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ХАНБОГДЫНХНЫ 20 
ЖИЛИЙН МӨРӨӨДӨЛ 
БИЕЛЭХ НЬ ЭЭ

2-р нүүрт

 Тэрхүү мөрөөдөл нь Ханбогд сумыг Оюу 
толгойн уурхайтай хатуу хучилттай авто замаар 
холбох байлаа. Галба нутгийнхны 20 жилийн 
мөрөөдөл есдүгээр сарын 2-ны бэлгэт сайн өдөр 
сая нэг бодит үйл хэрэг болох хувьтай байжээ. 

Намрын налгар сайхан энэ өдөр Ханбогд сум-Оюу 
толгойн уурхай чиглэлийн хатуу хучилттай авто 
замын шав тавих ёслол тус сумын Гоёотын баруун 
дэнж дэх Соёмбот хөшөөний дэргэд болсон юм. 
Ёслол үнэхээр сайхан болсоон. 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
ЗҮҮН БҮСИЙН УУЛ 
УУРХАЙН КОМПАНИУДЫН 
ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ 
БОЛОВ
9-р нүүрт

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 
ТҮНШ КОМПАНИЙГ 
УДИРДДАГ 
ЭМЭГТЭЙ ЗАХИРАЛ
7-р нүүрт

ГОВЬ 
ФЕСТИВАЛЬ
2016
13-р нүүрт
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

 Ёслолд оролцохоор хүрэлцэн 
ирсэн зочдын зэрэг зиндаанаас 
л энэ бүхэн тод харагдаж байв. 
Өмнөговь аймгийнхныхаа итгэлийг 
хүлээж УИХ-д сонгогдсон эрхэм 
гишүүн Н.Амарзаяа, Л.Энхболд, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
дэд сайд, өмнийн говийн унаган 

хүү Х.Бадамсүрэн, 
Өмнөговь аймгийн 
ИТХ-ын дарга 
Х.Сугир, Засаг дарга 
Н.Наранбаатар, 
Ханбогд сумын ИТХ-ын 
дарга Х.Нэхийт, Засаг 
дарга Т.Буян-Өлзий, 
аймгийн ИТХ-д сумаа 
төлөөлдөг Б.Эрдэнэ-
Очир тэргүүлэгч, 
“Оюу толгой” 
компанийн ТУЗ-
ийн дарга Г.Батсүх, 

гүйцэтгэх захирал Эндрью Вүдлэй, 
Армандо Торрес, далд уурхайн 
гүйцэтгэх захирал Марко Пирэс, 
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал 
Стивен Жонс, Орон нутгийн 
харилцаа хариуцсан ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа, компанийн 
Хэрэг эрхлэх газрын дарга, ТУЗ-ийн 
нарийн бичгийн дарга Ц.Цэрэнхүү 
нар ёслолд хүрэлцэн иржээ. Сум 
орондоо нэр хүндтэй ахмад настан 
Х.Амбаа, Д.Буянтогтох, Галба 
нутгийн нэртэй бизнесмэнүүдээс 
эхлээд жирийн ард иргэд олноор 
цуглажээ. Яг л сумын наадам болж 

байгаа юм шиг хөл хөдөлгөөнтэй. 
Дуучин И.Отгондулам, морин хуурч 
Д.Хүдэрбат нар монгол ардын уртын 
дуу “Уяхан замбуу тивийн наран” 
дуугаар ая өргөж, ёслолын салхийг 
хагаллаа. 

“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-
ийн дарга Г.Батсүх ёслолыг нээж 
хэлэхдээ “Байгалийн дундаршгүй 
хишгээ хайрлаж буй Ханбогд 
сумын нутагт энэхүү сайхан ёслол 
болж байна. Бид Ханбогдчуудтай 
олон жилийн турш маш идэвхтэй, 
ихээхэн үр дүнтэй хамтран ажиллаж, 
бие биедээ түшиг тулгуур, нөмөр 
нөөлөг, тус дэм болж ирсэн сайхан 
уламжлалтай билээ. Тэрхүү хамтын 
ажиллагааны маань нэгэн чухал 
хэсэг нь өнөөдөр болж буй Ханбогд 
сумыг Оюу толгойн уурхайтай 
холбох энэхүү авто зам юм. Энэ зам 
Ханбогд сум, “Оюу толгой” компани 
хоёрын харилцааг улам ойртуулна. 
“Оюу толгой” компани энэ замд 46 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулах 
юм. Хатуу хучилттай авто зам 
гэдэг дэд бүтцийн маш чухал хэсэг. 
Бид үүнээс өмнө Ханбогд суманд 
цөөнгүй бүтээн байгуулалт хийж, тус 
сумын хөгжил дэвшил, хүн ардынх 
нь аж амьдралыг дээшлүүлэхэд 
хувь нэмрээ оруулсан. Өнгөрсөн 
жил гэхэд Ханбогд сумыг төвийн 
эрчим хүчний нэгдсэн системд 
холбосон, олон улсын жишигт 
нийцсэн “Ханбумбат” нисэх буудлыг 
барьсан гээд. Сумын төвд барьж 

буй ус хангамжийн цогцолборыг 
удахгүй та бүхэнд хүлээлгэн өгөх 
болно. Энэ зам бол жирийн зам 
биш, технологи, стандарт, чанарын 
хувьд ч, байгаль орчин, археалоги, 
палеонтологийн хувьд ч маш сайн 
зам байх болно. Зам барихдаа нэг 
ширхэг ч мод тайрахгүй. Хуучин 
ашиглаж байсан шороон замыг 
хөрс шороогоор бүрж, өвс ургамал 
ургах нөхцөл бүрдүүлнэ.

Замыг барьсны дараа аймагт 
нь хүлээлгэн өгнө” гэв. УИХ-ын 
гишүүүн Н.Амарзаяа “Оюу толгой” 
компанийн хөрөнгө оруулалтаар 
барих авто замын нээлтэд оролцож 
байгаагаа бэлгэшээж байна. Энэ бол 
Ханбогд сумын ирээдүйн хөгжилд 
чухал үүрэг гүйцэтгэх зам юм” гэсэн 
бол УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд “Оюу 
толгой” компанийнхан Өмнөговь 
аймаг, ялангуяа Ханбогд сумын 
хөгжлийн төлөө их зүйл хийж 
байгаад талархлаа илэрхийлье. 
Тус компанийн удирдлагатай би 
гурван ч удаа уулзаж саналаа 
солилцсон. Ханбогд сумыг хот 
болгох тухай ч ярилцсан. Цаашид 
олон олон бүтээн байгуулалт хийнэ 
гэж найдаж байна” гэж хэллээ. 
“Цаг хугацаа харвасан сум шиг 
түргэн өнгөрөх юм. Би УИХ-ын 
гишүүн байхдаа Оюу толгой, Таван 
толгойн ажлын хэсгийг ахалж, үйл 
ажиллагааг нь эхлүүлж байлаа. 

"Энэ зам Ханбогд сум, 
“Оюу толгой” компани 
хоёрын харилцааг улам 
ойртуулна. “Оюу толгой” 
компани энэ замд 46 
тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулах юм.
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 2016 оны есдүгээр сар

Гэтэл одоо Оюу толгойн уурхайн 
ажил аль хэдийнээ цэгцэрчихсэн, 
баяжмалаа үйлдвэрлэж, дэлхийн 
зах зээл дээр экспортолж байна. 
“Оюу толгой”-н удирдлага, хөрөнгө 
оруулагчдад талархлаа илэрхийлье” 
гэж дэд сайд Х.Бадамсүрэн хэлсэн 
юм. Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар ярихдаа 
“Би Засаг даргын албыг хүлээж 
аваад 40 хонож байна. “Зам 
дагаж хөгжил ирдэг” гэлцдэг. Ийм 
сайхан зам барих гэж байгаад 
ихэд бэлгэшээж байна. 2005 онд 
аймгийн ЗДТГ-ын даргаар ажиллаж 
байхдаа “Оюу толгой” компанитай 
хамтын ажиллагаа эхлүүлж 
байлаа. Сум бүрийг хүний эмчтэй, 
тэднийг орон сууцтай болгож, 

Өмнөговийн залуусыг орон нутагт 
шаардлагатай мэргэжлээр их, 
дээд сургуульд сургасан гээд олон 
төслийг бид хамтран хэрэгжүүлсэн 
билээ. Өнгөрсөн жил Хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулж, 
улмаар “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан” байгуулснаар бидний 
хамтын ажиллагаа улам өргөжиж, 
цөөнгүй бүтээн байгуулалт хийхээр 
төлөвлөж байгаагийн нэг нь 40-
өөд тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 
энэ зам юм” гэлээ. Ханбогд сумын 
Засаг дарга Т.Буян-Өлзий “Сумын 
үе үеийн Засаг дарга нар ийм зам 
тавих саналыг “Оюу толгой”-н 
удирдлагад тавьсаар ирсэн түүхтэй. 
Ханбогд сумынхны 20 жилийн 
хүсэл мөрөөдөл өнөөдөр ийнхүү 

биелэлээ олох нь. Энэ зам бол 
бидний хамтын ажиллагааны үр 
шим, Ханбогд хот болон өргөжин 
тэлэхийн эхлэл юм” гэв. Сумын 
Засаг даргаар олон жил ажиллаж 
байсан, төрийн захиргааны ахмад 
ажилтан Д.Буянтогтох гуай ч бэлгэ 
дэмбэрэлтэй сайхан үгээ хэлсэн 
юм. Тэрээр “Арван гэртэй Айвенхоу 
майнз” анхны шангаа өмнийн говьд 
татаж эхлэхээс л замтай болохсон 
гэх мөрөөдөл Ханбогдынхонд бий 
болсон юм. 

