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 Даланзадгад сумын улсын тэргүүний 
“Эрдмийн гэгээ” сургууль спортын шинэ 
танхимтай болов. 1971 онд байгуулагдсан 
тус сургууль 45 жилийнхээ ойн босгон 
дээр ийнхүү шинэ танхимтай боллоо. 
Ийм санаачилгыг аймгийн Засаг даргын 

тамгын газар гаргаж, “Оюу толгой” 
компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
санхүүжилтээр орон нутгийн “Говийн 
өгөөж” компани гуравхан сарын дотор 
барьжээ. 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

 Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт Өмнөговьчууд аа. Хуучин оноо үдэж, шинэ оноо 
угтаж буй энэ мөчид “Оюу толгой” хэмээх өнөр гэр бүлийнхээ нэрийн өмнөөс та 
бүхэнтэй мэндчилж байгаадаа туйлын баяртай байна.

Бидний хувьд 2016 он осол аюулгүй, амжилт бүтээлээр арвин, үр өгөөжтэй, тун 
завгүй жил болон өнгөрч байна. Бид далд уурхайнхаа бүтээн байгуулалтыг дахин 
эхлүүлж, уурхайн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа амжилттай үргэлжилж, 2.5 сая дахь 
тонн баяжмалаа олон улсын зах зээлд гарган нийгмийн хариуцлага, орон нутгийн дэд 
бүтэц, тогтвортой хөгжлийн олон төсөл, хөтөлбөрийг  амжилттай хэрэгжүүллээ. 
Өмнөговь аймгийнхантайгаа тогтоосон уламжлалт сайн хөршийн харилцаагаа 
улам батжуулж, орон нутагт цөөнгүй бүтээн байгуулалтыг өрнүүллээ. Тухайлбал, 
Даланзадгад сумын 25, 26 дугаар цэцэрлэг, Манлай сумын спортын цогцолбор, Баян-
Овоо сумын  эмнэлэг, Даланзадгад сумын “Эрдмийн гэгээ” сургуулийн спортын танхим 
зэргийг ашиглалтад оруулсны зэрэгцээ Ханбогд сумын ус хангамжийн байгууламж, 
Ханбогд сум-Оюу толгойн уурхай чиглэлийн хатуу хучилттай 35 км авто замын 
ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн “Эрүүл малчин”, “Ариутгал-2016”, “Хотын соёл”, “Сургалт”, 
Манлайн музей зэрэг төсөл хэрэгжүүлснийг дуулгахад таатай байна. Ирэх жил Ханбогд 
сумын сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, зүүн бүсийн сумдын мал эмнэлгийн төв, Шар 
цав, Хүрдэт агуйн соёлын өвийг хамгаалах гэх мэт цөөнгүй төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж байна. 2010 оноос хойш бид Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн төсөл, 
хөтөлбөрт 35 сая гаруй ам.долларын хөрөнгө оруулсан билээ. Манай компанийн ажилчдын 94 хувь нь 
монголчууд, 22 хувь нь Өмнөговь аймгийн иргэд юм.

 Та бүхэнд шинэ жилийн мэнд дэвшүүлж, угтан ирж буй 2017 ондоо эрүүл энх, аз жаргалтай байж ажлын 
өндөр амжилт гаргахын өлзийт ерөөлийг өргөн барья. 

Мэндчилгээ

Армандо Торрес 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхий захирал
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 2016 оны арванхоёрдугаар сар

“ЭРДМИЙН 
ГЭГЭЭ” СУРГУУЛЬ 
СПОРТЫН ШИНЭ 
ТАНХИМТАЙ 
БОЛОВ

 Даланзадгад сумын улсын 
тэргүүний “Эрдмийн гэгээ” сургууль 
спортын шинэ танхимтай болов. 
1971 онд байгуулагдсан тус сургууль 
45 жилийнхээ ойн босгон дээр 
ийнхүү шинэ танхимтай боллоо. 
Ийм санаачилгыг аймгийн Засаг 
даргын тамгын газар гаргаж, 
“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
орон нутгийн “Говийн өгөөж” 

компани гуравхан сарын дотор 
барьжээ. Шинэ танхимын нээлт энэ 
сарын 13-нд болсон юм. Нээлтийн 
ёслолд Өмнөговь аймгийн ИТХ-
ын дарга Х.Сугир, Засаг дарга 
Н.Наранбаатар, Засаг даргын 

орлогч Х.Батболд, С.Мөнхбаяр, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Боловсон 
хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Майкл 
Гавин, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, 
сурагчид, эцэг эхийн төлөөлөл 
оролцсон юм. Ёслолд зориулсан 
самбар дээр “Алдар нэрээ 
цуурайтуулсан агуу тамирчид эндээс 
л төрнө. Ирээдүйн амжилтын гараа 
“Эрдмийн гэгээ” сургуулиас эхэлнэ” 
гэсэн бэлгэтэй сайхан үг дурайж 
байлаа. Морин хуурч сурагчид,  
дуучин охин уртын дуугаар ая өргөн 
танхимын жаврыг үргээж, ижилхэн 
хувцсаар гоёсон охид хөвгүүд 
үндэсний бүжиг бүжиж хурсан 
олныг цэнгүүлэв. Тус сургуулийн 
захирал, ардын боловсролын 
тэргүүний ажилтан С.Бумаа ёслолыг 
нээж хэлэхдээ “Манай сургуулийн 
хамт олонд өнөөдөр баяртай 
сайхан үйл явдал тохиож байна. 
Багш сурган хүмүүжүүлэгчид, 
сурагчид, эцэг эхчүүдийн нэрийн 
өмнөөс аймгийн Засаг даргын 
тамгын газар, “Оюу толгой” 
компани, “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”, “Говийн өгөөж” 
компанийн удирдлага, хамт олонд 
халуун талархлаа илэрхийлье” гэв. 
С.Бумаа захирал 1985 онд УБДС-ийг 
төгссөн, математикийн багш юм. 
48 багш, 560 сурагчтай энэ өнөр 
айлын өрхийн тэргүүнээр дөрөв 
дэх жилээ үр бүтээлтэй ажиллаж 

