ирээдүйд 
хэрэг болох олон чухал санаа 
гаргана гэдэгт итгэлтэй байна” 
гэв. Өмнөговь аймгийн Хүүхэд, 

гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга 
Б.Эрдэнэцэцэг хэлэхдээ “Энэхүү 
уулзалтын явцад залуус бие 
биетэйгээ танилцаж, туршлагаа 
солилцох, хэрхэн хамтран ажиллах 
зэрэг чухал асуудлуудаа ярилцах 
юм. Өнөөдрийн уулзалт цаг 
хугацааны хувьд аймгийн Засаг 
даргын ирэх дөрвөн жилийн 
мөрийн хөтөлбөр, 2017 оны үндсэн 
чиглэл хэлэлцэхийн өмнөхөн болж 
байгаа. Эндээс гарсан шийдвэр 
нь аймгийн төлөвлөлтөд орох 
боломжтой учраас та бүхнээс 
нэлээд үр дүн харж байгаа. Монгол 
Улсын хэмжээнд 11 аймаг, гурван 
дүүрэг, хөдөөгийн хоёр суманд 
залуучуудын хөгжлийн төсөл 
хэрэгждэг. Хүн амын хөгжил, 
нийгмийн хамгааллын яам, НҮБ-
ын Хүн амын сан, Швейцарийн 

хөгжлийн агентлагийн хамтын 
ажиллагааны үр дүнд бий 
болсон энэ төвүүд залуучуудын 
байгууллагын бүтэц суурь болж 
байна. Ийм төв аймаг, сум бүрт 
байгаасай. Монголын хөдөөгийн 
аль ч суманд байхгүй ийм төв 
энэ хоёр суманд байна. Хөдөөд 
залуучуудын төв байгуулах нь 
ямар үр дүнтэй байдгийг харуулах 
туршлага солилцох уулзалтыг 2017, 
2018 онд хийхээр төлөвлөж байна. 
Анхны уулзалт Цогтцэций суманд 
болж байсан. Дараагийн уулзалт 
Ханбогд суманд болж байна. 
“Оюу толгой” ХХК, НҮБ-ын Хүн 
амын сантай хамтарч байгуулсан 
Ханбогд сумын Залуучуудын 
хөгжлий төв үйл ажиллагаагаа 
ман идэвхтэй явуулж байгаа. Энэ 
уулзалтыг ч мөн хамтран зохион 

байгуулж байна” гэлээ. Чуулга 
уулзалтын үеэр Ханбогд сумын 
Залуучуудын хөгжлийн төвийн 
сургагч багш С.Сандагсүрэнгийн 
“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” сэдэвт 
сургалт, гурван сумын төвийн 
“Сайн туршлага” мэдээлэл солилцох 
танилцуулга, “Оюу толгой” ХХК-
ийн санхүүжилттэй “Говийн 
оюу хөгжлийн дэмжих сан”-гаас 
хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн 
танилцуулга, “Орон нутгийн 
хөгжил залуусын оролцооноос” 
хэлэлцүүлэгт оролцож, Оюу толгойн 
уурхай, дэлхийн энергийн төв 
цэг Дэмчогийн хийдтэй танилцах 
аяллыг зохион байгуулав. 2016 
оны шилдгээр Ханбогд сумын 
Залуучуудын хөгжлийн төв 
шалгарлаа. 

ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ТӨВИЙНХӨН 
ЧУУЛАВ
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	Ханбогд суманд жил 
бүрийн намрын налгар өдрүүдэд 
уламжлал болон зохион байгуулдаг 
зах зээлийн өдөрлөг үзэсгэлэн 
худалдаа дөрөв дэх жилдээ “Галба” 
цэцэрлэгт хүрээлэнд есдүгээр 
сарын 11-12-нд болов.

Энэ жилийн ерөнхий зохион 
байгуулагчаар сумын Засаг даргын 
Тамгын газар, хамтран зохион 
байгуулагчаар “Оюу толгой” ХХК, 

Говийн бага дархан цаазат газрын 
хамгаалалтын захиргаа, WCS 
оролцсон юм. 

Зах зээлийн өдөрлөгт Ханбогд, 
Баян-Овоо, Дорноговь аймгийн 
Мандах сумын жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид, баялаг 
бүтээгчид олноор оролцлоо. 
Оролцсон баялаг бүтээгчдээс 
дараах есөн шилдгийг шалгаруулж, 
цом гардуулав.

