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“Оюу толгой”
компанийн Үйл
ажиллагаа эрхэлсэн
захирал Стив Жонсын
урилгаар Өмнөговь
аймгийн Баян-Овоо,
Манлай сумын
40-өөд ахмад настан
Оюу толгойн
уурхайд зочлов.
2-р нүүрт

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ
“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИХ САН”-ГААС
МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
4-р нүүрт

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛААР
АРМАНДО ТОРРЕСЫГ
ТОМИЛОВ
7-р нүүрт

"ОЮУ ТОЛГОЙ"
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТАЙЛАНГАА
ТАНИЛЦУУЛЛАА
9-р нүүрт
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БАЯН-ОВОО, МАНЛАЙ СУМЫН АХМАДУУД ОЮУ ТОЛГОЙН
УУРХАЙД ЗОЧЛОВ

 “Оюу толгой” компанийн Үйл
ажиллагаа эрхэлсэн захирал Стив
Жонсын урилгаар Өмнөговь аймгийн
Баян-Овоо, Манлай сумын 40-өөд ахмад
настан Ханбогд сумын нутагт орших
Оюу толгойн уурхайд саяхан зочилж,
энэ зууны Монголын хамгийн том
бүтээн байгуулалтыг нүдээр үзэж, үйл
ажиллагаатай нь танилцсан юм. Тэднийг
Баян-Овоо, Манлай сумын Ахмадын
хорооны дарга Ж.Цэдэн, Г.Алтанцэцэг
нар ахалжээ. Ахмадууд орон нутагтаа
олон жил үр бүтээлтэй ажилласан, нутаг
усандаа нэр хүндтэй хүмүүс байлаа.
Эмэгтэйчүүдээс голчлон бүрдсэн тэд
Оюу толгойн уурхайн музейг ихэд
сонирхож, ил уурхай, хүдрийн туузан
дамжуулга, босоо ам, гүний уурхайгаас
газрын гадарга дээр хүдэр гаргах
налуу ам, баяжуулах үйлдвэрийн үйл
ажиллагаатай танилцсан юм. Стив Жонс
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захирал болон “Оюу толгой” компанийн
Орон нутгийн харилцаа хариуцсан
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа нар
ахмадуудыг уурхай дахь “Ёс заншлын
өргөө”-ндөө хүндэтгэлтэйгээр угтан авч,
ингэний хоормог, зуушаар дайлангаа
халуун дотно яриа өрнүүлсэн юм. Стив
Жонс “Та бүхнийг Оюу толгойн уурхайд
хүлээн авч уулзаж байгаадаа баяртай
байна. Намайг Цагаан сарын үеэр
Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумдын
ахмадуудтай золгож явахад тэд Оюу
толгойн уурхайг нүдээр үзэж, ажил
байдалтай нь танилцах хүсэлт тавьж
байсан юм. Тэрхүү хүсэлтийг ёсоор
болгож, анхныхаа аяллыг өнөөдөр
ийнхүү зохион байгуулж буй юм. Оюу
толгой бол Монголын уурхай. Өмнийн
говийн энэ сайхан нутагт үйл ажиллагаа
явуулдгаараа бид ямагт бахархдаг.
2013 онд манай уурхай анхны зэсийн

баяжмалаа гаргаж байлаа. Түүнээс хойш
дөнгөж дөрвөн жил өнгөрч байна. Энэ
хугацааг хүнээр жишээлбэл, уурхай
маань дөнгөж хөлд орж байгаа хүүхэд
л гэсэн үг” гээд Оюу толгойн ордын
нөөцийн 80 хувь нь газрын гүнд байдаг,
түүнийг олборлохын тулд одоогоор
1300 метрийн гүнд нэвтрээд байгаа,
баяжуулах үйлдвэр дэлхий дээр хамгийн
бага ус ашигладаг, хэрэглэсэн усныхаа 85
хувийг дахин ашигладаг, “Оюу толгой”-д
10-аад мянган хүн ажилладаг, 97 хувь
нь монголчууд, тэдний 2000 гаруй нь
Өмнөговийн иргэд, далд уурхайн бүтээн
байгуулалт 5-7 жил үргэлжлэх, говийн
чандмань эрдэнэ ус хэмнэхийг ихэд
анхаарч буй, гурван суманд бэлчээр,
уст цэгийн судалгаа хийж байгаа,
Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”гаар дамжуулан орон нутагт жил бүр

таван сая ам.долларын санхүүжилт
олгож байгаа, орон нутгийн ханган
нийлүүлэлтийг өргөжүүлэх, ажлын байр
нэмэгдүүлэх, малчдын худгуудад тогтмол
мониторинг хийдэг болох зэрэг олон
зүйлийн учрыг ахмадуудад энгийнээр
тайлбарлаж өгөв. Зарим ахмадыг Оюу
толгойн уурхайд ажилладаг үр хүүхэд,
садан төрлийнхөн нь тосон уулзаж,
уурхайнхаа болон ажлынхаа талаар
өгүүлж байлаа.

Ахмадууд уурхайтай танилцсаныхаа
дараа “Үнэхээр агуу том бүтээн
байгуулалт юм байна. Нүдээр үзэж байж
л мэдлээ. Бид чинь Оюу толгойн талаар
“Орон нутгийн сонин”-оос уншиж, хааяа
ТВ-ээр л харах юм. “Зуун удаа сонсохоор
нэг удаа үз” гэдэг чухам үнэн үг юм байна
гэдгийг энд ирээд л мэдлээ. Аюулгүй
байдал, хөдөлмөр хамгааллыг хамгаас
эрхэмлэдэг нь тун сайхан санагдлаа.

2017 оны тавдугаар сар
Олон сайхан залуус ажилладаг
юм байна” гээд “ийм сайхан бүтээн
байгуулалтыг улстөржүүлж ажил үйлсэд
нь битгий саад болоосой, орон нутгийн
ядуу зүдүү айл өрхийг дэмжиж тусалж
байгаарай, ахмадуудын эрүүл мэндийг
хамгаалах талаар илүүтэй анхаараарай,
залууст урам хайрлаж байгаарай” гэх
мэтээр чин сэтгэлийн захиасаа ч хэлж
байсан юм. Энэ үеэр зарим ахмадтай
цөөн хором ярилцлаа.