байгаа аж. Аймгийн Засаг дарга 
Н.Наранбаатар хуран цугласан 
хүмүүст мэндчилгээ дэвшүүлээд “Энэ 
жил аймгийн боловсролын салбарт 
чамгүй их хөрөнгө оруулалт хийсэн 
он байлаа. Зөвхөн Даланзадгад 
хотод гэхэд “Оюу толгой”-н хөрөнгө 
оруулалтаар хоёр ч цэцэрлэг 
ашиглалтад орсон. Одоо “Эрдмийн 
гэгээ” сургууль ийм сайхан 
танхимтай боллоо. Манай аймаг 
“Оюу толгой” компанитай хамтын 
ажиллагаагаа улам идэвхжүүлсний 
үрээр “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаар дамжуулан 
жил бүр таван сая ам.долларын 
хөрөнгө оруулалт хийх сайхан 
боломж бүрдээд байна. Энэхүү 
санхүүжилтээр Баян-Овоо суманд 
10 ортой эмнэлгийн барилга барьж 
саяхан ашиглалтад хүлээн авлаа. 
Ирэх жил гэхэд Ханбогд суманд 
сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 
зүүн бүсийн мал эмнэлгийн төв 
зэрэг цөөнгүй төсөл хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. Том, тав тухтай, дулаан 
сайхан танхимыг санхүүжүүлж 
барьж өгсөн “Оюу толгой” болон 
“Говийн өгөөж” компанийнханд 
талархлаа илэрхийлье. Энэ танхим 
маань 798 сая төгрөгөөр боссон юм. 
Энэ танхимаас Өмнөговь аймгийн 
нэрийг Монголд төдийгүй дэлхийн 
дэвжээнд дуурсгах нэр алдартай 
тамирчид олноор төрөн гарна 
гэдэгт итгэж байна” гэж хэлэв. 
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“Оюу толгой” компанийн Боловсон 
хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Майкл 
Гавин хэлэхдээ “Өнөөдөр энэхүү 
бэлгэтэй сайн өдөр шинээр барьсан 
Даланзадгад сумын хоёрдугаар 
сургуулийн спорт заалны нээлтэд 
оролцож байгаа минь миний 
хувьд нэр хүндийн хэрэг юм. 
Энэхүү спорт заалны барилгыг 
2015 оны дөрөвдүгээр сарын 22-
ны өдөр буюу нэг жилийн өмнө 
байгуулсан Хамтын ажиллгааны 
гэрээний хүрээнд “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
хөрөнгө оруулалтаар барьсан юм. 
“Оюу толгой” компанийн алсын 
хараа нь “Эрдэс баялгаас эрдэм 
мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс 
бүтээлцэх” явдал юм. Энэхүү алсын 
харааг ажил хэрэг болгохоор 
Монголын уул уурхай, инженерийн 
талбарын өндөр чадамжтай 
мэргэжилтнүүд бэлтгэхийн төлөө 
“Оюу толгой” компани Өмнөговь 
аймагтай Хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулж, тус аймгийн 
тогтвортой хөгжил, тухайлбал, 
хүүхэд залуучуудын хөгжилд 
зориулан жил бүр таван сая ам 
долларын сайн дурын санхүүжилт 
олгож байгаа билээ. “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах 
зөвлөлийн гишүүний хувьд сан 
болон нутгийн иргэд, байгууллагын 
хамтын ажиллагааны үр дүнд 

Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжилд 2016 онд оруулсан 
хөрөнгө оруулалт таван сая ам. 
долларт хүрсэн гэдгийг онцолж 
хэлмээр байна.  Бидний хөрөнгө 
оруулалт Өмнөговь аймгийн хүүхэд 
багачуудын боловсрол, хөгжилд 
хувь нэмэр оруулж буйд туйлын 
их баяртай байна. Энэхүү спорт 
заал бидний хамтын ажиллагааны 
бэлгэ тэмдэг болон үлдэх бөгөөд 
хүүхэд багачуудад ая тухтай, 
аюулгүй орчинд сурч хүмүүжих 
боломж олгох юм. Өнөөдрийн 
энэхүү хүүхэд багачууд цугласан 
сайхан үйл явдал бидний урт 
удаан хамтын ажиллагааны 
сайхан эхлэл гэдэгтэй та бүхэн 
санал нэгтэй байна гэж би найдаж 
байна.  Спорт заалны нээлтийг 
өнөөдөр хийхэд тусалж, энэхүү 
төслийг амжилттай хэрэгжихэд хөлс 
хүчээ гарган хамтран ажилласан 
та бүхэнд талархал илэрхийлье. 
Бидний ирээдүй хойч үе болсон 
хүүхэд багачууддаа эрүүл энх, аз 
жаргал сайн сайхныг хүсэн ерөөе. 
Энэ спорт танхимаас говь нутаг, 
улс орныхоо алдрыг дуурсгасан 
олон алдарт тамирчин төрөн 
гарахын ерөөл дэвшүүлье” гэлээ. 
Тууз хайчилж танхимыг нээсний 
дараа сурагчид  үндэсний бөх, 
сагс, волейбол, хөл бөмбөг, 
хөдөлгөөнт гимнастик, үндэсний 
болон чөлөөт бүжгийн тоглолт 

үзүүлэв. Монгол Улсын гавьяат 
дасгалжуулагч С.Түвшинбаяр “45 
жилийн түүхтэй манай сургуулиас 
олон алдартай тамирчин төрсөн 
юм. Энэ танхимыг  хамгийн сүүлийн 
үеийн стандартаар барьсан юм 
билээ. Ийм заалтай болох юмсан 
гэж хүсч байсан олон жилийн 
мөрөөдөл минь өнөө ингэж 
биелэхийг нүдээрээ үзэх хувьтай 
байжээ” гэж өгүүлсэн юм. Аймгийн 
БТСГ-ын дарга тэрээр өөрийгөө 
“энэ сургуулийн бүтээгдэхүүн” 
гэв. Гавьяат маань Өмнөговийн 
Баяндалай сумынх. 1971-1976 онд 
тус сургуулийн наймдугаар ангийг 
төгсч байжээ. 1983 онд УБДС-ийг 
төгссөн, олон улсын хэмжээний 
мастер цолтой, Монголын үндэсний 
олимпийн хорооны гишүүн 
юм байна. Танхимын барилгыг 
гуравхан сарын дотор барьсан 
“Говийн өгөөж” компанийн 
ерөнхий захирал Б.Амгаланбаатар 
“Манайх 2006 оноос барилгын 
бизнес эрхэлж байгаа энэ нутгийн 
унаган компани. Өмнө нь барьсан 
томоохон бүтээн байгуулалт 
гэвэл Ханбогд сумын цэнгэлдэх 
хүрээлэн. Энэ танхимыг барих 
тендерт оролцсон 7-8 аж ахуйн 
нэгжээс манай компани шалгарсан 
юм. Манай компанийн 50-60 
барилгачин энэ танхимыг барихад 
гар бие оролцсон. Заалны хамгийн 
гол шалгуур бол шал байдаг. 

Бид энэ танхимын шалыг дан 
модоор хийсэн. Ийм шалтай заал 
Өмнөговьд байхгүй. Ер нь заалны 
жишгийг тогтоосон гэж хэлж 
болно” хэмээн бахархангуй ярьж 
байна. Зарим албан байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, тэр ч байтугай 
иргэд шинэ танхимдаа бөмбөг, 
агаарын теннисний цохиур зэргийг 
бэлэглэж, мөнгө хандивлаж байсан 
юм. “Эрдмийн гэгээ” сургуулийн 
биеийн тамирын багш, спортын 
хошой мастер Будын Гэрэлт-Од 
энэ дурсгалт өдөр “Биеийн тамир, 
спортын тэргүүний ажилтан” 
цолоор шагнуулсан юм. Тэрээр 
хөнгөн атлетик, спорт аэробикийн 
төрлөөр спортын мастер цол 
хүртсэн сурган хүмүүжүүлэгч юм. 
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо 
сумын уугуул. 2002 онд Үндэсний 
биеийн тамирын дээд сургуулийг 
төгсөөд 2008 оноос тус сургуульд 
ажиллаж байгаа гэнэ. Биеийн 
тамирын багш Чинзоригийн 
Отгонбаяр Ханхонгор сумын унаган 
хүү. 2003 онд МУБИС-ийн Биеийн 
тамирын дээд сургуулийг төгссөн, 
энэ сургуульд дөрөв дэх жилээ 
ажиллаж байгаа аж. Тэр хөнгөн 
атлетикийн төрлөөр спортын дэд 
мастер цолтой. Сургуулийн спорт 
танхимын нээлт хөл хөдөлгөөн, 
хөгжөөн цэнгээнээр дүүрэн сайхан 
боллоо. 
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“ОЮУ 
ТОЛГОЙ”-Н ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 
ТӨЛӨВ-2017

“ОЮУ 
ТОЛГОЙ”-Н ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 
ТОО 
БАРИМТ-2016

• "Туркойз хилл ресурс” компани  
2017 оны үйлдвэрлэл, санхүүгийн 
төлөвөө 12 дугаар сарын 19-нд 
танилцууллаа. 