1. Шилдэг тариаланч: “Галбын 
өгөөж” хоршоо 

2. Шилдэг цагаан идээ 
үйлдвэрлэгч: “Сүүн цацал” бүлэг 

3. Шилдэг үйлдвэрлэгч: “Үүртийн 
ногоон хошуу” хоршоо

4. Барилга, гэр ахуйн шилдэг 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч: 
Б.Энхдалай

5. Шилдэг хоршоо, нөхөрлөл, бүлэг: 
ЗХТ-ийн дэргэдэх ээжүүдийн 

“Нөхөрлөл” бүлэг
6. Хүнсний шилдэг бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгч: Л.Алтанцэцэг
7. Оёдол, гар урлалын шилдэг 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч: “Баян-
арвижих бүлэг” М.Бямбасүрэн

8. Шилдэг төмөр эдлэл 
үйлдвэрлэгч: Д. Батжаргал

9. Тэмээний шилдэг бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч: Баян багийн 
малчин Х.Тогтох 

“ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨДӨРЛӨГ-2016” БОЛОВ
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ХУЛГАЙН АНТАЙ ТЭМЦЭХ 
ТӨСЛИЙН ХУГАЦААГ ГУРВАН 
ЖИЛЭЭР СУНГАЖЭЭ

“Оюу толгой” компани “Байгаль 
орчны дүйцүүлэн хамгаалах 
төсөл”-ийн хүрээнд бүс нутгийн 
хэмжээнд хууль бус агнуурыг 
бууруулах ажлыг зохион байгуулах 
тендерийг 2014 онд зарласан 
билээ. Sustainability East Asia 
болон Байгаль, зэрлэг ан амьтан 
хамгаалах нийгэмлэг уг тендерт 
шалгарч, дээрх төслийг хамтран 
хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон юм. 
Энэ төслийн хүрээнд өмнийн 
говийн тодорхой бүс нутагт хууль 
бус агнуурыг бууруулах, зэрлэг 
амьтад ялангуяа хулан, хар сүүлт 
зээрийн тоо толгойн зүй бус 
хорогдлын эрчмийг сааруулах 
зорилт тавьжээ. Төслийн багийнхан 
өнгөрсөн хугацаанд чамгүй их 
ажил амжуулсан байна. Юуны өмнө 

Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах 
нийгэмлэг, орон нутгийн 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 агнууртай тэмцэх 
хөдөлгөөнт гурван багийг байгуулан 
ажиллажээ. Баруун бүсийнхэн 
Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-
Овоо, төвийн бүсийнхэн тус аймгийн 
Ханбогд, Манлай, зүүн бүсийнхэн 
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, 
Мандах, Хөвсгөл суманд дээрх 
төслийг хэрэгжүүлж байна. Зэрлэг 
амьтдын хулгайн ан болон тэдний 
эд эрхтнээр хийсэн бүтээгдэхүүний 
наймааны талаар мэдээлэл авах 24 
цагийн онцгой тохиолдлын утсыг 
Өмнөговь аймагт ажиллуулж, тус 
аймгийн “Алтан говь”, “Говийн 
наран”, UCTV, “Best” телевиз, 
“Монгол говь” сонин зэрэг хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагуудтай 
хамтран ажилладаг аж. Өнгөрсөн 
хугацаанд хууль бус агнуурын талаар 
долоо хоногийн сургалт зохион 
байгуулжээ. Уг сургалтад дээрх хоёр 
аймгийн зургаан сумаас 30 гаруй хүн 
хамрагдсан байна Эхний таван өдөр 
нь танхимд номын дуу сонсч, дараах 
хоёр өдөр нь хээрийн дадлага 
хийжээ. Байгаль, зэрлэг амьтан 
хамгаалах нийгэмлэгийн бүсийн 
зөвлөх Тони Лайнам сургалтыг 
удирдан явуулжээ. Багийнхныг GPS, 
луужин, энгэрийн камер, газрын 
зураг, дуран, майхан, хээрийн 
хөнжил зэрэг хяналт шалгалт, 
судалгаа хийх шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслээр 
хангадаг юм байна. Багийнхан мөн 
Даланзадгад, Ханбогд, Дорноговийн 
төв, Хангийн боомт зэрэг суурин 
газрын худалдааны төв, зах, эмнэлэг, 
дэлгүүр, цайны газруудад зэрлэг 
амьтдын эд эрхтэн худалдаалж буй 
эсэхэд хяналт тавьдаг. Тэнд үнэгний 
арьс, чонын тархи, Алтайн хойлгийн 
баас, яргай загас, хөлдөөсөн чоно 
гэх мэт зэрлэг амьтдын эд эрхтэн 
худалдаалдгийг шалгалтаар 
тогтоожээ.