Түүнээс хойш 20 жил өнгөрчээ. 
Энэ зам тэр 20 жилийн мөрөөдлийг 
гүйцээх оргил үйл явдал болж 
байна. “Оюу толгой” компани 
манай сумынхны ахуй амьдрал, 
нутаг орны хөгжил дэвшилд 
үр өгөөжөө өгсөн олон бүтээн 
байгуулалт хийснийг бид мартахгүй. 
90-ээд жилийн түүхтэй манай сум 
сүүлийн дөрвөн жилд эрчимтэй 
хөгжиж байна. 90 жилийн ойгоо 
тэмдэглэсэн Монголын олон 
сумаас манайх хамгийн их бүтээн 
байгуулалт, хөрөнгө оруулалттай 
сумаар тодорсон. Ийм хөгжилд 
хүргэсэн “Оюу толгой” компанийг 
дахин дахин магтъя. Тэд биднийг 
эрчим хүчтэй болголоо. “БОИНГ” 
мэтийн том онгоц буух боломжтой 
“Ханбумбат” хэмээх том сайхан 
нисэх буудал барьж өгөв. 46 тэрбум 
төгрөг гэдэг их тоо шүү. Ийм их 
хөрөнгө оруулалтыг татах гэдэг 

амаргүй ажлыг санаачилсан, 
хэрэгжүүлэхээр зориг шулуудсан 
хүмүүст баярлалаа” гэсэн юм. 

Удахгүй үүрэгт ажлаа хүлээлгэн 
өгөөд буцах гэж буй Эндрью 
Вүдлэйн хэлсэн үг Ханбогдчуудын 
сэтгэлийн утсыг хөндөв. Тэрээр 
хэлэхдээ “говийн номин ногоон 
талд өнөөдөр намрын налгар 
сайхан өдөр тохиож байна. “Оюу 
толгой” компанийн гүйцэтгэх 
захирлаар ажилласан хоёр жилийн 
хугацаанд говийн халуун сэтгэлт 
ард түмэнтэй танилцан нөхөрлөж, 
заримынх нь гэр орноор орж идээ 
ундаагаар нь дайлуулж цайлуулж 
явснаа өнөөдөр дурсахад таатай 
байна. 
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Тэмээнээс унасан азгүй 
тохиолдлоо хүртэл дурсахад сайхан 
байна. Энэ зам бол “Оюу толгой” 
компани орон нутгийнхантай 
хамтран ажиллахыг хэрхэн 
чухалчилж анхаардгийн тод 
илэрхийлэл юм. Хүний амьдралд 
дурсгалтай сайхан үйл явдал 
зөндөө тохиолддог. 

Түүний нэг нь энэ замын шав 
тавих ёслол юм. “Оюу толгой” 
бол монголчуудын компани. 
Тийм ч учраас манай компани 
өмнийн говийнхны төлөө ихээхэн 
анхаарч хөрөнгө оруулах, бүтээн 
байгуулах үйлс бүтээдэг. Манай 
компанийн ажилчдын нэлээд 
хувийг Ханбогдын иргэд эзэлдэг. 

Энэ хувь хэмжээг цаашид улам 
нэмэгдүүлэхийг зорино. Бид 
өмнийн говийнхны итгэлийг 
хүлээж, тэдэнд өгсөн амлалтаа 
бүрэн дүүрэн биелүүлж ажиллах 

болно. Та бүхэн бол ирээдүйтэй зон 
олон. Миний хувьд гурван долоо 
хоногийн дараа “Оюу толгой”-г 
орхиж явна гэхэд жаахан гунигтай 
л байна. Гэхдээ миний ажлыг хүлээн 
авч буй Армандо “Оюу толгой” 
компани болон орон нутгийнхны 
хооронд тогтоосон найрсаг 
харилцааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлнэ 
гэдэгт итгэж байна. Монгол бол 
гайхамшигтай орон, “Оюу толгой” 
бол гайхамшигтай компани. Ийм 
компанийн нэг гишүүн байснаараа 
бахархаж байна. Монголыг, говь 
нутгийнхнаа орхиход гунигтай 
байгаа ч Монгол намайг орхихгүй 
ээ. Дахин уулзталаа баяртай. Та 
бүхний найрсаг, зочломтгой занд 
талархлаа илэрхийлье” гэв. Соёлын 
тэргүүний ажилтан С.Мөнхжаргал 
замын талаар шог хошин аястай 
ерөөлийг өөрөө зохион хэлсэн 
нь цугларагчдын сонирхлыг ихэд 
татсан билээ. 

Үүний дараа Өмнөговийн 
Ганданчоймзадлин хийдийн хамба 
В.Сайнбуян тэргүүтэй лам нар 
газар лус аргадах ном айлдаж, 
газар хөндөх зан үйл хийлээ. Эх 
болсон газраа сүүгээр мялаасан 
экскаваторын шанагаар анхлан 
хөндөв. Дараа нь таван тансаг 
идээ, есөн эрдэнэ, лусын эм, 
лусын үрэл өргөж, таван өнгөт 
торгоор өлгийдсөн бумбыг шав 
тавьсан газарт заллаа. Зам барих 

ажил бүтэмжтэй сайхан болохыг 
бэлгэдэж, “Чогжмүнсэл” ерөөл 
айлдсанаар замын шав тавих ёслол 
өндөрлөсөн юм. Энэ үеэр зарим 
хүнтэй уулзсанаа уншигчдадаа 
хүргэе. 

“Ханбогд хурд” компанийн 
ерөнхий захирал Б.Наранбаатар: 
Оюу толгойн уурхай Ханбогд сумыг 
холбосон хатуу хучилттай зам 
барих гэж буйд үнэхээр их баярлаж 

байна. Энэ замыг 
бид олон жил 
хүлээсэн. Оюу 
толгойн уурхайн 
ажилчдыг 
зөөдөг тээврийн 
компанийн 
захирал 

болохоор би бүр ч их хүлээсэн. Тэр 
хүсэл маань өнөөдөр биелж байна. 
Энэ замыг тавьснаар Ханбогд 
сум маань нийслэл Улаанбаатар 
хоттой ч хатуу хучилттай замаар 
холбогдох нь. Зам барих хөрөнгийг 
гаргаж санхүүжүүлж байгаа “Оюу 
толгой” компанийн удирдлагад 
“Ханбогд хурд”-ынхныхаа өмнөөс 

халуун талархал 
дэвшүүлье. 

Замын 
гүйцэтгэгч 
“Оч-Наран” 
компанийн 
гүйцэтгэх захирал 
О.Наранбаатар: 

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай замыг манай компани 
барих хариуцлагатай үүрэг 
хүлээгээд байна. Энд 300-400 хүн, 
130 гаруй техник хэрэгсэл ажиллана. 
Замын урт нь 35.1 км, өргөн нь 
найман метр, хучилтын зузаан нь 
долоон см байх юм. Бид есдүгээр 
сарын 18-наас ажлаа эхэлж, 2018 
онд дуусгах төлөвлөгөөтэй байгаа. 
Яг хэдийд вэ гэдгээ нарийвчлан 
тохиролцоно.

“Оюу толгой” компанийн Барилга 
инженерийн хэлтсийн төслийн 
удирдагч М.Содгэрэл: Ханбогд 

сумын иргэдийн 
хүсэлтийг 
харгалзан 
2012 онд энэ 
замын ТЭЗҮ-ийг 
эхлүүлж, 2015 онд 
нарийвчилсан 
үнэлгээг 

хийлгэсэн юм. Байгаль орчны 
үнэлгээг ч хийлгэсэн байгаа. Уг 
зам ус дамжуулах 51 хоолой, малын 
15 гарц, хоёр бетон гүүртэй байх 
юм. 2018 он гэхэд ашиглалтад 
оруулахаар төлөвлөж байна. 
Замын ажлыг “Оч-Наран” компани 
гүйцэтгэх ба одоогоор бэлтгэлээ 
базааж байгаа, удахгүй ажлаа 
эхэлнэ. 