• Оюу толгойн уурхайгаас 130-160 
мянган тонн баяжмал дахь зэс, 
100-140 мянган унци баяжмал 
дахь алт үйлдвэрлэхээр төлөвлөж 
байна. 

• Ил уурхайн хөрөнгө оруулалтад 
100 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт хийхээр тооцоолсон 
байна. 

• Далд уурхайн бүтээн байгуулалтад 
825-925 сая ам.доллар зарцуулах 
тооцоотой байна.

• Ил уурхайн үйл ажиллагааны 
хүрээнд уурхайн зургадугаар 

үе шатны хэсгийг олборлож, 
дөрөвдүгээр үе шатны хөрс 
хуулалтыг үргэлжлүүлнэ. 

• Гүний уурхайн анхны бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлт ойролцоогоор 2020 
оны дунд үе, эхний тогтвортой 
үйлдвэрлэлт 2021 оны эхээр 
эхэлнэ гэсэн төлөвөө хэвээр 
хадгалж байна.

• Аюулгүй ажиллагааны 
үзүүлэлтээрээ Рио Тинто группийн 
хэмжээнд тэргүүлж байна.

• “Ухаалаг малгай”-г ашиглаж, осол 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж 
байна.

• Ашигласан усныхаа 80 гаруй 
хувийг дахин ашиглаж байна.

• Хулан, хар сүүлт зээрийн ажиглалт 
судалгааг Монголд анх удаа 
хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан 
хийж байна.

• Байгаль орчин, ус, амьтан 
ургамлын ажиглалт судалгааны 
хөтөлбөрүүдийг орон нутгийн 
малчидтай хамтран хэрэгжүүлж 
байна.

• Нийт боловсон хүчний 94 хувь 
нь монголчууд, тэдний 22 хувь нь 
Өмнөговь аймгийн иргэд.

• “Оюу толгой”-н инженерүүдийн 75 
гаруй хувь нь монголчууд.

• Ажилтнуудынхаа оролцоог хангах 
чиглэлээр Рио Тинтод тэргүүлж 
байна.

• Хүнд даацын машины үр ашигтай 
хэрэглээгээрээ Рио Тинтод 
тэргүүлж байна.

• Гүний уурхайн их бүтээн 
байгуулалт дахин эхэлж, эрчимтэй 
өрнөж байна.

• Гүний уурхайн ажилчдын тоо 2000 
даваад байна. Ажилчдын дийлэнх 
нь монголчууд.

• Хөндлөн малталт, босоо нэвтрэлт, 
уурхайн налуу амын нэвтрэлт 
амжилттай үргэлжилж байна.

• Баяжуулах үйлдвэр хүчин чадлаа 
давуулан биелүүлэх төлөвтэй 
байна.

• Үндэсний 606 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллаж, 
үндэсний худалдан авалтад 249 
сая ам.доллар зарцуулаад байна.

• Орон нутгийн 87 ханган 
нийлүүлэгчтэй ажиллаж, орон 
нутгийн худалдан авалтад 61 сая 
ам.доллар зарцуулаад байна.

• Үйл ажиллагааны худалдан 
авалтын зардлын 80-аас дээш 
хувийг дотоодын компаниудад 
зарцуулав.

• 2010 оноос хойш зургаан тэрбум 
ам.долларыг үндэсний худалдан 
авалт, Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагад төлж буй татвар, 
хураамж, ажилчдын цалин зэрэгт 
зарцуулаад байна.

• Хамтын ажиллагааны гэрээ орон 
нутагт бодит үр өгөөжөө өгсөөр 
байна.

• 1700 гаруй зочин манай уурхайн 
үйл ажиллагаатай танилцан 
өндөр сэтгэгдэлтэй буцлаа.

 2016 оны арванхоёрдугаар сар
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ОН ЦАГИЙН 
ХЭЛХЭЭС

“Оюу толгой”-н 2016 оны 
онцлох үйл явдлууд 
Хүн төрөлхтөн хуучин 
оноо үдэж, шинэ оноо 
угтаж байна. Ийм 
торгон мөчид “Оюу 
толгой” компанийн 
хамт олон улиран 
одож буй 2016 онд орон 
нутгийнхантайгаа 
хамтран ямар ажил 
амжуулснаа эргэн дурсч 
байна. 
Бид 2016 оноо ийм 
амжилтаар үдлээ. 

Нэгдүгээр сарын 10.    
ӨСВӨР ҮЕ, 
ЗАЛУУЧУУДАД ЭЭЛТЭЙ 
КЛИНИК ҮҮДЭЭ НЭЭЛЭЭ

Нэгдүгээр сарын 21.    
“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ШИЛДЭГ ХАНГАН 
НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙГ ТОДРУУЛАХ ЁСЛОЛ ХАНБОГД 
СУМАНД АНХ УДАА БОЛОВ

 “Оюу толгой” компани 
НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 
“Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг 
хөтөлбөрийн явцад Ханбогдын 
Сум дундын эмнэлэг дээр “Өсвөр 
үе залуучуудад ээлтэй клиник” 
үүдээ нээлээ. “Өсвөр үе залуучуудад 
ээлтэй клиник”-ийн бүх үйлчилгээ 
үнэ төлбөргүй бөгөөд үзлэгийн 
болон зөвлөгөө өгөх өрөө, 
сургалтын танхимтай. Энд их эмч, 
зөвлөх ажиллах юм. 

 - Өмнөговийн худалдан 
авалт 2010 онд 0.5 сая ам.доллар 
байсан бол 2015 онд 66 сая болж 
130 дахин нэмэгджээ-

Галбын говийн өлгий нутаг-
Ханбогдынхон нэгэн чухал үйл 
явдлын гэрч болов. Тэр нь “Оюу 
толгой” компанийн шилдэг 
ханган нийлүүлэгчдийг тодруулах 
уламжлалт “Эрдэнийн говь” 
ёслол байлаа. Шилдэг ханган 
нийлүүлэгчдийг өнгөрсөн оны 
амжилт бүтээлээр нь дүгнэж 
аюулгүй ажиллагаа, бизнесийн 
өсөлт хөгжил, нийгмийн 
хариуцлага нийлүүлэлтийн 
сүлжээг сайжруулсан байдал, орон 
нутгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч 
болон шилдгийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгч гэсэн таван төрөлд 
нэр дэвшүүлж шалгаруулсан юм.  
Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч  

шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
“Эн Би Ай Кэй”, Үндэсний шилдэг 
ханган нийлүүлэгчээр “Минерал 
бэйг”, Нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлтэй 
шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
“Мэргэн чадвар”, Өмнөговийн 
шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
“Ханбогд хурд”, Шилдгийн шилдэг 
ханган нийлүүлэгчээр “Максам 
эксплосив” компани шалгарч, 
өргөмжлөл, цом гардлаа. “Оюу 
толгой” компани өнгөрсөн онд 
989 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласны 60 хувь буюу 633 нь 
үндэсний компани байв. 10 төгрөг 
тутмын наймыг нь буюу 80 хувийг 
дотоодын худалдан авалтад 
зарцуулсан байна. Өмнөговийн 
худалдан авалт 2010 онд 0.5 сая 
ам.доллар байсан бол 2015 онд 
66 сая болж даруй 130 дахин 
нэмэгдэв.
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Хоёрдугаар сарын 26.    
МАНЛАЙ СУМ СПОРТЫН 
ОРДОНТОЙ БОЛОВ