АХМАДЫН 
БАЯРЫГ ЁСЛОН 
ТЭМДЭГЛЭВ

Ханбогд суманд Олон улсын 
болон Монголын ахмадын баярыг 
есдүгээр сарын 25-27-нд ёслон 
тэмдэглэлээ. Энэ үйл ажиллагаанд 
185 ахмад оролцож, аймгийн ИТХ-ын 
төлөөлөгч Б.Дэндэвсамба, сумын 
ЗДТГ-ын дарга Б.Алтангэрэл нар 
тэдэнд мэндчилгээ дэвшүүллээ. 
Нээлтийн үеэр шагналын хур бууж, 
ахмад санхүүч С.Адьяа, Г.Алимаа нар 
“ Санхүүгийн тэргүүний ажилтан”, 
У.Сэнгээ “Байгаль орчны тэргүүний 
ажилтан”, малчин Г.Сүх, Ж.Мөнхтогоо 
нар “ХАА-н тэргүүний ажилтан”, 
Ж.Түнтгээ “Тэргүүний барилгачин” 
цол хүртэж, И.Должинсүрэн, С.Дух 
нар жуух бичиг, У.Сэнгээ, П.Сүх, 
Д.Цэрэнхүү, Б.Ухна нар МоАХ-ны 
“Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнууллаа. 
Багуудын ахмадын зөвлөлийг 
таван үзүүлэлтээр дүгнэхэд Номгон 
тэргүүлж, Гавилууд II байр эзэлж, 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналын 
эзэн боллоо. Ахмадын баярын үйл 
ажиллагаанд сумын ЗДТГ, “Оюу 
толгой”, “Анир хур” ХХК, ахмад настан 
Д.Хажидсүрэн, Х.Лувсандаш, Ж.Буд 
нар хандив өргөж ивээн тэтгэжээ.
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Тэр ч байтугай бусдад бэлэглэх 
зорилгоор үнэг, чоныг бүхлээр 
нь дэлгэж хөлдөөсөн тохиолдол 
ч гарсан байна. Байгаль, зэрлэг 
амьтан хамгаалах нийгэмлэгийн 
Байгаль хамгааллын үйл 
ажиллагааны удирдагч, 
энэхүү төслийг гардан зохион 
байгуулагч Н.Одончимэг энэ мэт 
олон баримтыг хэлж байна. Тус 
нийгэмлэгийн Байгаль орчны 
сургалт, сурталчилгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн С.Болорцэцэг нэгэн 
сонирхолтой судалгааны талаар 
танилцуулав. Тэр нь өрхийн 
хэрэглээний судалгаа юм. Заг, 
улаан гоёо, хулан, хар сүүлтийг 
говийн айлууд ахуйн хэрэгцээндээ 
хэрхэн хэрэглэж байгааг Номгон, 
Баян-Овоо, Ханбогд, Манлай 
суманд анх удаа тандан судалжээ. 
Дээрх дөрвөн сум 1606 малчин 
өрхтэй гэсэн судалгаа байдаг аж. 
Судалгаанд дээрх дөрвөн сумын 
298 өрх хамрагджээ. Тэдний 172 нь 
заг түүж түлдгээ нуугаагүй бөгөөд 
харин тэгж түүхдээ санаа нь зовж 
байдгаа хэлжээ. 68 өрхийн гадаа 
72.3 тонн заг хураалттай байжээ. 
Баян-Овоогийнхон хамгийн ойроос 
буюу хоёр км, Ханбогдынхон 
хамгийн хол буюу 12 км-ээс загаа 
түүдэг гэнэ. Говийнхон хөрзөн, 
тэмээний хоргол, нүүрс, бут сөөг 
түлдэг ч өвлийн улиралд буюу 
арваннэгдүгээр сараас нэгдүгээр 
сарын хооронд заг ихээр түүж, 

түлшиндээ хэрэглэдэг байна. “Улаан 
ном”-д орсон ховор ургамал болох 
улаан гоёог намар ихээр түүдгийг 
дээрх судалгаагаар тогтоожээ Цээж 
хорсохоос авахуулаад элдэв өвчинд 
тустай учраас ийн түүдэг аж. Дээрх 
судалгаанаас үзвэл, 16 айлд 27 кг 
улаан гоёо байжээ. 