Уг зам ус дамжуулах 
51 хоолой, малын 15 
гарц, хоёр бетон 
гүүртэй байх юм. 2018 
он гэхэд ашиглалтад 
оруулахаар төлөвлөж 
байна. Замын ажлыг 
“Оч-Наран” компани 
гүйцэтгэнэ. 
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 “Оюу толгой” компанийн 
шилдэг баг, хөтөлбөр шалгаруулах 
ёслол есдүгээр сарын 6-нд Оюу 
толгойн уурхайд болов. Шиврээ 
бороо зөөлөн шивэрсэн намрын 
налгар энэ орой уурхай хөл 
хөгжөөнөөр дүүрэн байлаа. “Оюу 
толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга 
Г.Батсүхийн шүлэг, Урлагийн гавьяат 
зүтгэлтэн Л.Балхжавын аялгуу “Оюу 
толгой” дуу хөгжимд эгшиглэж, Оюу 
толгойн уурхайн хөгжлийн түүхэн 
товчоог харуулсан дүрс дэлгэц 
дүүрэн тодорно. Хамт олныхоо 
ололт амжилтыг таниулан тэмдэглэх 
зорилгоор өнгөрсөн жилээс эхлэн 
энэхүү шалгаруулалтыг жилд 
хоёр удаа зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн юм. Эрхэлсэн ажилдаа 
гаргасан амжилт, компанид оруулсан 
хувь нэмрийг нь үнэлэн зургаан 
ажилтныг өнгөрсөн дөрөвдүгээр 
сард шилдгээр шалгаруулсан билээ. 
Харин энэ удаагийн шалгаруулалт 
багийн ажиллагаанд чиглэсэн байв. 
Шалгаруулалтад бизнесийн үр 
өгөөжийг хэрэгжүүлж буй байдал, 
ялангуяа аюулгүй ажиллагааг 
хэрхэн хангаж осолгүй ажиллаж 
байгаа , бүтээмж дээшлүүлэх, зардал 
бууруулахад оруулсан хувь нэмэр 
буюу компанийн “Амжилтын гурван 
тулгуур”-ыг хэрхэн хэрэгжүүлж 
байгааг гол шалгуур үзүүлэлт 
болгожээ. Компанийн үнэт зүйлс 
болох хүндэтгэл, ёс зүй, хамтын 

зүтгэл, хариуцлагыг хэрхэн дагаж 
мөрдөж байгааг ч мөн харгалзан 
үзсэн байна. Шилдэг баг, хөтөлбөрт 
нэр дэвшүүлэх ажиллагаа долдугаар 
сарын 21-нээс сар гаруйн хугацаанд 
үргэлжилж дүнгээ гаргасан юм. 

40-өөд баг, хөтөлбөр 
шалгаруулалтад нэр дэвшсэнээс 
зохион байгуулах хороо болон 
Гүйцэтгэх захирлын баг наймыг 
нь тодрууллаа. “Оюу толгой” ХХК-
ийн Гүйцэтгэх захирал Эндрью 
Вүдлэй, Армандо Торрес нар 
шилдгүүдэд шагнал гардуулж баяр 
хүргэв. Шилдгүүдэд гардуулсан 
гоёмсог өргөмжлөл дээр “Аюулгүй 
ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд 
өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг 
цогцлооход жинтэй хувь нэмэр 
оруулсныг үнэлэн энэхүү шагналыг 
олгов” хэмээн сийлжээ. “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар хоёр 
жил үр бүтээлтэй ажиллаад удахгүй 
нутаг буцах Эндрью Вүдлэй Оюу 
толгойнхон аюулгүй ажиллагааг 
эрхэмлэх, бүтээмжээ дээшлүүлэх, 

зардлаа бууруулах талаар ихээхэн 
үр дүнтэй ажилласныг онцлон 
тэмдэглээд энэ бүхэнд хувь нэмрээ 
оруулсан шилдэг баг хамт олонд 
талархлаа илэрхийлэх ялдамд 
“Ийм сайхан хамт олны гүйцэтгэх 
захирлаар ажилласан нь миний 
хувьд маш үнэтэй дурсамж, нэр 
төрийн хэрэг байлаа. Намайг 
халуун дотноор хүлээн авч, 
хамтран ажилласан та бүхэндээ 
их баярлалаа, улам их амжилт 
гаргаарай” хэмээн ерөөв. Түүний 
халааг авч байгаа Армандо Торрес 
хэлэхдээ “Оюу толгойн уурхайн 
хөгжлийг дараагийн шинэ шатанд 
гаргахын төлөө хамтдаа зүтгэнэ. 
Хамт олонтойгоо анхлан танилцаж 
сэтгэгдэл өндөр байна” гэлээ. Тэрээр 
бразил гаралтай, гэр бүлтэй, хоёр 
хүүхэдтэй, хөлбөмбөгт дуртай, 
химийн инженер мэргэжилтэй, 
Бразил, Канад, Испани зэрэг 
орны уул уурхайн салбарт 25 жил 
ажилласан туршлагатай гэдгээ хамт 
олондоо танилцуулсан юм. 

 “ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ 
ШИЛДЭГ БАГ, 
ХӨТӨЛБӨРӨӨ 
ШАЛГАРУУЛАВ
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1. Баяжуулах үйлдвэрлэлийн баг, Аюулгүй ажиллагааны сайжруулалтыг 
урамшуулах хөтөлбөр: Энэхүү санаачилгын хүрээнд аюулгүй 
ажиллагааны 300 гаруй сайжруулалтыг урамшуулсан бөгөөд бусад 
багийнхан ч үүнийг хэрэгжүүлж эхэлжээ.

2. “Ажилчдын дуу хоолой” хөтөлбөр: “Ажилчдын дуу хоолой” дүрс 
бичлэгийн нэвтрүүлгийг анх 2015 оны наймдугаар сард эхэлснээс хойш 
55 дугаар гаргаад байна. Эдгээр нэвтрүүлэгт компанийн 400 гаруй 
ажилчин оролцож, ажил үйлсээ танилцуулжээ.

3. Хөрөнгийн удирдлагын хэлтсийн найдвартай ажиллагааны баг: 
Тус багаас хэрэгжүүлсэн “Их засварын үндсэн эд анги”, “Урьдчилан 
сэргийлэх засвар”, “Үйлчилгээг хянах, оновчлох” төлөвлөгөөний үр дүнд 
2016 онд 13.5 сая ам.доллар хэмнэжээ.

4. Төвийн ордын хүдрийн баяжуулалтын төсөл: 6 дугаар үе шатны хүдрийг 
одоо олборлож байгаа 3 дугаар үе шатны болон ирээдүйд гарах 4 дүгээр 
шатны хүдэртэй хольсноор зэсийн металлын үйлдвэрлэлийг сайжруулах 
ач холбогдолтой. Үүний үр дүнд 2017 онд ойролцоогоор 50 мянган тонн 
зэс нэмж авах боломжтой болсон бөгөөд энэ нь 200 сая ам.долларын 
нэмэлт орлого бий болгож байгаа хэрэг юм. 

5. Хамтын ажиллагааны гэрээний ажлын хэсэг: Энэхүү ажлын хэсгийнхэн 
орон нутгийн оролцогч талуудтай дөрвөн жил гаруй хугацаанд 
чармайн ажилласны дүнд Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан билээ. 
Ингэснээр “Оюу толгой”-н нийгмийн лиценз буюу нийгмийн итгэлийг 
олж авах чухал зорилгод үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм.

6. Үндсэн флотацын булингын нягтыг оновчлох төсөл: Энэхүү төслийг 
хэрэгжүүлснээр үндсэн флотацын металл авалтыг 0.62, үйлдвэрлэлийн 
эцсийн металл авалтыг 0.61 хувиар нэмэгдүүлжээ. Төсөлд 12 мянган 
ам.доллар зарцуулж, түүнээс мянга дахин их буюу 12 сая ам.долларын 
ашиг олжээ.

7. Уурхайн өрөмдлөг болон “Максам” ХХК: Тус багийнхан хүдрийн хэмжээг 
жижигрүүлснээр уурхайн болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг 
ихээхэн сайжруулсан юм. Ингэснээр бутлалт, нунтаглалтын зардлыг 
бууруулж, баяжуулах үйлдвэрийн бүтээмжийг дээшлүүлсэн байна.

8. “Ухаалаг малгай” төсөл: Энэ төслийг хэрэгжүүлснээр өндөр эрсдэлт 
машин механизм жолоодож буй жолооч нарын зүүрмэглэх, унтах эрсдэл 
эрс цөөрч, улмаар алжаал ядаргаатай холбоотой ямар нэгэн осол 
зөрчил гараагүй байна. 