Гуравдугаар сарын 6-7.    
ГОВИЙНХОН 1000 ТЭМЭЭ УРАЛДУУЛЖ, 
ГИННЕСИЙН НОМД МӨНХРӨВ

 Өмнөговь аймгийн Манлай 
суманд спортын ордон нээх ёслол 
боллоо. “Оюу толгой” компанийн 
хөрөнгө оруулалтаар барьсан энэ 
ордон Манлай сумын иргэд, хүүхэд, 
залуус чөлөөт цагаа зөв боловсон, 
идэвхтэй өнгөрүүлэх боломж 
бүрдүүлж, бүсийн хэмжээний 
тэмцээн уралдаан зохион байгуулах 
боломжтой боллоо. Спортын ордон 
200 хүний багтаамжтай, цэвэр, 
бохир усны шугамд холбогдсон 
бөгөөд спорт, соёлын төрөл бүрийн 
үйл ажиллагаа явуулах, бэлтгэл 
сургуулилт хийх, хүлээн авах танхим, 
сургалт, фитнес, эмч, дасгалжуулагч, 
шүршүүр, ариун цэврийн болон 
хувцас солих тусгай өрөөтэй.   “Монгол тэмээ-999” 

уралдаан, тэмээчдийн зөвлөлгөөн  
Даланзадгад хотноо амжилттай 
болж өндөрлөв. 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 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. 
1000 тэмээ уралдуулж шинэ дээд 
амжилт тогтоох ажилч хичээнгүй 
говийнхны санасан хэрэг ийнхүү 
сэтгэлчлэн бүтэж, Гиннесийн номыг 
нэгэн шинэ хуудсаар баяжууллаа. 

Дөрөвдүгээр сарын 2.    
СЭМ УОЛШ ТЭТГЭВЭРТЭЭ 
ГАРЧ, ЖАН-СЕБАСТЬЯН 
ЖАК ИРНЭ

 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 Дү Плессис албан 
ёсоор мэдэгдэв. 

Жан Оюу толгойн гэрээний 
хоёрдугаар шатны хэлэлцээрт 
Рио Тинтог төлөөлөн оролцож, 
гол шийдвэрийг гаргахад хичээн 
зүтгэсэн юм. Тэрээр дэлхийн ашигт 
малтмалын салбарт JS буюу Жи Эс 
нэрээр алдартай.  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 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. 
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Дөрөвдүгээр сарын 3.    
МАРКО ПИРЭСИЙГ ГҮНИЙ УУРХАЙН ТӨСЛИЙН 
ЗАХИРЛААР ТОМИЛЛОО

Дөрөвдүгээр сарын 14.    
ХАНБОГДЫН 21 ЗАЛУУ 
ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДЛАА

Дөрөвдүгээр сарын 20.    
ДАЛАНЗАДГАД ХОТОД ХОЁР 
ЦЭЦЭРЛЭГ ҮҮДЭЭ НЭЭЛЭЭ

 “Оюу толгой” компанийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөл Гүний 
уурхайн төслийн захирлын албан 
тушаалд Марко Пирэсийг томиллоо. 
Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын бэлтгэл ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийж байгаа үед 
түүнийг уг албанд томилсон байна. 
Марко Пирэс энэ албан тушаалын 
хүрээнд Оюу толгойн гүний уурхайн 
төслийг хариуцан ажиллах юм. 
Марко өмнө нь Бразил, Канад, 
Австрали улсад зэс, алт, никель, 
коксжих нүүрсний чиглэлээр 
30 гаруй жил ажилласан арвин 
туршлагатай. Марко Пирэс “Оюу 
толгой” бол дэлхийн хамгийн 

 Ханбогд сумын 21 залууд 
Монгол Улсын мэргэжлийн үнэмлэх, 
олон улсын стандартад нийцсэн, 
Австралийн мэргэжил, ур чадварын 
гэрчилгээ гардуулах ёслол 
Техникийн сургалтын төвд болсон 
юм. Сургалтад шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслийг 
“Оюу толгой” компани бүрэн 
хангаж, заримыг нь суралцагчид 
өөрсдөө хийжээ. Энэ бүхний ачаар 
уг хөтөлбөрийг амжилттай буюу 
G үнэлгээтэй хэрэгжүүлсэн байна. 
Ийнхүү Ханбогд сумын 21 залуу 
тусгайлсан сургалтын хөтөлбөр 
дүүргэж, ур чадвараа дээшлүүлэн, 
цахилгаанчин, гагнуурчин, 
механикчийн хос үнэмлэх анх удаа 
гардаж, хөдөлмөрийн зах зээлд хөл 
тавих болзол хангалаа. Онолын 
хичээлээ Ханбогд суман дахь “Оюу 
толгой”-н Техникийн сургалтын 
төвд үзэж, дадлагаа Оюу толгойн 
уурхайн сургалтын төвд хийжээ. 
Энэ бүхний эцэст тэд мэргэжлийн 
багийнханд шалгалт өгч, 
үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлангаа 
хамгаалжээ. 

 “Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь 
аймаг, Ханбогд сумын хооронд 
байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу шинээр үүсгэн 
байгуулсан “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас санхүүжүүлсэн 
Даланзадгад хотын 25, 26 дугаар 
цэцэрлэг үүдээ нээлээ. Тус 
сангийн удирдах зөвлөлийн 
2015 оны анхны хурлаар 
Хамтын ажиллагааны гэрээний 
дагуу 2015 онд “Оюу толгой” 
компаниас санд олгосон хоёр 
сая ам.долларын санхүүжилтээр 
дээрх хоёр цэцэрлэгийг барихаар 
шийдвэрлэжээ. Цэцэрлэг тус бүр 200 
хүүхдийн хүчин чадалтай. 25 дугаар 
цэцэрлэгийн барилгыг “Хүннүгийн 
говь”, 26 дугаар цэцэрлэгийнхийг 
“Жи Жи Ай” компани барьж, улсын 
комисс энэ оны нэгдүгээр сард 
ашиглалтад хүлээн авсан юм. 

ирээдүйтэй зэс, алтны төслүүдийн 
нэг бөгөөд аль хэдийнэ дэлхийн 
хэмжээний шилдэг уурхай болсон. 
Хамт олныхоо өндөр ур чадвар, 
хийж байгаа ажлын чанарыг 
харахад үнэхээр таатай байна. Би 
Монгол Улсад ажиллах болсондоо 
баяртай байна” хэмээн сэтгэгдлээ 
хуваалцав. Марко “Vale” болон 
“Anglo American” компаниудад 
бизнесийн хөгжил болон төслүүд 
хариуцсан ахлах албан тушаалуудыг 
хашиж байв. Тэр уул уурхай, 
металлургийн инженер мэргэжлээр 
бакалавр, бизнесийн удирдлагаар 
магистрын зэрэгтэй юм. 
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Дөрөвдүгээр сарын 26.    
ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН 
ТӨВИЙГ ОРОН НУТАГТ 
НЬ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨВ

 “Оюу толгой” ХХК-ийн 
барьж ашиглалтад оруулсан 3000 
ам метр талбайтай, Иргэдийн 
хөгжлийн төвийн гурван давхар 
барилгыг сумын Засаг даргын 
Тамгын газарт хүлээлгэн өглөө. 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 
байх юм. 