 Хулгайн ангийн гол хэрэгсэл 
бол галт зэвсэг буюу буу. 2012 оны 
тооллогоор дээрх дөрвөн суманд 
258 буу байсны 85 хувийг малчид 
эзэмшдэг байна. 32 айл 56 хулан, 38 
өрх 124 хар сүүлд агнаж, хүнсэндээ 
хэрэглэснээ судалгааны багийнханд 
хэлжээ. Агнасан шалтгаанаа хулан, 
хар сүүлт малын бэлчээрт орж 
ирж, бэлчээрийн хомсдол үүсгэдэг 
учраас гэж тайлбарлажээ. Хэнд ч 
гэсэн хориотой ан агнаснаа үнэнээр 
өгүүлнэ гэдэг амаргүй болохоор 
дээрх тоог бодит гэхэд эргэлзээтэй 
юм. Нэг өрх жилд хар сүүлт есийг 
агнавал хүнсний хэрэгцээгээ 
хангана гэж хэлж байгаа юм. 

 Ханбогд сумын байгаль орчны 
улсын байцаагч Б.Алтангэрэл 
өмнийн говьд хууль бус агнуурыг 
бууруулах боломж бүрдүүлж өгсөн 
“Оюу толгой” компанийнханд 
талархлаа илэрхийлж, төслийн 
хүрээнд их зүйл сурч, төсөл 
хэрэгжүүлсний үр дүнд нь хулгайн 
ан буурч байгааг онцлон дурдаж 
байлаа.

Багийнхан 2014 оны сүүлчээс 
2015 оны эхэн хүртэл 45 хоногийн 

хугацааанд 20 удаа хяналт шалгалт 
хийж хулан, хар сүүлт зэрэг 20 
гаруй зэрлэг амьтныг хууль бусаар 
агнасны тогтоож, тэдгээрийн нөхөн 
төлбөр болох 11 сая гаруй төгрөгийг 
Өмнөговь аймгийн татварын 
албанд тушаажээ. Үүнийхээ нэг сая 
гаруйг нь мэдээлэл өгсөн иргэдийг 
урамшуулахад зориулжээ. Хоёр 
жил туршсан төслийн үр дүн ийм 
сайн байгааг харгалзан хугацааг нь 
дахин гурван жилээр сунгажээ.

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын байгаль орчны 
улсын байцаагч, багийн ахлагч 
Д.Баттулга 2016 он гарснаас хойш 
хоёр удаа хяналт шалгалт хийж, 
Номгон суманд ирвэс агнаж мах, 
арьс, эд эрхтнийг нь хадгалж 
байсныг илрүүлснээ дурдаж, ийм 
буянтай төслийг санхүүжүүлэн 
бүхий л талаар дэмжиж буй “Оюу 
толгой” компанийнханд баярлаж 
буйгаа илэрхийлэв. Тэрээр “хааяа 
машин эвдрэх, бие эвгүйцэх, 
бензин шатахуун, ажиллах хүч, 
тоног төхөөмж дутагддаг ч ажиллах 
эрч хүч, эрмэлзэл дүүрэн байгаа. 
Манайхан цөмөөрөө төрд гурваас 
дээш жил ажилласан туршлагатай 
хүмүүс учраас гар, санаа нийлсэн 
баг болж ажиллаж чадаж байна” 
гэлээ. Өмнөговь аймгийн Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын газрын 
ойн ангийн дарга Ц.Алтангэрэл 
“энэхүү төслийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээр хулгайн ангийн илрүүлэлт 