ШИЛДЭГ НАЙМТАЙ 
ТАНИЛЦАНА УУ
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 Энэ эмэгтэйг Шаравжамцын 
Туяа гэдэг. Монголын өмнийн говьд 
малчны гэрт төрсөн тэрээр эдүгээ 
“Өлзийт мөнх овоо” компанийн 
гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг юм. 
Ш.Туяа уг нь багш мэргэжилтэй. 1979 
онд Улаанбаатар дахь Багш нарыг 
бэлтгэх сургуулийг төгссөнөөс хойш 
31 жил Ханбогд сумынхаа дунд 
сургуульд ажиллажээ. Эхний 22 жилд 
нь бага ангийн багш, сүүлийн есөн 
жилд нь сургуулийнхаа захирлаар 

ажилласан байна. Өөрөөр хэлбэл, 
говийнхны хэдэн үеийнхнийг 
эрдмийн моринд дөрөөлүүлсэн 
ачтан  юм. Ш.Туяа 2009 онд өндөр 
насны тэтгэвэрт гараад хувиараа 
жижиг бизнес эрхлэхээр зориг 
шулуудаж, “Өлзийт мөнх овоо” 
компаниа байгуулжээ. Түүний нөхөр 
Г.Буянт өмнө нь Нийтийн аж ахуй, 
үйлчилгээний газарт тоо бүртгэгчээс 
ерөнхий нягтлан хүртэл ажилласан, 
тэр чиглэлийн арвин туршлагатай 
нэгэн учраас оёдлын үйлчилгээ 
эрхлэхийг эхнэртээ зөвлөсөн аж. 
“Мөнх овоо” гэдэг нь нөхрийнх нь 
унасан газрын нэр гэнэ лээ. Тэр 
хайрхны зургийг Ш.Туяа захирал  
ажлынхаа өрөөний хойморт 
залсан харагдав. Тэднийх анх “Оюу 
толгой” компанитай уурхайчдын 
төрөл бүрийн хувцас оёх  гэрээ 
байгуулсан байна. Эхлээд далд 
уурхайнхны ажлын хувцас хийх 
үүрэг хүлээв. Уурхайнхан ч яг ийм 
л хувцас  оёно шүү гээд загварыг 
нь авчирч үзүүлсэн байна. Түүнээс 
хойш өмд, цамцнаас эхлээд өвлийн 
хүрэм хүртэл уурхайнхны хэрэгцээт 
хувцсыг оёж байна. Анх хувийнхаа 
байшингийн нэг өрөөнд гуравхан 
оёдолчин, төдий тооны оёдлын 
машин, ганц эсгүүрчинтэй ажлаа 
эхэлж байж. 

Эдүгээ тэднийх хэд хэдэн өрөөтэй, 
эко халаалт бүхий өөрийн гэсэн 
тохилог байртай,  оёдлын болон 

тусгай төхөөрөмжийн 20 шахам 
машинтай, 23 хүнтэй, ажил үйлс 
нь цэгцэрсэн компани  болж 
бизнес нь өргөжжээ. 2010 онд “Оюу 
толгой” компаниас олгосон нэг 
хувийн хүүтэй хөнгөлөлттэй зээлд 
хамрагдаж, 30 сая төгрөг авснаараа 
энэ байраа барьжээ. Өнгөрсөн 
жил байраа өргөтгөжээ. Бараагаа 
Улаанбаатараас татдаг. Оёдолчид 
хоёр ээлжээр ажиллаж, хийснээрээ 
цалинжина. Цалин нь 700 мянгаас 
нэг сая орчим төгрөг гэнэ. Эднийх 
ердөө хоёрхон эрэгтэй ажилчинтай. 
Өрх толгойлсон хоёр, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй нэг эмэгтэй бас 
ажиллаж байна. Ажилчид цөм орон 
нутгийнх учраас тогтвор суурьшил 
сайтай. 

“Манайхан эвсэг найртай, 
ажилсаг, чадварлаг хамт олон шүү” 
гэж Ш.Туяа захирал ажилчдаа магтаж 
байна лээ. Цагаан сар, шинэ жил, 
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр, 
Ахуйн үйлчилгээний ажилчдын 
өдрөөр ажилчдаа урамшуулдаг 
заншилтай. Бизнес нь өргөжихийн 
хэрээр сум орныхоо эдийн засгийн 
хөгжилд оруулах хувь нэмэр нь улам 
нэмэгдсээр байна. 2013 оноос хойш 
сумынхаа төсөвт олон арван  сая 
төгрөгийн татвар хураамж төлсөн 
гэх ганцхан баримт үүнийг бэлхнээ 
гэрчлэх буй за. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ТҮНШ 
КОМПАНИЙГ УДИРДДАГ 
ЭМЭГТЭЙ ЗАХИРАЛ 
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“Оюу толгой”-н удирдлага ч 
тус  компанийн үйл ажиллагаа, 
найдвартай байдлыг сайнаар үнэлэн 
өмнө нь байгуулсан гэрээгээ 2015 
онд гурван жилээр сунгажээ. 

“Өлзийт мөнх овоо”-гийнхон 
2010 онд “Оюу толгой”-н шилдгийн 
шилдэг ханган нийлүүлэгч”, 2013 
онд “Өмнөговь аймгийн тэргүүний 
татвар төлөгч аж ахуйн нэгж”, 
2014 онд “Нийгмийн хариуцлагыг 
хэрэгжүүлэгч итгэл хүлээсэн 
хамт олон” зэрэг олон шагналын 
эзэн болж,  дэлхийд тэргүүлэгч 
уул уурхайн том компанийн 
итгэлийг олсон найдвартай ханган 
нийлүүлэгч, идэвхтэй хамтран 
ажиллагч түнш болжээ. Энэ бол 
Ш.Туяа захирлын удирдлагын арга 
барил, менежментийн үр шим юм. 
Далд уурхай зогссон үед захиалга 
багатай, гэрийн бүрээс хүртэл оёж 
байснаа Ш.Туяа захирал дурсч 

байв. Харин энэ оны гуравдугаар 
сараас эхлээд далд уурхайн ажил 
дахин сэргэж, тэднийхний магнайг 
тэнийлгэжээ. Ш.Туяа захирал 
дөрвөн хүүхэдтэй. Биеийн тамирын 
багш мэргэжилтэй хүү нь “Өлзийт 
мөнх овоо” компанидаа жолооч, 
засварчин, охин нь нягтлан бодогч, 
бэр нь мастераар ажиллаж, ээждээ 

түшиг тулгуур болж явна. Нөгөө хоёр 
охины нэг нь сумынхаа сургуульд 
газар зүйн багш, нөгөөх нь “Оюу 
толгой”-н ханган нийлүүлэгч 
“Өгөөмөр Гавилууд” компанид 
нягтлангаар ажилладаг аж. 

Тус компанийн хоёр ажилчинтай 
уулзлаа. Сономын МӨНХ-ОЧИР: 
“Өлзийт мөнх овоо” компанийн 
хоёрхон эрэгтэй оёдолчны нэг. 
Хэдийгээр ахмад настай ч урлан 
бүтээх эрмэлзэл дүүрэн нэгэн юм. 
Цэргээс халагдаж ирээд оёдолчны 
мэргэжил эзэмшсэнээс хойш 
өдий хүртэл энэ л ажлаа хийсээр 
байгаа гэнэ. 1982 оноос эхэлсэн 
гээд тооцвол даруй 30-аад жил 
мэргэжилдээ үнэнч яваа гэсэн үг. 
Тийм болохоор одоо надад оёж 
чадахгүй зүйл байхгүй гэж тэр 
бардам хэлж байна лээ. “Сурсан 
юм болохоор юм оёно гэдэг сайхан 
ажил. Цалин ч сайн” гэж тэр ажил 
үйлс, компаниараа бахархаж байв. 
“Залуустаа зааж сургах, тоног 
төхөөрөмжид гарсан ойр зуурын 
эвдрэл гэмтлийг засах гээд Мөнх-
Очирын маань ажил  мундахгүй 
ээ” гэж захирал нь хэлж байлаа. 
Балдансүрэнгийн МЯДАГБАДАМ: 
Ш.Туяа багшаар А үсэгт ацаг татах, 
10-ын тоонд тэг нэмэхийг заалгасан 
олон зуун шавь нарынх нь нэг юм. 
Бага ангидаа багшаараа гурван жил 
хичээл заалгасан аж. Наймдугаар 
ангиа төгссөний дараа нэг хэсэг 

аав, ээжтэйгээ мал маллажээ. Дараа 
нь багшийнхаа байгуулсан “Өлзийт 
мөнх овоо” компанид ажилд орсон, 
компанийн ууган ажилчны нэг юм. 
Ирээдүйд багш шигээ оёдлын газар 
байгуулаад олон залууг оёдолд 
сургах нь түүний мөрөөдөл юм. 