Дөрөвдүгээр сарын 26.    
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
62 СУРАГЧ  “ЗАЛУУСЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-Т 
ХАМРАГДЛАА

 “Оюу толгой” ХХК 2014 
оноос эхлэн Өмнөговь аймгийн 
ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад 
зориулан “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байгаа 
юм. Дөрвөн үе шаттай уг хөтөлбөр 
нь Монголын ирээдүй болсон 
хүүхэд залуусыг ахлах ангиас нь 
эхлэн их, дээд сургуульд суралцах 
хугацааны туршид хөгжүүлж, 
ирээдүйн чадварлаг мэргэжилтнүүд, 
цаашлаад улс орны ирээдүйн 
манлайлагчдыг бэлтгэх зорилготой 
юм. 2014-2015 оны хичээлийн жилд 
36 сурагч тус хөтөлбөрт хамрагдаж, 
таван сурагч “Оюу толгой” 
компанийн тэтгэлэг хүртэж, их 
сургуулиудад амжилттай суралцаж 
байна. 2016 онд Даланзадгадын 
дөрвөн сургуулиас шалгарсан 62 
сурагч хоёр сарын хугацаанд энэхүү 
сургалтад хамрагдаж, төгсөлтийн 
баяраа тэмдэглэлээ. Хөтөлбөрт 
хамрагдсан сурагчид дараа нь Оюу 
толгойн уурхайтай танилцлаа. 

Тавдугаар сарын 7.    
ОЮУ ТОЛГОЙН ГҮНИЙ УУРХАЙН БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТ ГАРААНААС ГАРЛАА

 - 1300 метрийн гүнд 200 км 
үргэлжлэх урт хонгилыг 5-7 жилд 
хөндлөн малтаж, 2020 оноос эхлэн 
олборлолт явуулна - 

Энэ бэлгэт сайн өдөр Оюу 
толгойн гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт гараанаас гарсан юм. 
Рио Тинто групп болон “Туркойз 
хилл ресурс” компанийн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл баталж, улмаар 
“Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл зөвшөөрсний 
дагуу гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол Оюу 
толгойн уурхайн цогцолборт энэ 
өдөр болов. Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд Ч.Сайханбилэг хэлэхдээ “Оюу 
толгойн гүний уурхайн төслийн 
гарааны хүндэтгэлийн ёслолд 
оролцож, түүхэнд тэмдэглэгдэх 
нэгэн чухал үйл явдлыг бичилцэж 
байгаадаа баяртай байна. Энэхүү 
ёслол нь түүхийн нэгэн шинэ хуудсыг 
эхлүүлж байгаа төдийгүй өнөөдөр 
хуран цугласан Та бүхний дэлхийн 
өнцөг булан бүрт хичээн зүтгэсэн 

олон жилийн нөр их хөдөлмөрийн 
дүнг ийнхүү тэмдэглэж байна. Энэ 
бүтээн байгуулалт “булган сүүлтэй” 
байж, шинэ шатны түншлэл, хамтын 
ажиллагаа, олон шинэ боломжийн 
үүд хаалгыг нээнэ. Монгол Улс 
дэлхийн зэсийн үйлдвэрлэлийн 
томоохон тоглогч болно. Та бүхний 
бүтээлч, хөдөлмөрч, уйгагүй чанарт 
дөрөөлөн Монгол Улс эдийн засгийн 
бусад салбарт дэлхийн тавцанд 
өрсөлдөх болно. Гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалт эхэлснээр олон 
ажлын байр шинээр бий болж, 
үндэсний ханган нийлүүлэгчдийн 
бизнес өргөжиж, оролцогч талууд, 
Монголын ард түмэнд үе дамжсан 
үр өгөөжийг өгнө. Өнөөдөр 
монголчууд бид бахархах ёстой, 
учир нь, БИД ДЭЛХИЙН БИЗНЕСИЙН 
ТАВЦАНД ЭРГЭН ИРСНЭЭ харуулсан 
чухал өдөр тохиож байна. Энэ 
төслийн дараагийн шатны бүтээн 
байгуулалтын ажилдаа итгэл төгс 
байгаарай” хэмээн амны бэлгэтэй 
сайхан ерөөл дэвшүүллээ. 
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Иргэдийн хөгжлийн төв нь орон нутгийн иргэд, 
төр болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүд, хоршоод болон “Оюу толгой” компани  
олон нийтийг хамарсан  арга хэмжээ, уулзалт, 
хурал зөвөлгөөн, сургалтыг тав тухтай, тохилог 
орчинд зохион байгуулах бололцоог бүрдүүлнэ.

(4-р нүүрт)

ХАНБОГД СУМ  
ИРГЭДИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВТЭЙ 
БОЛЛОО

СЭТГЭЛ, ЗҮТГЭЛ НЭГТЭЙ 
“ШУРХАН ЗАЛАА” 
ХОРШООНЫХОН
“Шурхан залаа” хоршоо 
байгуулагдаад удаагүй ч холыг харж, 
ихийг төлөвлөжээ.

(13-р нүүрт)

ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО СУМЫГ 
ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 
СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДОХОД 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭВ

(3-р нүүрт)

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧИД 
ТОРОМНЫ НООС САМНАХ 
ТУРШИЛТ ХИЙЛЭЭ

Tором самнаж, тором хяргаж 
харьцуулан үзүүлэв. 

(10-р нүүрт)
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Зургадугаар сарын 8.    
ГҮНИЙ УУРХАЙН 
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТАД 
ШААРДЛАГАТАЙ 
ТОМООХОН ГЭРЭЭ 
БАЙГУУЛЛАА

Зургадугаар сарын 18.    
“ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР” ГОВИЙН 
ЗАЛУУСТ ӨГӨӨЖӨӨ ӨГЧ 
БАЙНА

 “Оюу толгой” компани  
техникийн болон мэргэжлийн 
үйлчилгээ, барилгын үйл 
ажиллагаагаараа дэлхийд 
тэргүүлэгч компаниудын нэг 
“Жэйкобс инженеринг групп”-
тэй инженерийн ажил, ханган 
нийлүүлэлт, барилга угсралт, 
менежментийн (EPCM) гэрээ 
байгууллаа. Энэхүү гэрээг 
байгуулснаар гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтын ажлыг улам 
эрчимжүүлэх чухал алхам болж 
байна. “Жэйкобс” нь Монгол Улсад 
бүртгэлтэй бизнесийн нэгжээ аль 
хэдийнэ байгуулсан бөгөөд ирэх 
5-7 жилийн хугацаанд дотоодын 
оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллаж, гэрээнд заасан ажлыг 
гүйцэтгэнэ. “Жэйкобс” компани нь 
гүний уурхайн бүтээгдэхүүн, тоног 
төхөөрөмж тээвэрлэлт, түүнтэй 
холбогдох гадаргын болон газрын 
гүний дэд бүтцийг хариуцан 
ажиллах болно. Энэхүү төсөл 5-7 
жилийн хугацаанд үргэлжилнэ 
гэсэн тооцоотой байна. 