Хоролын СҮРЭНЖАВ-Баян-Овоо
сумын харьяат, 70 настай. Сум, бригад,
багт олон жил дарга даамлын алба
хашиж явжээ. Сумынхаа “Говийн хөгжил”
нэгдлийн орлогч дарга, багийн даргаар
олон жил ажилласан, ахмад ажилтан
юм байна. Тэтгэвэрт гарснаасаа хойш
амины хэдэн малаа адгуулан амьдарч
байгаа аж. Одоо бог голдуу 200-гаад
малтай гэнэ. Үүнийхээ хажуугаар төмс,
сонгиноос авахуулаад хайлаас, сухай,
шар хуас, чацарганын мод хүртэл тарьж
байгаа гэсэн. Тарьсан мод маань бараг
500-600-д хүрсэн байх гэж ярив. Энэ
бүхэнд шаардлагатай хөрөнгө мөнгийг
өөрөөсөө гаргадаг гэж байсан. Зургаан
хүүхдийн хоёр нь “Оюу толгой”-д
ажилладаг аж.
Дампилийн БАЯРСАЙХАН-Манлай
сумынх, энэ жил 61-тэй. Сумынхаа хүн
эмнэлэгт 30 гаруй жил сувилагчаар
ажиллаад тэтгэвэртээ гарчээ. Сардаа
260 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй гэнэ.
150-иад малтай. Дөрвөн хүүхэдтэй аж.
Хүү Ч.Амарбаясгалан, Ч.Мөнхбаясгалан
хоёр нь Оюу толгойн уурхайд, хүргэн

Д.Энхбаясгалан нь “Оюу толгой”-н түнш
“Ханбогд хурд” компанид жолоочоор
ажилладаг юм байна.

Гэндэндаржаагийн РЭНЦЭННОРОВМанлай сумын харьяат. АУДэС-ийн
эмчилгээний ангийг 1977 онд төгсөөд
Цогтцэций, Номгон суманд эмчээр
ажиллаж байгаад 1983 оноос Манлайдаа
ажиллажээ. Ингэхдээ 1985-2013 он
хүртэл бараг гучин жил их эмчийн
салбарын эрхлэгчээр ажилласан
буянтан. Монголын төр, засаг түүний
хөдөлмөр зүтгэлийг өндөр үнэлж, 2006
онд “Хүний гавьяат эмч” хэмээх эрхэм
хүндтэй цолоор шагнажээ. Өнгөрсөн
жил тэтгэвэртээ гарсан гэнэ. Хүргэн нь
мөн л Оюу толгойн уурхайн хүнд машин
механизмын засварын газарт ажилладаг
аж.
Гаажидын ШААБААТАР-Энэ хэлэмгий
эр бол Баян-Овоо сумынх. “Хөдөө хэдэн
малтайгаа байдаг. 430-аад малтай, ихэнх
нь тэмээ, 240-өөд юм бий” гэв. 1970-аад
оны эхээр армид гурван жил алба хааж,
бага даргын курсэд хүртэл суралцаж
явжээ. Тэрээр “Манайх энэ Жавхлант
хайрхны цаахна нутагладаг юм. Энэ
Оюу толгой чинь манайхны тэмээний
бэлчээр л байсан газар шүү дээ” гэж
хуучлав. Тэрээр Стив захиралд хандан
“тэмээ ноосолдог цахилгаан хайч өгвөл
хариуд нь Цагаан сараар тарган хонины
ууц өгнө шүү “ хэмээн тоглоом наадмын
завсар хэлж байв.
Ханбогд сумын Ахмадын хорооны
даргаар 15 жил ажилласан Х.Амбаа
гуай хэлэхдээ “Оюу толгой” компани

орон нутагт олон төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлдэг юм. Түүний нэг нь
“Соёлын өвийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд
байгуулсан, та бидний одоо сууж буй
энэхүү “Ёс заншлын өргөө”. Өргөө маань
дөрөв дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа
явуулж байна. Энд жинхэнэ монгол
ахуй амьдралыг харуулахыг зорьсон
юм. Чөдөр тушаа, буйл бурантаг,
эмээл хазаар гээд мал аж ахуйн тоног
хэрэгслээс эхлээд монголчуудын амьдрал
ахуйг харуулсан төрөл бүрийн зүйлс энд
бий. Манай сумын найман ахмад долоо
хоногт хоёр удаа ээлжээр өргөөндөө
ирж, зочид гийчдэд монгол аж амьдрал,
ахуйн соёл, зан заншлаа танилцуулдаг
юм” гэв.
Баян-Овоо сумын Ахмадын хорооны
дарга Ж.Цэдэн “Чихээр сонсох, нүдээр
үзэх хоёр ямар их ялгаатай байдаг юм
бэ. Үнэхээр сайхан бүтээн байгуулалт
манай говьд өрнөж байгааг харахад
бахтай байна. Би өнгөрсөн оны сүүлчээр
сумын Ахмадын хорооны даргын
үүрэгт ажлыг хүлээж авсан. Хөдөө орон
нутгийн ахмадууд бидэнд хамгийн

чухал шаардлагатай зүйл гэвэл эрүүл
мэндийн үйлчилгээ л байна. Өнгөрсөн
жил манай суманд тохилог сайхан
эмнэлэг барьж өгсөн “Оюу толгой”
компанийн удирдлагад баярлаж байна”
гэсэн бол Манлай сумын Ахмадын
хорооны дарга Г.Алтанцэцэг “би энэ
ажлыг тав дахь жилдээ хийж байна.
Ахмадын шинэ өргөөтэй болох гээд. Бас
тэндээ чийрэгжүүлэлтийн төвтэй болчих
санаатай. Үүнд туслаарай” гэв. Тэрээр
Стив захиралд таван хошуу малын
баримал, өргөмжлөл гардуулж, “орон
нутгийн хөгжил, говийн зон олонд сайн
үйл бүтээх үйлсээ улам эрчимжүүлээрэй”
гэж ерөөв.