мэдэгдэхүйц сайжирсан. Өмнөговь 
аймаг 58 багтай. Багийн хуралд 
оролцож төслөө сурталчилдаг” 
гээд зэрлэг амьтад төдийгүй заг, 
цагаан гоёо, улаан гоёо зэрэг 
ховор ургамлыг хамгаалах талаар 
анхааран ажиллаж буйгаа ярив. 
Өмнөговь аймгийн 13 суманд заг 
ургадаг бөгөөд загийнхаа нөөцөөр 
тус аймаг Говь-Алтайн дараа 
хоёрдугаарт ордог аж. Мөн “Оюу 
толгой” компанийнхан жил бүр 
говьд мод, бутлаг ургамал тарьж, 
өмнийн говийн ойжуулалтад хувь 
нэмрээ оруулж байгаад талархлаа 
илэрхийлллээ. Тухайлбал, Хүрмэн 
суманд гурван га талбайд 850 

суулгац тарьсны 96 хувь нь 
ургаж байгаа аж. Баяндалайд 80, 
Гурвантэсэд 150 загийн суулгац 
тарьжээ. Энэ ач тустай ажлаа бусад 
суманд хэрэгжүүлээсэй гэж өмнийн 
говийнхон хүсч байна.
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Санал: 10 дугаар сард орон нутгаас санал хүлээн аваагүй. 
Гомдол: 10 дугаар сард орон нутгаас гомдол хүлээн аваагүй. 
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс 10 дугаар сард 
найман хүсэлт хүлээн авсан. 

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, 
гомдол, хүсэлтийн мэдээ

2016 оны 10-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар 9991 6262, (Oюу толгойн 
уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын офис), 9909 8406 (Даланзадгад сумын офис) 
руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх офисуудаас авч болно. 

10 дугаар сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн 
байдал (төрлөөр)

Хорвоогийн сонин хачин

Хорвоогийн аль сонин хачныг, хүний аль ааш араншинг хэлж барах вэ. 
Хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралыг улам сонирхолтой болгохын тулд элдвийг 
сэдэж санаачилдаг. Тэдний ердөө нэг нь янз бүрийн тоглоом наадам, 
уралдаан тэмцээн. Тэр нь мөрийтэй хөзөр, даалуунаас эхлээд саун буюу 
ууранд удаан суух, өндөг, гар утас, тэр ч байтугай жорлонгийн суултуур 
шидэх, гар, хөлийнхөө хуруугаар барилдах, эхнэрээ өргөж гүйх гэх мэт 
хүртэл юу эс байх вэ. 

ХАЙЧ, ЧУЛУУ, ДААВУУНЫ АВАРГА 
ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 

“Энэ чинь жаахан хүүхдийн тоглоом шүү дээ. Ийм тэмцээн болдог гэж 
үү дээ” гэж та эргэлзэж байна уу. Эргэлзэх хэрэггүй. Хайч, чулуу, даавууны 
олон улсын холбоог анх 2002 онд байгуулжээ. Тус холбоо 2009 оноос эхлэн 
Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн /ДАШТ/-ийг зохион байгуулсан түүхтэй. 
Канадын Торонто хотод болсон анхны ДАШТ-ий ялагчаар Тим Кондар тодорч 
аваргы цом, 50 мянган долларын шагнал хүртэж байжээ. Эдүгээ уг тэмцээн 
ихээхэн нэр хүндтэй болсноор ивээн тэтгэгчид ч олширчээ. Жишээ нь,  Yahoo 
компани мэдээллийн ивээн тэтгэгч нь юм. 
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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, "Гандирс" цамхаг буюу 
"Говь сэндс" зочид буудлын III давхарт 305 тоот
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.

ЭХ  ОРОН МИНЬ ЗЭС ЭРДЭНИЙН БИЛЭЭ 
Алт, мөнгө, шүр, сувд, зэс, ган, тана, номин, оюуг монголчууд есөн эрдэнэ хэмээн дээдэлдэг. Ардын уран 
зохиолч П.Бадарчийн “Есөн эрдэнийн орон” хэмээх уран яруу  найраглал ч бий. Бид түрүүчийн дугаартаа 
алт, мөнгөний тухай  сонирхолтой мэдээллийг уншигч та бүхэндээ хүргэсэн билээ. Энэ удаа Оюу толгойн 
ордын голлох баялаг болсон зэсийн  тухай өгүүлье. 