 “Оюу толгой” компаниас 
хэрэгжүүлж буй “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн гурван шатны 
цуврал сургалтыг амжилттай 
дүүргэсэн 54 залуу саяхан 
батламжаа гардлаа. Тэдний 
дөрөв нь Өмнөговь аймгийнх, бүр 
тодруулбал, Даланзадгадынх. “Оюу 
толгой” компани ажилчдынхаа 
дийлэнх хувийг монголчуудаар 
бүрдүүлэх, түүн дотроо орон 
нутгийнхныг ажлын байраар 
хангах эрхэм зорилт тавьсан билээ. 
Одоогийн байдлаар компанийн 
ажилчдын 96 хувь нь монгол, тэдний 
23 хувь нь Өмнөговийн иргэд байгаа 
юм. Ханбогд сумын харьяат 40 
залуу Оюу толгойн ил уурхайн хүнд 
машин механизмын операторчны 
сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, 
уурхайн халуун ам бүлийн гишүүн 
болсон юм. 

Зургадугаар сарын 20.    
ХАНБОГДЫН СУРАГЧИД 
ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦЛАА 

Долдугаар сарын 21.    
“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ “ТИЙСС”, 
“ХИШИГ АРВИН”-Ы 
ХАМТАРСАН 
КОМПАНИТАЙ ГҮНИЙ 
УУРХАЙН БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ 
БАЙГУУЛЛАА

 Ханбогд сумын ЕБС-ийн XII 
ангийн 31 сурагч хоёр багшийнхаа 
хамт Оюу толгойн уурхайтай 
танилцлаа. Тэдний дотор уул уурхай 
болон түүнтэй холбоотой мэргэжил 
сонгож байгаа цөөнгүй хүүхэд 
байсан бөгөөд төрөлх нутагт нь 
өрнөж буй бүтээн байгуулалттай 
танилцаж, мэргэжлийн хүмүүстэй 
уулзсан юм. СОС эмнэлэг, Байгаль 
орчин, Сургалтын хэлтэс, баяжуулах 
үйлдвэрийн мэргэжилтнүүд 
мэргэжлээ сонгосон дурсамжаа 
тэдэнтэй хуваалцан тухайн 
мэргэжлийнхээ талаар илэн 
далангүй яриа өрнүүлсэн юм. 
Сурагчид уурхайн цогцолборыг 
автобусаар тойрч, Эрсдэлийг 
таниулах төв болон мэргэжлийн 
сургалтын төвөөр зочиллоо. 
“Аюулгүй ажиллагаа зөвхөн уурхайд 
төдийгүй хүний амьдралд ямар 
чухал болохыг сайтар ойлголоо” 
гэж сурагчид ярьж байв. 

 “Оюу толгой” компани 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтад 
шаардлагатай томоохон гэрээ 
байгууллаа. Энэ нь бүтээн 
байгуулалтыг ажлыг    
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Наймдугаар сарын 1.    
АРМАНДО ТОРРЕСИЙГ “ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИЙН ЗАХИРЛААР ТОМИЛЖЭЭ

 “Рио тинто” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Жан- 
Себастьян Жакийн шийдвэрээр 
удирдлагын түвшинд бүтэц 
зохион байгуулалтын өөрчлөлт 
хийсний нэг нь “Оюу толгой”-н 
шинэ захирлыг томилсон явдал 
юм. Уг албан тушаалд ажиллаж 
байсан Эндрью Вүүдлэйгийн оронд 
“Рио тинто” компанийн хөнгөн 

үргэлжлүүлэн  эрчимжүүлэхэд 
чухал алхам болж байна. Гүний 
уурхайн налуу ам, үйлчилгээний 
портал барих энэхүү гэрээг “Тийсс” 
болон “Хишиг Арвин”-ы хамтарсан 
компанитай байгуулсан. “Хишиг 
арвин” нь барилга, уул уурхайн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
Монголын үндэсний компани юм. 
Үйлчилгээний порталыг барихад 
ойролцоогоор 240 мянган шоо 
метр газар шорооны ажил хийнэ. 
Ингэснээр гүний уурхайгаас 
гадаргад гарах тусгай ам бий 
болгож, налуу нэвтрэлтийг хийх 
нөхцөл бүрдүүлнэ. Налуу амын 
барилгын ажлын хүрээнд тус 
бүр нь ойролцоогоор 5.5 метр 
өргөн, зургаан метр өндөр, 6.5 
километр урттай, зэрэгцээ орших 
хоёр хонгилыг барьж байгуулна. 
Нэг хонгил нь уурхайчид болон 
машин техник хэрэгсэл зорчих 
зориулалттай байх бол нөгөө 
хонгилд нь хүдэр болон хаягдал 
чулууг газрын гүнээс гадарга руу 
тээвэрлэх туузан дамжуулгын 
систем хийнэ. Гүний уурхайн энэ 
бүтээн байгуулалтад нийт 35 мянган 
шоо метр газар шорооны ажил, 
малтлага гүйцэтгэх юм. 

цагааны салбарт ажиллаж байсан 
Армандо Торресийг  томилсон 
байна. Армандо Торрес 2011 оны 
хоёрдугаар сараас “Рио тинто” 
компанийн хөнгөн цагааны 
компаниас ажлын гараагаа эхэлж, 
үйл ажиллагаа хариуцсан захирлын 
албан тушаалд хүртэл дэвшин 
ажиллажээ. Тэрээр сүүлийн таван 
сарын турш “Рио тинто”-гийн 
Австрали Азийн бүс нутаг дахь 
боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр 
ажиллаж байжээ. “Рио Тинто” 
компанитай ажил амьдралаа 
холбохоос өмнө 2004-2011 онд АНУ-д 
төвтэй металл үйлдвэрлэлийн 
тэргүүлэгч компани “Alcao”-д 
ажиллажээ. Армандо Торрес нь 
металл боловсруулах үйлдвэрийн 
салбарт 25 жилийн туршлага 
хуримтлуулсан хүн юм. 

Наймдугаар сарын 17.    
ШАР ЦАВ, ХҮРДЭТ 
АГУЙН СОЁЛЫН ӨВИЙН 
ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ 
 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 

сан”-гийн Удирдах зөвлөлийн 2016 
оны 2-р тогтоолоор Өмнөговь 
аймгийн соёлын өвийг хамгаалах 
хэд хэдэн төслийг санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэсний нэг нь тус аймгийн 
Манлай сумын Шар цав дахь үлэг 
гүрвэлийн мөр, Ханбогд сумын Хүрдэт 
агуйн соёлын өвийг аялал жуулчлалтай 
хослуулан хамгаалах төсөл юм. Уг 
төслийг ШУА-ийн Палеонтологийн 
хүрээлэнгээс санаачилсан бөгөөд 2015-
2025 онд шат дараатай хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж байна. “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн санаачилгаар урт 
хугацаанд ихээхэн хөрөнгө зарцуулж 
хэрэгжүүлэх уг төслийн гүйцэтгэгч, 
захиалагч, санхүүжүүлэгч болон 
оролцогч талуудын бүрэлдэхүүнтэйгээр 
“Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын 
өвийг аялал жуулчлалтай хослуулан 
хамгаалах нь” сэдэвт төслийн олон 
талт хэлэлцүүлгийг Даланзадгад 
хотноо амжилттай зохион байгууллаа. 
Хэлэлцүүлэг үр дүнтэй болж, Шар цав, 
Хүрдэт агуйн соёлын өвийг хамгаалах 
төслийн гүйцэтгэлийн гэрээг гурван 
талын оролцоотой байгуулахаар 
боллоо. Төслийн гүйцэтгэгчид 
төлөвлөгөөний дагуу 2016 онд Шар 
цав дахь үлэг гүрвэлийн мөрийг 
байгалийн хүчин зүйлээс хамгаалах 
байгууламжийг барьж байгуулах юм. 
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Наймдугаар сарын 21.    
“ОЮУНЫ ӨРГӨӨ 
ХАНБОГД”-ЫН СУРГАЛТ