Стив захирал тэдэнд “Оюу толгой”-н
түүхийн ном тэргүүт гарын бэлэг
гардуулж, “Өнөөдөр урин хаврын
дулаахан өдөр байна. Цаг зав гаргаад
манай уурхайтай танилцаж, санал
бодлоо харамгүй хуваалцсан та нарт их
баярлалаа. Та бүхнээс урмын сайхан үгс
сонслоо. Наадмаар дахин уулзалдъя. Аян
замдаа сайн яваарай” гэлээ. 
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ “ГОВИЙН
ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ГААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан” нь Өмнөговь аймаг, тус аймгийн
Ханбогд сум болон “Оюу толгой”
ХХК-ийн хооронд байгуулсан Хамтын
ажиллагааны гэрээний дагуу
байгуулагдсан төрийн бус байгууллага
юм. Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн
олон талт оролцоо болон нийгмийн
дэд бүтцэд тогтвортой үр ашиг өгөх
төсөл хөтөлбөрүүдэд дэмжлэг үзүүлэх
замаар Өмнөговь аймгийн иргэд,
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын
сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх,
тэдгээрийн чадавхыг бэхжүүлэхэд хувь
нэмэр оруулах зорилготой.

АЛСЫН ХАРАА

Итгэлцэлд
суурилсан
сайхан
ирээдүйг
Өмнөговьд
бид хамтдаа
бүтээнэ
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ “ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙН ДЭМЖИХ САН”-ГААС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН
НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСЛҮҮД
2015 онд санхүүжүүлсэн төслүүд

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ

Үр өгөөж: Даланзадгад сумын шинэ
суурьшлын бүсэд байрласан, 2-5 настай
хүүхдүүд цэцэрлэгт хамрагдсан. Орон
нутгийн 30 гаруй иргэн ажлын байртай
болов.

2016 онд санхүүжүүлсэн төслүүд

2017 онд санхүүжүүлэх төслүүд

БАЯН-ОВОО СУМЫН 10 ОРТОЙ ЭМНЭЛЭГ

ХАНБОГД СУМЫН СУРГУУЛЬ,
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР

Үр өгөөж: Эмнэлэг болон бусад туслах
барилгатай болж, эмч нар иргэдэд эрүүл
мэндийн сургалт явуулж, боловсрол
олгох, урьдчилан сэргийлэх үзлэг,
халдварт өвчний хяналт, өвчний
тархалтыг үнэлэх, яаралтай тусламж,
нөхөн сэргээх эмчилгээ хийх боломжтой
болсон юм.

Үр өгөөж: Хүн амын төвлөрөл өсөн
нэмэгдэж байгаа Ханбогд сумын хүүхдүүд
стандартад нийцсэн сургууль, цэцэрлэгт
сурч хүмүүжих боломж бүрдэнэ.
ХАНБОГД СУМЫН МАЛЫН ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН СУМ ДУНДЫН ТӨВ

Үр өгөөж: Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо,
Цогтцэций сумын малчдын малд эрүүл
мэндийн цогц үйлчилгээ үзүүлснээр
мал сүрэг эрүүлжиж, малчдын аж ахуй
амьжиргаа дээшилнэ.
МАНЛАЙ СУМЫН УУРЫН ЗУУХ

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН 26-Р ЦЭЦЭРЛЭГ

Үр өгөөж: Гэр хорооллын бүсэд
байрласан, 2-5 настай 200 хүүхэд
сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах
боломжтой боллоо. Орон нутгийн 30
гаруй иргэн ажлын байртай болов.

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН II СУРГУУЛИЙН
СПОРТ ТАНХИМ

Үр өгөөж: Сурагчид чөлөөт цагаараа
төрөл бүрийн спортын секц, дугуйланд
хамрагдан чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрүүлэх боломж бүрдэв. Сургуулийн
захиргаанаас биеийн тамирын олон
төрлийн уралдаан тэмцээн зохион
байгуулах боломжтой боллоо.

Үр өгөөж: Айл өрхүүд халаалтад
холбогдох боломжтой болохоос гадна
иргэдийн эрүүл мэндэд сөргөөр
нөлөөлөхгүй байхаар алслагдсан зайд
байрлана.
ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН НИЙТИЙН
ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үр өгөөж: Даланзадгад сумын
нийтийн тээврийн үйлчилгээний
хүртээмжийг дээшлүүлснээр сумын
иргэд, үйлчлүүлэгчдэд чанартай, хурдан
шуурхай үйлчилгээг хүргэнэ.

2017 оны тавдугаар сар

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан” нь Өмнөговь аймаг, тус аймгийн
Ханбогд сум болон “Оюу толгой”
ХХК-ийн хооронд байгуулсан Хамтын
ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтийг
зохион байгуулах төрийн бус
байгууллага бөгөөд уг гэрээний
хавсралтын дагуу Нийгмийн дэд бүтэц,
Нийгмийн суурь үйлчилгээ, Байгаль
орчны хяналт хамгаалалт, Усны
менежмент, Үндэсний түүх соёл, аялал
жуулчлалын менежмент, Уламжлалт
мал аж ахуй, бэлчээрийн менежмент,
Орон нутгийн бизнес хөгжил гэсэн
үндсэн чиглэлийн төсөл хөтөлбөрийг
санхүүжүүлдэг.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өмнөговьчуудын
сайн сайхан
амьдралыг
дэмжсэн хамтын
хөгжлийн
санаачилгыг
санхүүжүүлэгч
сан байна

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ “ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙН ДЭМЖИХ САН”-ГААС 2016 ОНД
САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
НИЙГМИЙН СУУРЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Дэмжигдсэн хөтөлбөрүүд:
• Ханбогд суманд хэрэгжүүлж буй “Эрүүл
малчин”
• Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг,
байгаль орчны суурь судалгаа
• “Залуу манлайлагч”
• Говийн бүсийн сэргээн засах үйлчилгээ
• Орон нутагт замын хөдөлгөөнд зөв
соёлтой оролцох
• Хүний наймааны хохирогч болон
шилжин суурьшигчдын эрхийг
хамгаалах
• Миний гэр бүл
• Хотын соёл