“Оёдолчин хүний бахархал 
бол шаламгай чанар, чанартай 
оёдол” гэж тэрээр үздэг аж. Ш.Туяа 
захирал “Манай Мядаг маш их 
ажилсаг, туршлагатай, нэг жил 
хэртэй туслах мастер хүртэл хийж 
байсан” гэж шавиа магтаж байна. 
“Эрдмийн алтан түлхүүр атгуулсан 
ачит багшаараа оёдол үйлийн арга 
ухааныг заалгаж, хамт ажиллаж 
байгаадаа үнэхээр баяртай байна. 
Багш минь намайг үргэлж дэмжиж 
байдагт талархахгүй байхын аргагүй. 
Манай компани маш их өгөөжтэй. 
Энэ компани үйл ажиллагаагаа 
явуулж байгаа цагт би гэдэг хүн энд 
л байх болно ” гэж Б.Мядагбадам 
ярилаа. 
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 Өмнөговь аймгийн зүүн 
бүсийн уул уурхайн компаниудын 
зөвлөлдөх уулзалт есдүгээр сарын 
2-нд Ханбогд сумын Иргэдийн 
хөгжлийн төвд болов. Зөвлөлдөх 
уулзалтад Өмнөговь аймгаас УИХ-д 
сонгогдсон гишүүн Н.Амарзаяа, 
Л.Энхболд, Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн дэд сайд Х.Бадамсүрэн, 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга 
Х.Сугир, Засаг дарга Н.Наранбаатар, 
Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга 
Х.Нэхийт, Засаг дарга Т.Буян-Өлзий 
болон “Эрдэнэс Таван толгой”, “Оюу 
толгой”, “Таван толгой”, “Энержи 
ресурс”, “Мөнх ноён суварга”, 
“Монголын төмөр зам” компанийн 
төлөөлөл оролцсон юм. Дэд сайд 
Х.Бадамсүрэн зөвлөлдөх уулзалтыг 
нээж хэлэхдээ “Шинэ Засгийн газрын 
бүтцэд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамыг байгууллаа. Манай яам уул 

уурхай, геологи, хүнд үйлдвэр, 
газрын тос, аж үйлдвэрийн паркийн 
асуудлыг хариуцан ажиллахаар болж 
байна. Өмнөговь бол уул уурхай, 
геологийн үйлдвэрлэлийн гол аймаг. 
Ялангуяа нүүрсний баялаг нөөцтэй. 
Ийм учраас нүүрсний экспортыг 
нэмэгдүүлэх, хилийн боомтуудын 
төмөр замын бүтээн  байгуулалтыг 
түргэтгэх, нүүрсийг хуурай, нойтон 
аль нэг аргаар баяжуулах, нүүрснээс 
эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах, 
Шивээ хүрэн, Таван толгой, Нарийн 
сухайтын орчимд цахилгаан станц 
барьснаар нүүрсээ газар дээрээ 
борлуулж, өртөг зардал хэмнэх, 
хямдруулах бололцоо их байна” 
гэлээ. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын 
дарга Ө.Баянмөнх аймгийнхаа 
уул уурхайн өнөөгийн байдлын 
талаар мэдээлэв. Түүний хэлснээс 
үзвэл, тус аймаг 165 мянган ам км 

газар нутагтай, 63 мянган шахам 
хүн амтай, 15 сум, 58 багтай аж. 
Өмнөговьд уул уурхайн 80 гаруй орд, 
200-гаад илэрц бий гэнэ. Монгол 
улсын стратегийн 15 ордоос гурав 
нь буюу Оюу толгой, Таван толгой, 
Нарийн сухайт тус аймгийн нутаг 
дэвсгэрт оршдог юм. Одоогоор 
найман мянга гаруй хүн зөвхөн 
уул уурхайн салбарт ажиллаж 
байна. МАК, “Эрдэнэс Таван толгой”, 
“Оюу толгой”, “Энержи ресурс” 
“Таван толгой” зэрэг компаниуд 
172 лиценз эзэмшдэг юм байна. 
Эдгээр компани 2011 оноос 2016 оны 
наймдугаар сар хүртэлх хугацаанд 
нийтдээ 218 тэрбум төгрөгийг орон 
нутгийн төсөвт төвлөрүүлснээс 
152.3 тэрбумыг нь “Оюу толгой” 
төвлөрүүлжээ. 

ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН 
ЗҮҮН БҮСИЙН 
УУЛ УУРХАЙН 
КОМПАНИУДЫН 
ЗӨВЛӨЛДӨХ 
УУЛЗАЛТ БОЛОВ
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Ө.Баянмөнх дарга “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн жишгээр 
орон нутгийг хөгжүүлэх санг хамтран 
байгуулж, орон нутгийн иргэдийг 
ажлын байраар хангах талаар 
санаа тавих, боомт дээр хүнсний 
лаборатори байгуулах, Цагаан хадны 
орчимд хүнд даацын 1000 авто 
машины зогсоол барих, Ханбогд 
сумыг эдийн засгийн чөлөөт бүс 
болгох зэрэг санал санаачилгыг уул 
уурхайнханд хэлж байв. “Эрдэнэс 
Таван толгой” компанийн Үйл 
ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал 
Ч.Батбаатар “Манай компани 2010 
онд байгуулагдсан, 68.5 мянган га 
талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг. 
12 цагаар, хоёр ээлжээр ажилладаг. 
14/14 хоногийн ажил, амралтын 
горимтой. Жилдээ 35 сая тонн нүүрс 
олборлох хүчин чадалтай. Уурхайг 
300 метр хүртэл гүн буюу 30 жил 
ашиглах боломжтой. Одоогоор 490 
хүнтэй, 4700 гаруй гэрээт ажилчныг 
ажлын байраар хангаж байгаа. 1456 
дахь өдрөө осол гэмтэлгүй ажиллаж 
байна. 2015 оны гуравдугаар сард 
нэг сая тонн нүүрс экспортолсон” 
гэж ярилаа. “Таван толгой” ХК-ийн 
захирал Р.Сэддорж хагас зуун жил 
ашиглаж байгаа уурхайн орчимд 
тоосжилт маш их байгаад сэтгэл 
зовниж буйгаа хэлсэн юм. Ялангуяа 
тэрхүү тоос Цогцэций сумын Цагаан-
Овоо багийн 700-гаад хүний эрүүл 
мэндэд муугаар нөлөөлж байгааг 

дурдав. “Энержи ресурс” компанийн 
дэд захирал Ц.Баасандорж “Манай 
компани 2005 онд байгуулагдаж, 
2009 оноос үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн түүхтэй. Цогтцэций сумын 
Ухаа худгийн ордод үйл ажиллагаа 
явуулж байна. 2016 оны наймдугаар 
сарын байдлаар 1.4 сая тонн нүүрс 
олборлоод үүнийхээ 700 мянган 
тонныг нь экспортод гаргалаа. 
Байгуулагдсан цагаасаа хойш орон 
нутагт цөөнгүй бүтээн байгуулалт 
хийгээд байна. 15 сая тонн нүүрс 
баяжуулах хүчин чадалтай үйлдвэр, 
18 мВт хүчин чадалтай цахилгаан 
станц, 60 мянган шоо метр 
багтаамжтай усан сан, Ухаа худаг-
Гашуун сухайт чиглэлийн 245 км 
хатуу хучилттай авто замыг 2012 оны 
аравдугаар сард ашиглалтад оруулж, 
2014 онд төрийн мэдэлд шилжүүлсэн. 
700 хүүхдийн суудалтай дунд 
сургууль, 100 хүүхдийн дотуур байр, 
144 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, 
500 айлын орон сууц барьж 
ашиглалтад орууллаа. 700 гаруй аж 
ахуйн нэгжтэй хамтран ажилладаг. 
2009 оноос хойш улсын төсөвт 
760 гаруй тэрбум төгрөг төллөө” 
гэж ярилаа. “Мөнх ноён суварга” 
компанийн Маркетинг, борлуулалт, 
тээвэр ложистикийн албаны дарга 
Б.Сүхбаатар “манайх 2011 оноос 
үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Цант 
уулын ордыг ашигладаг. 100-гаад 
монгол хүн ажиллаж байгаа. 