 “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн Удирдах 
зөвлөлөөс Өмнөговь аймгийн 
15 суманд “Сургалт” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх төслийг дэмжжээ. 
Нэг улирал буюу гурван сарын 
хугацаанд үргэлжлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч нь Сумъяагийн 
Сандагсүрэн захиралтай 
“Оюуны өргөө Ханбогд” ТББ юм. 
Хөтөлбөрийн санхүүжилт нь 14 сая 
785 мянган төгрөг. Уг санхүүжилтийг 
зургадугаар сард бөөнөөр нь 
шилжүүлсэн болохоор сургалтын 
төслийн нээлтээ долдугаар сарын 
1-нд Ханбогд сумандаа хийжээ. 
Сургалт мэдээллийн төв 2011 оноос 
үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ. 
Нэг сумаас дунджаар 20 гаруй хүн 
уг сургалтад хамрагдсан дүнтэй. 

Есдүгээр сарын 2.    
ХАНБОГД-ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙГ ХОЛБОХ 35 КМ 
АВТО ЗАМ 

Аравдугаар сарын 7.    
РИО ТИНТОГИЙН ТУЗ-
ИЙН ГИШҮҮД АНХ УДАА 
ОЮУ ТОЛГОЙД ЗОЧЛОВ

Есдүгээр сарын 29.    
“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ 
ХАНБОГД СУМАНД 
БОЛЛОО

 Ханбогд сум-Оюу толгойн 
уурхай чиглэлийн хатуу хучилттай 
35.1 км авто замын шав тавих ёслол 
тус сумын Гоёотын баруун дэнж дэх 
Соёмбот хөшөөний дэргэд болсон 
юм. Энэ зам бол жирийн зам биш, 
технологи, стандарт, чанарын 
хувьд ч, байгаль орчин, археологи, 
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. “Оюу толгой” компани энэ 
замд 46 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулах юм. Уг зам ус дамжуулах 51 
хоолой, малын 15 гарц, хоёр бетон 
гүүртэй байх юм. Замын ажлыг 
“Оч-Наран” компани гүйцэтгэх 
бөгөөд 2018 он гэхэд ашиглалтад 
оруулахаар төлөвлөж байна. 

 “Рио Тинто группийн ТУЗ 
болон гүйцэтгэх удирдлагын 
багийнхан Монгол Улсад анх удаа 
бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ зочиллоо.  
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 
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 
стандартажиллана гэдэгт бат 
итгэлтэй нутаг буцлаа. 

 “Оюу толгой” компани 
нээлттэй өдөрлөгөө Ханбогд 
суманд зохион байгуулав. “Оюу 
толгой” компани 2010 оноос хойш  
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. “Оюу толгой” компани уг санд 
жил бүр таван сая ам.долларын 
санхүүжилт олгож байгаа. 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.
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Аравдугаар сарын 8.    
ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙ 2.5 САЯ ДАХЬ 
ТОНН БАЯЖМАЛАА 
ЭКСПОРТЛОВ 
 Оюу толгойн уурхай 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. 

Аравдугаар сарын 14.    
“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ “ДАЯН 
КОНТРАКТ МАЙНИНГ”-
ТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА
 “Оюу толгой” компани 

“Хасу мегаватт” болон “Редпаф-
Монгол” компанийн хамтарсан 
“Даян контракт майнинг”-тай 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
болон туслах үйлчилгээний гэрээ 
байгууллаа. Гүний уурхайн болон 
туслах үйлчилгээний гэрээнд Оюу 
толгой уурхайн дахь хоёр, тавдугаар 
босоо амын нэвтрэлтийг гүйцэтгэх 
ажил багтсан байна. Эдгээр босоо 
амын  гүн нь  1284  болон 1178 
м байна. Хоёрдугаар босоо ам 
нь 10 м голчтой бөгөөд дэлхийн 
хамгийн том босоо амын тоонд 
ордог. Харин тавдугаар босоо ам 
нь агааржуулалтын зориулалттай 
бөгөөд 6.7 м голчтой. Мөн энэ 
гэрээгээр гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын үйлчилгээний ажил 
буюу хөндлөн малталт хийх, том 
хэмжээний ухалт, малталт болон 
гүний уурхайн үйлчилгээний 
ажлыг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн, 
гүний уурхайн төслийг үндэсний 
чадварлаг боловсон хүчнээр хангах 
болон мэргэшүүлэх, уурхайн туслах 
үйлчилгээг үзүүлнэ. 

Арваннэгдүгээр сарын 6.    
ЕРӨНХИЙ САЙД 
Ж.ЭРДЭНЭБАТ ОЮУ 
ТОЛГОЙН УУРХАЙД 
ЗОЧЛОВ

 Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
Ц.Дашдорж, Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүү, Зам тээврийн хөгжлийн 
сайд Д.Ганбат,  УИХ-ын гишүүн 
Л.Энхболд, Н.Амарзаяа, Н.Цэрэнбат 
болон Засгийн газрын албаны 
хүмүүс Оюу толгойн уурхайд 
зочилж, уурхайн үйл ажиллагаа, 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
явцтай танилцав.  

Арваннэгдүгээр сарын 16.    
“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИЙН 
САНХҮҮЖИЛТЭЭР 
БАРЬСАН БАЯН-ОВОО 
СУМЫН ЭМНЭЛЭГ 
НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ

 "Оюу толгой”-н хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас санхүүжүүлсэн 
Баян-Овоо сумын эмнэлэг нээлтээ 
хийв. Уг эмнэлгийг барихад 
Өмнөговь аймгийн “Суварган говь” 
компани гүйцэтгэгчээр ажилласан 
байна. Гарааш болон бусад 
барилга байгууламжтай эмнэлэг 10 
ортой, хоёр давхар бөгөөд 18 эмч, 
сувилагч, асрагч ажиллаж байна. 
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Арваннэгдүгээр сарын 26.    
ЗДТГ-ЫНХАН ОЮУ 
ТОЛГОЙН УУРХАЙТАЙ 
ТАНИЛЦАВ

 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-
аас Өмнөговь аймагт хэрэгжиж 
буй төсөл хөтөлбөр, бүтээн 
байгуулалтын ажил, стратегийн 
ордуудтай танилцах, мэдээлэл 
судалгаа хийх зорилгоор Оюу 
толгойн уурхайтай танилцах хүсэлт 
гаргасны дагуу  аймгийн Засаг 
даргын орлогч Х.Батболд, ЗДТГ-ын 
дарга Ө.Баянмөнх нараар ахлуулсан 
ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга нар болон 
харьяа байгууллага, агентлагуудын 
дарга мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн 
баг Оюу толгойн уурхайтай 
танилцаж мэдээлэл авлаа.  

Арванхоёрдугаар сарын 13.    
“ЭРДМИЙН ГЭГЭЭ” 
СУРГУУЛЬ СПОРТЫН 
ШИНЭ ТАНХИМТАЙ 
БОЛОВ

 Даланзадгад сумын улсын 
тэргүүний “Эрдмийн гэгээ” сургууль 
спортын шинэ танхимтай болов. 
1971 онд байгуулагдсан тус сургууль 
45 жилийнхээ ойн босгон дээр 
ийнхүү шинэ танхимтай боллоо.  