ҮНДЭСНИЙ ТҮҮХ СОЁЛ, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛИЙН
ХӨТӨЛБӨРҮҮД

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ,
ХАМГААЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛИЙН
ХӨТӨЛБӨРҮҮД

• Аялал жуучлалын салбарын хөгжилжуулчдыг татах сургалт, сурталчилгаа

• Ханбогд сумын мод үржүүлгийн газар

• Манлай сумын Шар цав, Ханбогд сумын
Хүрдэт агуйн соёлын өвийг аялал
жуулчлалтай хослуулан хамгаалах

• “Оюу” хүлэмж
• Манлай сумын “Говийн ойн төгөл”

• Үндэсний өв соёл, мэдлэг ухааныг
хүүхэд залууст өвлүүлэн үлдээх сургалт

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧИГЛЭЛИЙН
ХӨТӨЛБӨРҮҮД

• Манлайн музей хөтөлбөр

• Нутгийн иргэдэд тулгуурласан усны
чанарын хяналт үнэлгээ
УЛАМЖЛАЛТ МАЛ АЖ АХУЙ, БЭЛЧЭЭРИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
• “Тариа”

• “Ариутгал – 2016”

• Сургалт
• Цахим сургалтаар сурагчдын мэдлэг
чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөр

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, ДАЛАНЗАДГАД СУМ, ДАЛАН III БАГ, “ГОЛОМТ” БИЗНЕС
ТӨВ, IV ДАВХАР, 404 ТООТ
ХОЛБОГДОХ УТАС: 70533577, 70533578
ЦАХИМ ХУУДАС:WWW.GOVIINOYU.MN
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ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”
ЦАС ЗУДЫН ХОХИРЛЫГ БАРАГДУУЛАХАД
ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭВ
 Өмнөговь аймгийн зарим сумын
нутгаар энэ оны гуравдугаар сарын
23-26-ны өдрүүдэд их хэмжээний цас
орсон билээ. Энэхүү гамшигт нэрвэгдсэн
сумдын малчдад өвс тэжээл хүргэх,
шуурганд уруудсан мал, төөрсөн
хүмүүсийг эрж олох, иргэдийн аюулгүй
байдлыг хангах зорилгоор авсан
яаралтай арга хэмжээний үеэр аймаг,
сумд ихээхэн зардал гаргасан юм.
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын хүсэлтийн дагуу “Говийн оюу
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах
зөвлөл байгалийн гэнэтийн гамшигт
үзэгдэлд хохирсон сумд болон Өмнөговь
аймагт санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхээр
шийдвэрлэсэн юм. Уг шийдвэрийн
дагуу учирсан хохирлыг барагдуулахад
зориулж, 44.1 сая төгрөгийн тусламжийн
санхүүжилтийг холбогдох сумд болон
аймгийн гамшгаас хамгаалах санд
олголоо. 
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ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН V СУРГУУЛЬ МЭДЭЭЛЭЛ
ТЕХНОЛОГИЙН ТАНХИМТАЙ БОЛОВ
суралцагчид оролцов. Сургуулийн
авьяаслаг сурагчид ая дуугаа өргөж,
үндэсний хувцсаар гоёсон сурагч “Жалам
хар”-ыг бүжиж хурсан олныг цэнгүүлэв.

 2016 онд ашиглалтад орсон шинэхэн
сургууль суралцагчдаа хүлээн авч үйл
ажиллагаа нь жигдэрч байна. Шинэ
тутам сургуульд багш нарын эрдэм
мэдлэг түгээх эрхэм үйлс, суралцагчдын
шинийг сурах үйл хэрэгт шаардлагатай
материаллаг бааз дутмаг байлаа. Тус
сургуулийн захиргааны санаачилга,
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын
Тамгын газрын захиалгаар “Оюу толгой”
компанийн хөрөнгө оруулалттай
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”гийн санхүүжилтээр орон нутгийн “Хос
могойн чуулган” компани гүйцэтгэж,
сурагчдад цахим сургалт олгох шинэ
танхимтай болголоо. Нээлтийн ёслолд
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга
Х.Сугир, Засаг даргын орлогч Х.Батболд,
Даланзадгад сумын ИТХ-ын дарга
Т.Мэндээ, “Оюу толгой” компанийн Орон
нутгийн харилцаа хариуцсан Ерөнхий
менежер Ш.Байгалмаа, багш сурган
хүмүүжүүлэгчид, эцэг эхийн төлөөлөл,

“Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн
харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер
Ш.Байгалмаа хэлэхдээ “Ирээдүйд
мэдээллийн технологийн төв гэгдэх
Цахиурын хөндийд нэрээ дуурсгах
монгол оюун ухаан энэ танхимаас
төрөхийг хүсэн ерөөж, мэдээллийн
технологийн шинжлэх ухаантай хөл
нийлүүлэн алхаж, Өмнөговь аймагтаа
Цахиурын хөндийг бий болгох эхлэл
тавигдаж байгаад баяртай байна” гэв.
Даланзадгад сумын ИТХ-ийн дарга
Т.Мэндээ сурагчдыг хүч чадлаа бүрэн
дүүрэн ашиглаж, сурч боловсрох таатай
орчин бүрдсэн сургуульдаа цаг үетэйгээ
хөл нийлүүлэн алхахыг уриаллаа. 