37 км хатуу хучилттай авто зам 
барьсан. Тайландуудтай хамтран 
ажилладаг. Хамгийн гол нь нүүрсээ 
боловсруулж, нүүрсний давирхай 
мэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 
экспортлохыг зорьж байна. Сүүлийн 
гурван жил Оюу толгойн уурхайн 
дулааны станцад 15-20 мянган тонн 
шигшсэн нүүрс нийлүүлж байгаа. 
Нүүрсний үнэ сүүлийн үед бага 
зэрэг өсч байна. Ганц модны боомт 
дээр нэг тонн нүүрс 510-530 юань 
буюу 75-80 ам.доллар байна. Уул 
уурхайнхныхаа хамтын ажиллагааг 
улам сайжруулж зангидахын тулд 
Уул уурхайн үндэсний ассоциац шиг 
байгууллагыг аймагтаа байгуулбал 
сайн байна” гэлээ. “Монголын төмөр 
зам”-ынхан ч зөвлөлгөөнд хийсэн 
ажилтай, хэлэх үгтэй иржээ. Тэд 
Таван толгойгоос Гашуун сухайт 
чиглэлийн төмөр замыг 2018 он 
гэхэд ашиглалтад оруулах шахуу 
зорилго тавиад ажиллаж байгаа 
аж. Одоогоор гүйцэтгэл нь 50 
хувьтай байгаа гэнэ. Тэрхүү бүтээн 
байгуулалтыг “Чингис” бондын 
200 сая ам.доллараар хийж буй 
юм байна. Хэрвээ төмөр замыг 
хугацаанд нь ашиглалтад оруулж 
чадвал Монгол улсын нүүрсний 
экспорт 2018 онд 30 сая тоннд хүрэх 
гэнэ. Өөрөөр хэлбэл, одоогийнхоос 
хоёр дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг. 
Өнгөрсөн жилийн байдлаар 15 сая 
тонныг экспортолж байжээ.

 “Оюу толгой” компанийн 
мэдээллийг зөвлөлдөх уулзалтад 
оролцогчид ихэд анхааран сонссон 
юм. Танилцуулгыг “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан 
захирал Стив Жонс, Орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа нар хийсэн 
юм. Тэд “Бид аюулгүй ажиллагааг 
бүхнээс эрхэмлэдэг. 2016 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар гэмтэл 
бэртлийн давтамж 0.13 байгаа нь 
Рио тинто группийн хувьд маш сайн 
үзүүлэлт юм. Баяжмалаа БНХАУ-д 
экспортолж байгаа. 19.1 сая тонн 
хүдэр боловсруулж, 436.6 мянган 
тонн баяжмал үйлдвэрлэж, 440.5 
мянган тонн баяжмал борлууллаа. 
Баяжмал дахь агуулгаар үзвэл, 
109.2 мянган тонн зэс, 213 мянган 
унци алт, 78.6 мянган унци мөнгө 
гэсэн үг. Уурхайд одоогоор 6820 
хүн ажиллаж байгаа. Ажилчдын 95 
хувь нь монголчууд, орон нутгаас 
1528 хүн ажиллаж байгаа нь 
22.6 хувь болж байна. 28 хувь нь 
эмэгтэйчүүд. Ил уурхайд 24 эмэгтэй 
оператор “Комацу” жолоодож байна. 
Баян-Овоо, Манлай сумын спорт 
цогцолбор, Даланзадгадын хүүхдийн 
цэцэрлэг, Ханбогд сумын “Галба” 
цэцэрлэгт хүрээлэн гээд цөөнгүй том 
бүтээн байгуулалт хийлээ. 
Ханбогд-Оюу толгойн уурхай 
чиглэлийн 35 км хатуу хучилттай 
замын шавыг өнөөдөр тавилаа.  
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Тус сумын ус хангамжийн 
цогцолборын барилгыг удахгүй 
хүлээлгэж өгнө. Баяжуулах үйлдвэр 
хэрэглэсэн усныхаа 80 хувийг 
дахин ашигладаг. Нэг тонн хүдэр 
боловсруулахад 380 литр ус 
зарцуулж буй нь дэлхийн ижил 
төстэй уурхайн дунджаас бараг 
дөрөв дахин бага юм. Тэр дундаж 
үзүүлэлт 1.2 тонн байдаг. 2016 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар 126 
сая ам.долларын татвар хураамж 
төлөөд байна. 2010-2016 оны 
байдлаар дотоодод зарцуулсан 
мөнгөн хөрөнгө 5.7 тэрбум ам.доллар 
болжээ. Энэ онд Өмнөговь аймгаас 
73.5 сая ам.долларын худалдан 
авалт хийхээр төлөвлөж байгаа. 200 
гаруй ханган нийлүүлэгч, 11 гэрээт 
гүйцэтгэгчээс 190 гаруй төрлийн 
бараа бүтээгдэхүүн,  ажил үйлчилгээ 
авч, 1225 шууд бус ажлын байр бий 
болголоо. Хамтын ажиллагааны 
гэрээг орон нутагтай өнгөрсөн хавар 
байгуулсан. Үүний дагуу “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” байгуулж, 
жил бүр таван сая ам.долларыг 
уг санд төвлөрүүлж, орон нутгийн 
нийгмийн бүтээн байгуулалт, 
тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төсөл, 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлж  байхаар 
болсон. Та бүхэн энэ сантай хамтран 
ажиллахыг хүсвэл нээлттэй шүү. 
Бид үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх, 

далд уурхайн ажлыг урагшлуулах, 
баяжуулах үйлдвэрээ өргөтгөх, 
улмаар боловсруулах баяжмалын 
хэмжээгээ өсгөхийг зорьж байна. 
Гашуун сухайтыг олон улсын боомт 
болгох, Ханбогдыг эдийн засгийн 
чөлөөт бүс болгох шийдвэр гараасай 
гэж хүлээж байна. Энэ бол алдаж 
болохгүй боломж. Төмөр зам бүрэн 
хүчин чадлаараа ажиллааад эхэлбэл 
далд уурхайгаас боловсруулах 
баяжмалын хэмжээ хоёр дахин  
нэмэгдэх юм. Орон нутгийнхантай 
нягт хамтран ажиллах, орон 
нутгийнхныг сургах, мэргэшүүлэх, 
жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх 
талаар тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
байна. Оюу толгойд ажилладаг 
орон нутгийнхны тоог цаашид 
улам нэмэгдүүлнэ. Ингэснээрээ бид 
Өмнөговийн хөгжил, эдийн засаг, 
говийнхны амьдрал ахуйд хувь 
нэмрээ оруулах учиртай” гэв. 

Х.Сугир: Уул уурхайн компаниуд 
хамтран Цагаан хад, Гашуун 
сухайтын боомтыг тохижуулах, тэнд 
амьдарч байгаа иргэдийн нийгмийн 
асуудлыг анхаарч үзэх, Цагаан хад 
орчимд 500 машины зогсоол бий 
болгож, одоо байгаа урт дарааллыг 
арилгах, боомт дээр байнгын цагдаа 
ажиллуулах, Цагаан хадны хүн амыг 
ундны цэвэр усаар хангах талаар 
санаа тавимаар байна. Тэнд чинь нэг 

литр усаа 40 төгрөгөөр худалдан авч 
байна шүү дээ. Боомтын ажилчдын 
нийгмийн асуудал хүндхэн байна. 
Орон сууц байхгүй, эмчгүй, хогийн 
машин ч алга. Хүнсний лаборатори 
байгуулбал хамгийн чухал хэрэгцээ 
болох будаагаа хүртэл хилээр 
оруулах боломжтой болно. Төмөр 
зам барих ажлаа шуурхайлж, 
Ханбогдыг эдийн засгийн чөлөөт 
бүс болгох ажлыг бодит  үйл хэрэг 
болгоё. 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
орлогч Х.Батболд аймгийн төсвийн 
орлого 35 хувиар тасарч байгаа, уул 
уурхайн компаниуд орон нутгийн 
төсөвт төлөх ёстой зургаан тэрбум, 
дээр нь нийгмийн даатгалын 
шимтгэл гурван тэрбум төгрөгийг 
нэмбэл нийтдээ арван тэрбум 
төгрөгийн татварын өртэй байгааг 
сануулж байв. 

Л.Энхболд: Уул уурхайнхан 
харилцан мэдээллээ солилцсон 
чухал уулзалт боллоо. Ингэж уулзаж 
харилцан ойлголцсоноор хамтран 
ажиллахад бэрхшээлгүй болно. 
Төмөр замын ТЭЗҮ бэлэн болсон 
байгаа. Хятадын “Эксим” банкнаас 
зээл авч замаа барих юм билээ. 

Н.Амарзаяа: Уул уурхайнхныхаа 
санаа бодлыг сонслоо. Уул уурхайн 
салбар маань хөгжвөл улс орон тэр 
хэрээр хөгжинө. Бид та бүхнийхээ 

тулгамдсан асуудлуудыг төр, засгийн 
түвшинд шийдүүлэхэд хүчин 
чармайлт гаргах болно.

Х.Бадамсүрэн: Манай яам лиценз 
олголтыг цэгцэлж, зөв төслүүдийг 
дэмжих болно. Ирэх дөрвөн жилд 
дараахь таван чиглэлд голлон 
анхаарч, том үйлдвэр барихаар 
төлөвлөж байна. Үүнд:
1. Нүүрс, химийн үйлдвэр. 