Арваннэгдүгээр сарын 30.    
“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2016-2017 ОНЫ 
ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЯЛАГЧДАА 
ТОДРУУЛЛАА

 Оюу толгой” компанийн 
2016-2017 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
шалгарсан шилдэг оюутнуудад 
батламж гардуулах ёслол болж, 
21 оюутанд дотоод, гадаадын 
их сургуульд суралцах тэтгэлэг 
гардууллаа. “Оюу толгой” компани 
болон Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын яам (БСШУСЯ)-
ны хооронд байгуулсан санамж 
бичгийн хүрээнд 2010-2015 оны 
хооронд 200 дотоодын , олон 
улсын 30 тэтгэлэг олгосноо 2016-

2017 оны тэтгэлгийн хөтөлбөрөөр 
үргэлжлүүлж байна.  2016-2017 
оны хичээлийн жилд дотоодын 
тэтгэлэг авсан 20 оюутан Монголын 
шилдэг их дээд сургуулиудад 
суралцдаг бөгөөд 11 нь ШУТИС, 
дөрөв нь МУИС, үлдсэн тав нь 
бусад их дээд сургуулиудад 
суралцаж буй оюутнууд юм. 2010-
2015 оны хооронд таван жилийн 
цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 
ойролцоогоор 126 сая ам.долларын 
хөрөнгө оруулалт хийсэн юм.  
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 Соёлын өвийг хамгаалах тухай 
хуулийн 7 дугаар бүлгийн 37 дугаар 
зүйлийн 37.4 дэх хэсгийг үндэслэн 
Ханбогд сумын Засаг дарга 2016 оны 
12 дугаар сарын 7-ны өдөр А/253 тоот 
захирамж гаргаж, тус сумын нутаг 
дахь улс, аймаг, сумын хамгаалалтад 
байгаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт 
газруудын нэр, байршил, тэдгээрийг 
хариуцах эздийг шинэчлэн баталсны 
дагуу тус сумын нутаг дахь түүх, соёлын 
үл хөдлөх 54 дурсгалт газрыг 22 гэрээт 
харуулд хариуцуулж, энэ оны 10 дугаар 

сараас хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 
харуулууд ажлаа хүлээж авчээ. 

 Гэрээт харуул нь түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалт газрын хамгаалалтын 
бүсэд газар, түүний хэвлийг хөндөх, 
мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтгүй 
мод бут, төрөл бүрийн ургамал 
тарих, гэр, сууц, барилга байгууламж 
барих, мал бэлчээх, онцгой байдал 
үүссэнээс бусад тохиолдолд ашигт 
малтмал эрэх, хайх, ашиглах, мод, элс, 
хайрга, чулуу авах зэргээр байгалийн 
төлөв байдлыг өөрчлөх, хот суурин, 
цахилгаан станц байгуулах, тэсэлгээ 
хийх, өөрөө явагч хэрэгсэл нэвтрүүлэх, 
нисэх онгоц буулгах, мод, элс, хайрга, 
чулуу авахуулахыг хориглох, дурсгалт 
газрын орчинд зөвшөөрөлгүйгээр хууль 
бусаар ашигт малтмал эрэх, хайгуул 
хийх, ашиглахыг таслан зогсоох эрхтэй 
бөгөөд үйл ажиллагааг нь баримтжуулж 
мэдээлэх, металл хайгч, тусгай багаж 
ашиглуулахгүй байх гэх мэт хууль ёсны 
шаардлагыг үл биелүүлсэн зөрчил 
илэрсэн тухай бүрт сумын байгаль 
орчны хяналтын улсын байцаагч, 
музейн ажилтан, Соёлын төвийн эрхлэгч 
нарт өөрийн биеэр ирэх буюу утсаар 
яаралтай мэдэгдэх үүрэг хүлээсэн байна. 

Түүх соёлын үл хөдлөх 54 газрын 
хариуцах 22 гэрээт харуулын мэдээлэл:

ХАНБОГД СУМ 
ТҮҮХ, СОЁЛЫН 
ҮЛ ХӨДЛӨХ 
ГАЗРУУДАА 
ГЭРЭЭТ 
ХАРУУЛТАЙ 
БОЛГОЛОО

№ Гэрээт харуул Хариуцах түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газар Төрөл

М.Батхүү                Өрөлбийн палеонтологийн дурсгалт газар Улс
Т.Бум-Аюуш     Цогзолын хийдийн туурь   Улс 
Ө.Баттогтох           Далайн дуулгын хадны зураг Улс
Х.Чулуунбаатар    Шийр уулын хадны зураг Улс 
Д.Адьяа                 Зүүн хацавч уулын хадны зураг Улс
А.Жамьяндорж     Хүрдэтийн агуйн эртний бичээс Улс 

Жавхлант хайрхан уулын хадны зураг Улс
Гялаан дэл уулын цогцолбор дурсгалууд Сум
Байшин цавын палеонтологийн дурсгалт газар
Хуурай цавын палеонтологийн дурсгалт газар
Дэмчогийн хийдийн туурь 
Цагаан толгойн хийдийн туурь
Цагаан толгойн хадны зураг
Эрээтийн хийдийн туурь
Дэмчогийн хийдийн чулуу авсан газар
“Саран хөхөө” жүжиг тоглож байсан туурь 
Сургууль анх байгуулсан дурсгалын самбар
“Мангасын хүрээ” эртний туурь  Аймаг
Агуйт уулын хийдийн туурь
Гурван зээрд уулын шивээ
Далан шар уулын шивээ
Далан шар уулын чулуун байгууламж                    
Улаан тойрмын чулуужсан мод
Ханбогд сумыг анх байгуулсан газар  
Баянхөөврийн хүн чулуун хөшөө
Сумын төвийн хөшөөнүүд
Зүрх уулын чулуун зэвсгийн суурин
Оцон хадны чулуун зэвсгийн суурин  

Ц.Сувданшагай “Мөнх-Овоо хайрхан” тахилгат уул Сум 
Т.Баясгалан   “Гавилууд хайрхан”  тахилгат уул Сум 

Бага хар дэлийн хадны зураг
Муруй модны хадны зураг
Нутгийн шовонгийн хадны зураг

Ц.Бадамсүрэн Баг модны хийдийн туурь Сум 
“Ханбогд хайрхан” тахилгат уул
Байшинт харын цогцолбор дурсгал 

А.Баяртөр             Бага бүстийн зэл чулуун хөшөө Сум 
Ц.Хатанбаатар     Хацавчийн толгодын чулуун зэвсгийн суурин  Сум 

Алаг баян хайрхны тахилгат уул
Алаг баянгийн хийдийн туурь
С.Хаддоржийн дурсгалын самбар 
Ёндончүтэн суварга

У.Гантөмөр           Ц.Довдойн дурсгалын хөшөө Сум 

М.Мягмаржав       Сум 

П.Эрдэнэтогтох Сум

Б.Эрдэнэбаяр       Сум 

И.Сонинболд Сум 

Т.Мөнх-Эрдэнэ Сум 

Х.Энхбаатар            
Сум  

Д.Төмөрчөдөр Сум

Б.Одхүү 

Х.Лувсандаш        Улс 

Х.Ганчимэг            

Улс 

Сум 
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