Зэс гэж юу вэ. Д.Менделеевийн 
үелэх системийн 29-т бичигдсэн 
энэхүү элемент улаан ягаавтар, 
улбар шар өнгөтэй. Цельсийн 
1083 хэмд хайлдаг хатуу металл. 
Дуудах нэрээ буюу латинаар купрум 
гэдэг томьёоллоо Газрын дундад 
тэнгист орших Кипр арлын нэрээс 
зээлсэн түүхтэй. МЭӨ 6000 жилийн 
үед хүмүүс байгалиас цэвэр зэс 
олж, түүнийг хатуу хад чулуунд 
нүдэн давтаж хэлбэр оруулан 
багаж зэвсэг болгон ашигладаг 
болсноор зэсийн эрин үе эхэлжээ. 
4000 жилийн өмнөөс металлуудыг 
хайлуулж болохыг хүн төрөлхтөн 
мэдсэн бөгөөд хүмүүс хайлуулсан 
металлуудаа нийлүүлэн цутгаж 
хайлш хийдэг болжээ. Хүрэл үе 
хэмээн нэрлэгдэх болсон МЭӨ 1800 
жилийн үед цагаан тугалгыг зэстэй 
хольж анх удаа хүрэл гаргаж авсан 
төдийгүй мөн үед цайр, зэс хоёрыг 

цутгаж гууль гаргаж авчээ. Зэс болон 
түүний хайлшийг автомашин, онгоц, 
пуужин зэрэгт өргөн ашигладаг. 
Зэсийг дахин боловсруулж болдог 
бөгөөд хаягдал төмрөөс гарган авч 
хайлуулан дахин боловсруулдаг. 
Дахин боловсруулсан зэсийг 
хоёрдогч зэс гэж нэрлэдэг. Зэс нь 
хүний биед зайлшгүй хэрэгцээт 
эрдэс боловч өдөр бүр нөхөх 
шаардлагагүй. Төрөл бүрийн 
далайн хоол, самар, үхрийн болон 
хонины элэгнээс та өөрт хэрэгтэй 
зэсийн дутагдлыг нөхөж байдаг 
ажээ. Хүчилтөрөгчийн дутагдлаас 
сэргийлнэ. Мэдрэлийн судасны үйл 
ажиллагааг сайжруулж хамгаална. 
Эрт дээр үеэс зэсийг гоёл чимэглэл, 
уран барилгад өргөн ашигласаар 
XVIII зуунтай золгожээ. Шинжлэх 
ухаан хөгжихийн хэрээр зэсийг 
ашиглах технологи улам нарийсч 
бидний өдөр тутам хэрэглэдэг гар 
утас, компьютерт зэс ордог төдийгүй 
дэлхийг хэрсэн интернэт мөн л 
тэрхүү зэс утсаар дамжиж байдаг. 
Энэ металл нь хүн төрөлхтний соёл 
иргэншилд хамгийн чухал нөлөө 
үзүүлсэн ашигт малтмал юм. Зэсийн 
хими, физикийн шинж чанар нь 
түүнийг гэр ахуй, үйлдвэрлэл, шинэ 

технологид ашиглахад тус болсон 
юм. Зэврэлтийг эсэргүүцэх өндөр 
чадвартай, уян хатан энэ металл 
бас цахилгаан, дулаан дамжуулагч. 
Тиймдээ ч зэсийг харилцаа холбоо, 
ус болон хий дамжуулах зэрэгт 
өргөн ашигладаг. Түүнээс гадна 
зэс маш сайн бордоо болдог учир 
газар тариаланд хэрэглэдэг. Та 
бүхэн алдарт Эрх чөлөөний хөшөөг 
мэдэх биз. 46 гаруй метр өндөртэй 
энэ хөшөөг хийхэд 225 тонн металл 
орсны 81 гаруй тонн нь зөвхөн зэс. 
Ингээд л зэсийн хэрэглээг дурдаад 
байвал ихээхэн урт жагсаалт 
гарна. Товчхондоо, зэс бол бидний 
амьдралын салшгүй нэг хэсэг юм. 
Дэлхийд тэргүүлэгч зэсийн 10  том 
орд
1. Минас Министро-Чили
2. Коллахуаси-Хойд Америк
3. Оюу толгой-Монгол
4. Грасберг-Индонез
5. Буэнависта-Мексик
6. Торомочо-Перу
7. Сьерре Горда-Чили
8. Биша-Өмнөд Африк
9. Эскондида-Чили
10. Салобо-Бразили