Нүүрсний олборлолт, экспортоо 
нэмэгдүүлнэ.  

2. Хар төмөрлөгийн үйлдвэр. 
Хадааснаас эхлээд гөлмөн 
төмөр, төмөр хоолойгоо хүртэл 
үйлдвэрлэх цаг болжээ. 

3. Зэс хайлуулах, цэвэршүүлэх 
үйлдвэр. Ийм үйлдвэр байгуулах 
санал санаачилга нэлээд эртнээс 
гарч байсан.

4. Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр. Олборлож байгаа 
тосоо түүхийгээр нь гаргах биш,  
бүтээгдэхүүн болгож ашиглана.

5. Аж үйлдвэрийн парк. Эрдэнэт, 
Дархан-Уул, Багануур, Өмнөговьд 
ийм парк байгуулах эсэхийг 
эцэслэн нэг мөр шийднэ.
Мэдээлэл солилцсон, харилцан 

ойлголцсон, зөвшилцсөн, янз 
бүрийн асуудлаар нэгдсэн байр 
сууринд хүрэхэд ахиц, чухал алхам 
болсон ийм сайхан уулзалт 
боллоо. 
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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 
баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбортой 
танилцаарай.

Баяжуулах үйлдвэрийн тоо баримт 
• Хүчин чадал: Хоногт 100 гаруй 

мянган тонн хүдэр боловсруулдаг. 
• Хэмжээ: 255 метр урт, 144 метр 

өргөн – хөлбөмбөгийн таван 
талбайтай тэнцэнэ. 

• Бүтээн байгуулалтад зарцуулсан 
цаг: 51 сая хүн/цаг 

• Кабель: 581 км кабель татсан нь 
уурхайгаас Улаанбаатар хүртэлх 
зайтай тэнцэнэ. 

• Ус: 85 хувийг нь дахин ашигладаг. 

Хүдрийн агуулах 
Агуулах 700 мянган тонн хүдрийн 
багтаамжтай. Энэ нь ойролцоогоор 
долоо хоногийн нөөц юм. Эндээс 
хүдрийг зургаан тэжээгчээр дамжуулан 
баяжуулах үйлдвэрт хүргэдэг. 

Том тээрэм
Агуулахаас хүдрийг туузан 
дамжуулагчаар том тээрэмд хүргэдэг. 
Энэхүү аварга том эргэлдэгч машины 
урт нь зургаа, тойргийн хэмжээ нь 11.6 

метр. Уг төхөөрөмж нь хүдрийг 200-75 
мм хэмжээтэй болгож буталдаг. 
14 мм-ээс бага хэмжээтэй хүдэр 
дараагийн шат буюу дөрвөн жижиг 
бөөрөнцөгт тээрэм рүү шилждэг. 
Жижиг тээрэм 
Дөрвөн жижиг тээрэм нь хүдрийг 
ган бөөрөнцгөөр улам нунтагладаг. 
Жижиг тээрэм тус бүр 7.3x11 метрийн 
хэмжээтэй бөгөөд үр ашигтай, жигд 
хурдтай байлгах үүднээс синхрон 
мотороор тоноглодог.  

ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙН 
ЦОГЦОЛБОРТОЙ 
ТАНИЛЦААРАЙ
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Флотац
Хүдэрт агуулагдаж буй зэс болон 
хаягдал материалыг хөвүүлэн 
баяжуулах аргаар салгана. Хөвүүлэн 
баяжуулахад үндсэн, цэвэршүүлэлтийн 
гэсэн хоёр үе шат бий. Нунтагласан 
хүдрийн зутанг үндсэн флотацын 
машинд оруулж, зэсийн ашигт 
эрдсийг хоосон чулуулгаас ялгаж 
авна. Үндсэн флотацын машин тус 
бүр 160 шоо метрийн багтаамжтай. 
Цэвэршүүлэлтийн флотац нь 
хаягдлаас металлын үлдэгдлийг 
салгаж авна. 
Усгүйжүүлж өтгөрүүлэх
Баганан флотацад дахин хөвүүлэн 
баяжуулсны дараа баяжмал бий 
болдог. Энэ нь үндсэндээ эцсийн 
бүтээгдэхүүн юм. Энэ үед баяжмалын 

35 хувь нь ус байдаг. Баяжмалыг 
худалдаанд гаргахын тулд энэхүү усны 
хэмжээг найман хувь хүртэл бууруулах 
шаардлагатай.  Ихээхэн дарж, 
шүүсний эцэст 25-30 хувийн зэсийн 
агууламжтай, маш нарийн ширхэгтэй, 
эцсийн бүтээгдэхүүн бий болдог. 
Баяжуулах үйлдвэрийн дэргэдэх 80 
метрийн голчтой, хоёр  өтгөрүүлэгч 
хаягдал усыг дахин боловсруулж, 
үйлдвэрт буцаан ашигладаг. 
Савлаж экспортод гаргах 

Савлах үйлдвэр хагас автоматжуулсан 
тоноглолтой. Агуулахаас ирсэн 
баяжмалыг хоёр тоннын уутанд 
савлаж, химийн шинжилгээний 
сорьц авч жинлээд шошго хадна. 
Савлах үйлдвэр цагт 100-130 уут буюу 
зургаан минутад нэг уут дүүргэх хүчин 
чадалтай. Бэлэн болсон баяжмалыг 
хүнд даацын машинд ачна. Машин 
бүрт 18 уут буюу 36 тонн баяжмал 
ачдаг. Гаалийн хяналтын дараа 
баяжмал ачсан 16 машиныг нэг цуваа 
болгон зохион байгуулалттайгаар зах 
зээлд хүргэнэ. 

 Өмнөговь аймгийн малчид, бизнес эрхлэгчдийн баяр-“Говь 
фестиваль-2016”  есдүгээр сарын 16-19-нд Даланзадгад хотноо болов. 12 дахь 
жилдээ зохион байгуулж байгаа энэхүү үйл ажиллагаа өмнөх  жилүүдээс 
хүрээ өргөн, үргэлжлэх хугацааны хувьд урт, зохион байгуулалт сайтай болж 
буйгаараа онцлог байлаа. “Говь фестиваль-2016” малчид, бизнес эрхлэгчдийн 
баярт Өмнөговь аймгийн 15 сумын 200 гаруй баялаг бүтээгч оролцов.  “Говь 
фестиваль-2016” ёслолд УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, Өмнөговь аймгийн ИТХ-
ын дарга Х.Сугир, Засаг дарга Н.Наранбаатар болон холбогдох албаны хүмүүс 
оролцож, баяр хүргэж амжилт хүслээ.
“Говь фестиваль 2016” баярын шилдгүүд: 
1. Шилдгийн шилдэг гранпри: Даланзадгад сум, “Өнөд өвлөн урлахуй” ХХК
2. Шилдэг зохион байгуулалттай оролцсон сум: Номгон 
3. Шилдэг тариаланч: Даланзадгад сум, “Говийн өндөр” ХХК
4. Шилдэг өрхийн үйлдвэрлэгч: Баян-Овоо сум, С.Чинзүрх
5.  Шилдэг маркетингтай бизнес эрхлэгч: Ханхонгор сум “Тангад араа” ХХК
6. Шилдэг үйлдвэрлэгч: Цогтцэций сум, “Ёлын домог” ХХК
7. Шилдэг хоршоо, нөхөрлөл, бүлэг: Даланзадгад сум, “Диваажингийн зам” 

хоршоо
8. Шилдэг хүнсний бүтээгдэхүүн: Ханхонгор сум, “Малчин хотхон” хоршоо 

С.Оюунсүрэн
9. Оёдлын шилдэг бүтээгдэхүүн: Гурвантэс сум, Ч.Өнөрдэлгэр “Гүзээн сархинаган 

урлал”
10. Гар урлалын шилдэг бүтээгдэхүүн: Булган сум, Г.Норовжав. 

“ГОВЬ ФЕСТИВАЛЬ-2016”
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ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ- МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС IX сар 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ 

 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны 
хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн 
талбай, түүний ойр орчим, Гүний хоолойн ус татах 
шугам хоолой, болон Оюу Толгой- Гашуун 
сухайтын замын дагууд нийт 53 тоосны хяналт 
шинжилгээний цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд 
харилцан адилгүй  давтамжтайгаар агаар дахь 
тоосны хяналт шинжилгээг  хийдэг. Энэ удаагийн 
дугаарт  2016 оны IX сард төслийн талбайн 
гадуурх цэгүүдэд  хийсэн том ширхэглэгт PM10 
тоосны хэмжилтийн мэдээг  танилцуулж байна.  