МО ХЭМЭЭХ
МОЛИБДЕН
 Оюу толгойн ордын нөөцийн
голлох ашигт малтмал болох зэс, алт,
мөнгөний талаар өмнө нь уншигчдадаа
танилцуулсан билээ. Энэ удаа
молибдений тухай өгүүлье.
МО буюу молибден мөнгөлөг саарал
өнгөтэй металл, 2623°C хэмд хайлдаг.
Хуяг дуулга, агаарын хөлгийн эд анги,
цахилгаан холбоо, аж үйлдвэрийн мотор
болон утас үйлдвэрлэлд өргөнөөр
ашиглаж байна. Шведийн химич
Карло Шееле 1778 онд молибденийг
нээжээ. Нэр нь свинец буюу хорголж,
хар тугалга гэсэн утгатай грек үгээс
гаралтай. Молибдений ордоор баялаг
орнууд гэвэл, АНУ, Мексик, Чили,
Канад, Австрали, Норвеги, ОХУ юм.
Олборлолтоор нь үзвэл, АНУ 68.2, Хятад
103, Чили 48.8, Перу 17, Канад 9.7, ОХУ 4.8,
Мексик 14.4, Армен 7.1, Иран 4, Монгол
хоёр мянган тонноор эхний аравт багтаж
байна. Монгол дэлхийн нийт олборлосон
139 мянган тонн молибдений 1.2 хувийг
үйлдвэрлэдэг гэх тооцоо байдаг. Манай
улсын хувьд Өндөр цагаан, Цагаан
чулуут, Түргэн гол, Улаан энгэр, Буянт
гол зэрэг 50 орчим орд, илэрц байдаг
ажээ. Молибденээр баялаг хүнс гэвэл,
элэг, вандуй, улаан буудай, эрдэнэ шиш,
будаа, лууван. Молибден ханш сайтай,
2016 оны байдлаар нэг тонн нь 11750
ам.доллар байв. 

2017 оны тавдугаар сар

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛААР
АРМАНДО ТОРРЕСЫГ ТОМИЛОВ

Үйл ажиллагаа, шинэчлэлт хариуцсан
захирлаар томилогдон ажиллаж байв.
АрмандоТоррес нь бизнесийн үйл
ажиллагааг өөрчлөн сайжруулах,
дотоод нөөц бололцоог бэхжүүлэх, орон
нутагтай харилцаа, хамтын ажиллагааг
бататгах, ажиллагчдын ур чадварыг
дээшлүүлэх чиглэлээр үр бүтээлтэй
ажилласан туршлагатай. ТУЗ-өөс
Армандог тус компанийг чадварлаг
удирдан манлайлж, цаашдын амжилтад
хүргэнэ гэдэгт итгэл төгс байна.

 “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн
шийдвэрээр тус компанийн Гүйцэтгэх
захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Стивен
Жонсыг чөлөөлж, Армандо Торресыг
Гүйцэтгэх захирлаар томилсон байна.
Армандо Торрес өнгөрсөн 2016 оноос
эхлэн “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн
гишүүн бөгөөд Рио Тинто компанийн
“Оюу толгой”-г хариуцсан захирлаар

ажиллаж байсан юм. Армандо Торрес
ТУЗ-ийн гишүүнээр үргэлжлүүлэн
ажиллана. Тэрээр сүүлийн зургаан
жил Рио Тинто группт удирдах ажил
эрхэлсэн бөгөөд ажлын гараагаа Рио
Тинтогийн Хөнгөн цагааны группийн
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар
эхлүүлж, Австрали, Канад дахь үйл
ажиллагааг хариуцан ажилласны дараа

Компанийг сүүлийн найман сарын
хугацаанд амжилттай удирдсан Стивен
Жонс Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар
томилогдон ажиллах бөгөөд уурхайн
үйл ажиллагааны баг, дэд бүтцийн
үйлчилгээ, орон нутгийн харилцааны
хэлтсүүд түүний удирдлагад багтана.
Стивен Жонс ажлаа Армандо Торрест
тайлагнана. Стивен Жонсын Гүйцэтгэх
захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллах
хугацаандаа оруулсан чухал хувь нэмэр,
чадварлаг манлайллыг өндрөөр үнэлж
байна. Тэрээр “Оюу толгой”-н цаашдын
хөгжлийн эх суурийг бэхжүүлэхэд чухал
үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

АМЖИЛТЫН
ТӨЛӨӨ ХАМТДАА
 Оюу толгойн гүний уурхайн их
бүтээн байгуулалтыг сэргээн эхлүүлэх
шийдвэр гарснаас хойш даруй нэг
жил өнгөрчээ. Өнгөрсөн нэг жилийн
хугацаанд гүний уурхайн төсөл нэн
ахицтай урагшилж, үйл ажиллагааны
баг ч мөн шилдэг гүйцэтгэлээ хадгалан
ажиллаж байна.
Бид 2016 онд нийт 210.6 сая
ам.долларын татвар төлж, төлсөн
татвараараа хоёр дахь жилдээ улсдаа
тэргүүлж, Монгол Улсын ТОП-100 аж
ахуйн нэгжийн хоёрдугаар байрт
хоёр дахь жилдээ шалгарлаа. Тийм
ч учраас нийт ажиллагсад, гэрээт
байгууллагуудын 10 мянга гаруй
ажилчдаас бүрдсэн халуун ам бүлээрээ
ололт, амжилтаа тэмдэглэж байна.
Бид энэ эрчээ хадгалан улам сайн
ажиллаж, аюулгүй ажиллагаагаа
эрхэмлэн Оюу толгойг олон улсад
өрсөлдөх чадвартай, дэлхийн шилдэг
уурхай болгон бэхжүүлж, Монгол
Улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулан
ажиллаж байна. Хамтдаа хөгжлийн
төлөө урагшаа!
“Оюу толгой”-н онцлох мэдээллийг
дараагийн дугаараас үзнэ үү. 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ “ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ “ӨНӨД ӨВЛӨХ
ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА
УРЛАХУЙ”
ажиллагаа” компанитай импортын гэрээ
хүлээсэн үүргийнхээ дагуу дотоодын
 “Оюу толгой” компани Монгол
КОМПАНИТАЙ
байгуулсны үндсэн дээр талууд “Эрчим
эх үүсвэрээс эрчим хүч авах чиглэлээр
Улсын “Цахилгаан дамжуулах үндэсний
хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”
Засгийн газрын холбогдох агентлаг,
сүлжээ” ТӨХК-тай “Эрчим хүч худалдах,
ТАНИЛЦЛАА
байгуулсан юм. 2014 оны наймдугаар
Засгийн газраас шалгаруулсан хөрөнгө
худалдан авах тухай гэрээ” байгуулсан
тухай тавдугаар сарын 12-нд мэдэгдлээ.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх
захирал Армандо Торрес “Энэхүү гэрээг
байгуулсан нь манай компанийн
хувьд маш чухал бөгөөд Монгол Улсын
Засгийн газар, “Оюу толгой” компанийн
нягт харилцаа, хамтын ажиллагааны
нэг илэрхийлэл юм. Эрчим хүчний
гэрээ байгуулснаар манай компанийн
ирээдүй, Монгол Улсад оруулах хувь
нэмэр баталгаажиж байна. Уг гэрээ нь
“Оюу толгой”-н бизнесийн хөгжлийг
тасралтгүй, найдвартай эрчим хүчний
эх үүсвэрээр хангах боломж олгож
байна. Бид Засгийн газартай хамтран
дотоодын эрчим хүчний байнгын эх
үүсвэртэй болох чиглэлээр үргэлжлүүлэн
ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн
газар, “Оюу толгой” компанийн
хамтарсан ажлын хэсгийн хоёр жилийн
хөдөлмөрийн үр дүнд энэхүү гэрээг
байгуулж байгаа нь стратегийн хамтын
ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж буйн
нотолгоо юм” гэж онцлон тэмдэглэв.
“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ”
ТӨХК нь БНХАУ-ын Өвөр Монголын
Эрчим хүчний олон улсын хамтын
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сард Монгол Улсын Засгийн газар
болон “Оюу толгой” компани “Өмнөд
бүсийн эрчим хүчний салбарт хамтран
ажиллах гэрээ” байгуулж, БНХАУ-ын Өвөр
Монголын эрчим хүчний сүлжээнээс
эрчим хүч авах чиглэлээр хамтран
ажиллахаар тохиролцсон юм. “Оюу
толгой компани “Өмнөд бүсийн эрчим
хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээ”
болон Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр

оруулагчидтай дотоодод цахилгаан
станц байгуулах чиглэлээр үргэлжлүүлэн
хамтран ажиллаж байна. Шинээр
байгуулж буй гэрээ 2017 оны долдугаар
сарын 4-ний өдрөөс эхлэн зургаан
жилийн хугацаатай хэрэгжинэ. Дөрөв дэх
жилийн дараагаас дотоодод цахилгаан
станц ашиглалтад орсон нөхцөлд гэрээг
хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
боломжтой юм. 

 Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа
явуулдаг “Өнөд өвлөх урлахуй” ХХК
гэхээсээ “Даланбулаг” цэвэр усны
газар гэвэл хүн бүр мэддэг хүнсний
үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай
аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир, Засаг
дарга Н.Наранбаатар, ЗДТГ-ын дарга
Ө.Баянмөнх, Даланзадгад сумын ИТХын дарга Т.Мэндээ нар танилцлаа.
Тус үйлдвэрийн захирал Ц.Энхтүвшин
“есөн жилийн өмнө үйлдвэрийнхээ
суурийг таван хүнтэй тавьж байсан
бол өнөөдөр 30 гаруй ажилтантай
болж, барилга байгууламжаа
өргөжүүлэн цэвэр ус, банш, бууз,
даршилсан хөмүүл, чөмөгний
тос, кимчи зэрэг есөн төрлийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, хэрэглэгч
түмэндээ хүргэж байна” гэж ярив.
Тус үйлдвэрийн газартай танилцсан
дарга нар “Хийсэн ажилтай, харуулах
зүйлстэй, олон хүнийг ажлын байраар
хангаж байгаа ийм аж ахуйн
нэгжүүдээ боломжоороо дэмжиж
ажиллана” гэв. 

2017 оны тавдугаар сар

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2017 ОНЫ I УЛИРЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
хэмжээний хэд хэдэн гэрээ байгуулсны
хамгийн том нь налуу нэвтрэлтийн
материал зөөвөрлөх системийн гэрээ
юм.
“Оюу толгой” компанийн баяжуулах
үйлдвэр 2017 оны I улиралд улирлын
дээд амжилтыг тогтоон сайн
гүйцэтгэлтэй ажиллалаа. Боловсруулсан
хүдрийн хэмжээ 2016 оны IV улирлынхаас
2.7 хувиар өсөв. Мөн улиралд өдрийн
дундаж боловсруулах хүдэр 112.1
мянган тонн-д хүрсэн нь өмнөх оны IV
улирлынхаас 5.1 хувиар өссөн үзүүлэлт
юм.

 “Оюу толгой” компани 2017 оны
гуравдугаар сарын 31-нээр дуусгавар
болсон улирлын гүйцэтгэлийн тайлангаа
тавдугаар сарын 22-нд танилцууллаа.
ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
“Оюу толгой” компани 2017 оны эхний
улирлын 90 хоногийн 79 хоногт нь
гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. 2017 оны
гуравдугаар сарын 31-нээр дуусгавар
болсон гурван сарын хугацаанд “Оюу
толгой” компанийн 200 мянган хүн/цагт
ногдох гэмтэл бэртлийн давтамж 0.42
байлаа.