Оюу Толгой уурхайн талбайн орчим, Ханбумбат 
нисэх буудал, хяналтын цэгийн орчимд нийт 5 
цэгт тоосны хэмжилтийг Dusttrak DRX8533 
багажаар хийж гүйцэтгэв. Хэмжилтийн үр дүнгээр 
агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 

Монгол улсын агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007 -д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв.  

Оюу Толгой уурхайн талбайн орчим, Ханбумбат нисэх буудал орчимд тоосны хэмжилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэв. Хэмжилтийн үр дүнгээр агаар 
дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007 -д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага байв. 
Оюу толгой уурхайн талбай орчмын агаарын чанарыг харьцуулах үүднээс Улаанбаатар хотын МҮОНТ орчмын агаарын чанарын мэдээг графикт 
нэмж оруулав. Улаанбаатар хотын агаарын чанарын талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.air.ub.gov.mn/ 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 

 "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 замын дагууд нийт 53 
тоосны хяналт шинжилгээний цэг 
(ТХШЦ)-т хугацааны хувьд харилцан 
адилгүй  давтамжтайгаар агаар дахь 
тоосны хяналт шинжилгээг  хийдэг. 
Энэ удаагийн дугаарт  2016 оны IX сард 
төслийн талбайн гадуурх цэгүүдэд  
хийсэн том ширхэглэгт PM10 тоосны 
хэмжилтийн мэдээг  танилцуулж байна. 

Оюу толгойн уурхайн орчим, 
"Ханбумбат" нисэх буудал, хяналтын 
цэгийн орчимд нийт таван цэгт тоосны 
хэмжилтийг Dusttrak DRX8533 багажаар 
хийж гүйцэтгэв. Хэмжилтийн үр дүнгээр 
агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж Монгол улсын агаарын 
чанарын стандарт MNS4585:2007 -д 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв. 

Оюу толгойн уурхайн орчим, 
"Ханбумбат" нисэх буудал орчимд 
тоосны хэмжилтийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэв. Хэмжилтийн үр дүнгээр 
агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж Монгол улсын агаарын 

чанарын стандарт MNS4585:2007 -д 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага 
байв. Оюу толгойн уурхайн орчмын 
агаарын чанарыг харьцуулах үүднээс 
Улаанбаатар хотын МҮОНТ орчмын 
агаарын чанарын мэдээг графикт нэмж 

оруулав. Улаанбаатар хотын агаарын 
чанарын талаар илүү мэдээлэл авахыг 
хүсвэл 

http://www.air.ub.gov.mn/ 
холбоосоор нэвтэрч дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авахыг зөвлөж байна. 

Энэ удаагийн тоосны мониторингийн хээрийн ажилд Ханбогд сумын байгаль 
хамгаалагч Хажидмаа оролцож, мониторингийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж 
байгаатай танилцав.

Тоосны хяналт шинжилгээнд бидэнтэй хамтран ажиллаж, хээрийн судалгаанд 
биечлэн оролцохыг хүсвэл бидний үүд хаалга танд үргэлж нээлттэй байх болно. 
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 2016 оны есдүгээр сар

Санал: 8 дугаар сард орон нутгаас нэг санал хүлээн авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэсэн. 9 дүгээр сард санал хүлээн аваагүй. 
Гомдол: 8, 9 дүгээр сард орон нутгаас гомдол хүлээн аваагүй. 
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 8 дугаар сард 12 хүсэлт, 9 дүгээр сард таван хүсэлт хүлээн авсан. 

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 8, 9–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. 

8, 9 дүгээр сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдал (төрлөөр)
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон 
Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны 
ажилтнаар дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-ыг ot.mn 
цахим хуудаснаас унших, 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, "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.

МӨНГӨНИЙ ТУХАЙ БАРИМТ
Алт, мөнгө, шүр, сувд, зэс, ган, тана, номин, оюуг монголчууд 
есөн эрдэнэ хэмээн дээдэлдэг. Бид түрүүчийн дугаартаа алт, 
зэсийн тухай  сонирхолтой мэдээллийг уншигч та бүхэндээ 
хүргэсэн билээ. Энэ удаа Оюу толгойн ордын бас нэг баялаг 
болсон мөнгөний  тухай өгүүлье. 

 Мөнгө нь алтны адил 
байгальд хүдэр хэлбэрээс гадна 
бэлнээр тохиолдох нь элбэг учир 
хүн төрөлхтөн энэ металлыг эрт 
дээр үеэс хэрэглэж иржээ. Ассири, 
Вавилон зэрэг эртний гүрнүүдэд 
мөнгийг ариун металл гэж 
өргөмжлөн сарны бэлгэдэл хэмээн 
үзэж ихээр олборлодог байсан 
гэдэг. МЭӨ VI-V зуунд эртний Грек 
Лаврий дахь мөнгөний баялаг 
уурхайнуудаа ашиглаж эхэлснээр 
дэлхийд олборлолтоороо тэргүүлж 
эхэлжээ. Үүний дараа МЭӨ I зуун 
хүртэл Карфаген, Испани энэ үнэт 
металлын олборлолтоор тэргүүлж 
байсан түүхийн эх сурвалж бий.
Олон улсын хооронд худалдаа 
арилжаа эрчимжиж, Монголын 
эзэнт гүрний үед өрнө дорныг 
холбосон торгоны зам хөгжиж 
эхлэхэд алт,  ялангуяа мөнгөн 
зоос арилжааны гол хэлбэр болон 
дэлхий даяар түгжээ.
Хамгийн том цул мөнгийг Германы 
Шнеебергийн уурхайгаас 1477 
онд олсон бөгөөд тэр нь 20 тонн 
жинтэй байсан гэдэг.
Цахилгаан, дулаан дамжуулах 
чадвартай, хайлуулахад амар 

энэ металл орчин үеийн 
электроникийн аж үйлдвэрт 
хамгийн их эрэлттэйгээс гадна 
аж үйлдвэрийн аль ч салбарт их 
бага хэмжээгээр ашигладаг байна. 
Сүүлийн үед орчин үеийн анагаах 
ухаанд ч мөнгийг хэрэглэх нь эрс 
нэмэгджээ.
Дэлхийн мөнгөний нөөцийг 
нийтдээ 570 мянган тонн гэж 
тооцдог бөгөөд энэ нь ойрын 22 
жилд л хүрэлцээтэй гэх. Дэлхийн 
мөнгөний нөөцийн 23 хувь нь 
Перу улсад ногддог бөгөөд энэ 
металлын нөөцөөр Чили (14 хувь), 
Австрали (13 хувь), Польш (12 
хувь), Хятад  ( 8 хувь), Мексик (7 
хувь), АНУ(5 хувь) удаалдаг байна. 
Мөнгөний эрэлт хэрэгцээ жилээс 
жилд өсч, нөөц нь тэр хэмжээгээр 
багасах болсон учир үнэ нь 
тогтмол өсч байгаа ажээ. Одоогоор 
дэлхий даяар жил тутам 25 гаруй 
мянган тонн мөнгө олборлодог. 
Олборлолтын хэмжээгээр Мексик 
тэргүүлдэг бөгөөд тус улсын 
мөнгөний уурхайнууд 4500 
тонн мөнгө буюу дэлхийн нийт 
олборлолтын 20 шахам хувийг 
дангаараа хангажээ. Харин энэ 

металлыг олборлогч хамгийн том 
компанид Мексикийн “INDUSTRIAS 
PENOLES” болон “BHP” хоёр ордог 
байна. Эл хоёр компани дэлхийн 
нийт олборлолтын 20 шахам 
хувийг хангадаг ажээ. Монголчууд 
эрт дээр үеэс мөнгийг амьдрал 
ахуйдаа өргөнөөр хэрэглэж ирсэн 
баялаг түүхтэй ард түмэн. Ээмэг 
бөгжнөөс авахуулаад аяга савх, 
хувин сав, хэт хутга, буу сэлэм, 
эмээл хазаар юу эсийг мөнгөөр 
урлаж түүгээр гоёж чимсэн гэх 
вэ. Манай орны хувьд эрдэнэс 
баялгийн сандаа 2200 тонн 
мөнгөний нөөцтэй гэдэг. Гэхдээ 
нарийвчилсан судалгаа хийвэл уг 
нөөц 6000 тоннд хүрэх боломжтой 
гэж үздэг гэнэ. Манай оронд 
Асгат, Мөнгөн өндөр, Хар толгойн 
мөнгөний томоохон орд  бий. 
Баян-Өлгийн аймгийн Ногооннуур 
сумын нутагт орших Асгатын орд 
нэг хүдэрт агуулагдах мөнгөний 
гарц өндөрт тооцогддог ч уулын 
алслагдсан газар байрладаг 
болохоор олборлолт явуулахад 
бэрхшээл ихтэй аж. 