2017 оны I улирлын орлого 237.5 сая
ам доллар буюу өмнөх 2016 оны IV
улирлынхаас 5.7 хувиар их байсан нь
зэсийн борлуулалтын дундаж үнэ өндөр
байсан болон борлуулсан баяжмал дахь
зэсийн хэмжээ их байсантай холбоотой
юм.
Гүний уурхайн хөндлөн нэвтрэлт, босоо
ам 2, 5-ын нэвтрэлт, туслах дэд бүтцийн
болон налуу ам, үйлчилгээний порталын
ажил 2017 оны I улиралд ахицтай байв.
Гүний уурхайн өргөтгөлийн ажилд
2017 оны I улиралд 136.4 сая ам.доллар
зарцуулж, улирлын турш томоохон

“Оюу толгой” дэлхий даяарх ижил үйл
ажиллагаатай бусад уурхайнуудын усны
хэрэглээний 1/3-тэй тэнцэх хэмжээний
буюу нэг тонн хүдэр боловсруулахад
ердөө 0.4 шоо метр ус ашиглаж, дэлхийн
жишиг байгаль орчны гүйцэтгэлээ
үргэлжлүүлэн бататгав. Энэ хугацаанд
ус дахин ашиглалтын түвшин 88.7 хувь
байлаа
“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх
захирал Армандо Торрес “Оюу толгой
компани энэ жилийн эхний улиралд
амжилт дүүрэн ажиллалаа. Бид үйл
ажиллагааны голлох хэсгүүдэд дээд
амжилт тогтоон ажиллаж, гүний уурхайн
төслөө ахицтай урагшлуулахын зэрэгцээ
аюулгүй ажиллагааг үргэлжлүүлэн нэн

тэргүүнд тавин ажиллав. Энэхүү амжилт
бол 93 хувь нь монголчуудаас бүрдсэн
манай ажиллах хүчний ур чадварыг
бодитоор харууллаа. Бид орон нутгийн
хөгжилд хувь нэмрээ үргэлжлүүлэн
оруулж, Хамтын ажиллагааны гэрээний
хоёр жилийн ойгоо хоёр томоохон
үйл явдлын хамтаар тэмдэглэлээ.
Ханбогд сумын цэвэр усан хангамжийн
байгууламжийг хүлээлгэн өгч, малын
эрүүл мэндийн сум дундын нэгдсэн
төвийн шавыг тавилаа. Энэхүү хоёр
байгууламж нь бүс нутагтаа төдийгүй
салбартаа анхдагч бүтээн байгуулалт
юм” хэмээн онцлон тэмдэглэв.
“Оюу толгой” компани 2017 оны нэгдүгээр
улиралд дотоодын ханган нийлүүлэлт,
үйлдвэрлэлийг үргэлжлүүлэн дэмжиж,
75 сая ам долларыг үндэсний ханган
нийлүүлэлтэд зарцуулжээ. Компани
шилдэг ханган нийлүүлэгчдийг
шалгаруулах жил бүрийн “Эрдэнийн
говь” ёслолоо Өмнөговь аймагт
зохион байгуулж, сар тутмын
нээлттэй өдөрлөгөөрөө бизнесийн
байгууллагуудтай харилцаагаа
үргэлжлүүлсээр байна.
Туркойз хилл “Оюу толгой”-г 2017 онд
130-160 мянган тонн баяжмал дахь зэс,
100-140 мянган унци баяжмал дахь алт
үйлдвэрлэнэ хэмээн таамаглаж байна.
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“Оюу толгой”-н санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд(*)
Бүх мэдээ нь үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бүрэн хэмжээнд тусгасан болно.
(Өөрөөр илэрхийлснээс бусад тохиолдолд сая
ам.доллараар)
Борлуулалтын орлого
Борлуулсан баяжмал (мянган тонноор)
Баяжмал дахь металлаас олсон орлого

2016 оны
1-р улирал
422.7
213.1

2016 оны 2-р
улирал
329.7
227.4

2016 оны 3-р
улирал
226.3
206.2

2016 оны
4-р улирал
224.6
181.9

2017 оны
1-р улирал
237.5
190.2

2016 он бүтэн
жилээр
1,203.3
828.6

Зэс (%)

202.0

207.9

174.2

178.5

196.6

762.6

Алт (г/т)

216.2

115.1

45.8

42.8

37.5

419.9

Мөнгө (г/т)

4.5

6.7

6.3

3.3

3.4

20.8

Борлуулалтын өртөг

207.9

237.1

232.5

184.3

194.4

861.8

Үйлдвэрлэлийн өртөг, хүргэлтийн зардал

125.9

141.2

134.3

112.5

120.7

513.9

Элэгдэл хорогдол

82.0

95.9

88.5

79.5

78.3

345.9

Үндсэн хөрөнгөнд оруулсан хөрөнгө оруулалт

55.9

53.3

74.4

142.7

147.9

326.3

Гүний уурхай

22.6

36.5

46.7

121.0

136.4

226.8

Ил уурхай

33.3

16.8

27.7

21.7

11.5

99.5

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

22.7

18.5

13.9

13.0

14.3

68.1

Үйл ажиллагааны мөнгөн зардал

196.6

215.5

187.8

175.4

168.4

775.3

Нэгжид ноогдох үйл ажиллагааны нийт зардал
(1 доллар/ фунт зэс)

0.66

1.55

2.00

1.90

2.15

1.48

*- “Оюу толгой”-н санхүүгийн гол үзүүлэлтүүдийг Туркойз хилл тайлагнасан. Энэхүү хэвлэлийн мэдээнд дурдсан аливаа санхүүгийн мэдээг Туркойз хиллийн нэгтгэсэн
санхүүгийн тайлан,эсвэл хамаарах хугацааны нэгтгэсэн тайлантай тулгаж ашиглана уу.
- Туркойз хиллийн хэвлэлийн мэдээг эндээс үзнэ үү: http://www.turquoisehill.com/s/news_releases.asp?ReportID=789950
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2017 оны тавдугаар сар

ОРОН НУТГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ
САЙЖРУУЛАХ ХАМТАРСАН АЖЛЫН
ХЭСГИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум,
Оюу толгойн уурхайн цогцолбор

ХИЛ, УУРХАЙН БҮСЭД ШИЛЖИН СУУРЬШСАН
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ
ТӨСЛИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

2017 оны дөрөвдүгээр сарын 25
тохиролцлоо. Талууд дараах сэдвүүдийн
хүрээнд гол анхаарлаа төвлөрүүлэн
ажиллахаар харилцан тохиролцов. Үүнд:

 Орон нутгийн худалдан авалт, ханган
нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулах,
шинэ боломж, чадавх бий болгох
зорилго бүхий Өмнөговь аймаг, “Оюу
толгой” компанийн Худалдан авалтын
газар (Үйл ажиллагааны болон Гүний
уурхайн төслийн худалдан авалтын
газрын төлөөлөл орсон)-ын хамтарсан
ажлын хэсгийг 2017 оны хоёрдугаар сард
байгуулсан билээ. Ажлын хэсгийн анхны
хурал 2017 оны хоёрдугаар сарын 9-ний
өдөр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад
суманд, удаахь нь гуравдугаар сард
Улаанбаатар хотод, Оюу толгойн уурхайн
цогцолборт дөрөвдүгээр сард болов.
Хурлын үеэр талууд өнөөг хүртэл олсон
ололт амжилт, одоогийн нөхцөл байдал,
тулгарч буй бэрхшээлийн талаар
ярилцаж, цаашид хэрхэн хамтран
ажиллах ажлын хүрээг харилцан

• Өмнөговийн аймгаас авч буй орон
нутгийн худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх,
ялангуяа нэмүү өртөг шингээсэн
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх замаар
худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх,
ингэхдээ үнийн өрсөлдөх чадвар
болон бизнесийн ёс зүйг хадгалах,
сайжруулах
• Өмнөговийн бизнесийн хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх
• Өмнөговьд зорилтот бизнесийн
хөгжүүлэх, зорилтот худалдан авалтын
боломжуудыг нэмэх
• Гэрээт байгууллагуудын худалдан
авалтыг нэмэгдүүлэх.
Хамтарсан ажлын хэсгийн хурлыг
хоёр сар тутамд зохион байгуулж,
дээрх ажлын хэрэгжилтийн явц,
хийхээр төлөвлөж буй ажил, тулгарч
буй бэрхшээл зэргийг хэлэлцэж
шийдвэрлэнэ. 

 Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний
байгууллага, “ЭКПАТ Монгол”
байгууллага, Хүйсийн тэгш эрхийн
төв ТББ хамтран Европын холбооны
санхүүжилтээр “Хил, уурхайн бүсэд
шилжин суурьшсан эмэгтэйчүүдийн
эрхийг хамгаалах төсөл”-ийг хоёр
дахь жилдээ зохион байгуулж байна.
Төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн
Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций,
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд
тус сумдын Засаг даргын захирамжаар
байгуулсан Орон нутгийн хамтарсан
багийг чадавхжуулах, тус сумдад бизнес
эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн жижиг төслийг
дэмжих, ачааны машины жолооч нар,
өсвөр үеийнхэнд болзошгүй эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн аян
зохион байгуулах, Гашуун сухайт боомтод
иргэдэд зориулсан “Мэдээллийн төв”
ажиллуулах, Замын-Үүд суманд эрх нь
зөрчигдсөн эмэгтэйчүүдийг хамгаалах
байраар хангах зэрэг ажлыг амжилттай
зохион байгуулж байна.

Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций
суманд шилжин суурьшсан бизнес
эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн жижиг төслийн
гарааг дэмжиж, Манлай сумын “Алтан
өндөг”, “Уран шаглаа”, Ханбогд сумын
уламжлалт гар урлал, үсчин-гоо сайхан,
цайны газар, бэлэг дурсгал, Баян-Овоо
сумын цайны газар, халуун ус-үсчин-гоо
сайхан, малын эрүүл мэнд, Цогтцэций
сумын цэцэрлэг-хүүхэд харах үйлчилгээ,
эрүүл амьдрал зэрэг 12 төсөл дэмжигдэн
гарааныхаа бизнесийг эхлүүлэн
ажиллаж байна. Эдгээр төсөлд шилжин
суурьшсан 30 гаруй эмэгтэй хамрагдаад
байна. Гашуун сухайт боомтоор хил
нэвтэрч ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, хил
орчимд шилжин суурьшсан тээврийн
жолооч нар, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч
эмэгтэйчүүдийг хүний наймааны бүх
хэлбэрийн эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан
сэргийлэх мэдлэг мэдээлэл түгээх
зорилготойгоор “Мэдээллийн төв”
байгуулан ажиллаж байна. 
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МАНАЙХАН
“Оюу толгой” компанийн халуун ам бүлийн 2000 гаруй нь Өмнөговийн уугуул иргэд. Бүр нэг гэр бүлийн хэд хэдэн хүн хамт ажилладаг
тохиолдол ч бий. Бид энэ удаагийнхаа дугаараас эхлэн “Оюу толгой” компанид ажилладаг орон нутгийн унаган иргэдийн тухай
цувралаар нийтэлж байхаар болов. Эхний дугаарт “Оюу толгой” компанийн Даланзадгад дахь Төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтэн
Доржпаламын Эрдэнэтогтохыг онцолж байна. Хамт ажилладаг нөхөд нь түүнийг “манай Эрдэнээ” гэх бөлгөө.

МАНАЙ ЭРДЭНЭЭ

 Эрдэнээ маань Өмнөговь аймгийн
Даланзадгад суманд хүй цөглөж, хүн
болсон азтай нэгэн. Говь нутгийн охин
болж төрсөндөө сэтгэл хангалуун байдаг.
Зарим хүн говь гэхээр халуун, элстэй,
хуурай, шороотой гэх мэтээр төсөөлдөг.
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Хүн өөртөө болон амьдралдаа сэтгэл
ханамжтай байвал хаана төрсөн нь
нэг их чухал биш гэх хатуу бодолтой
бүсгүй дээ. Түүний аав Дадьсүрэнгийн
Доржпалам мөн л говийн хүн, Хүрмэн
сумын харьяат. Цана, уулын спортын

төрлөөр хошой мастер цолтой. Өмнийн
говиос төрсөн цанын спортын ах дүү
гурван мастерын нэг. Төрөлх Өмнөговь
аймагтаа буудлага, цана, уулын болон
мото спортыг хөгжүүлэх, тэр ч байтугай
уургач, бугуйлч бэлтгэхэд залуу насаа
зориулсан буянтан. Эх орондоо төдийгүй
олимп, дэлхийд нэрээ дуурсгасан олон
шавьтай ачит багш. Эрдэнээгийн ээж
Жигмэдийн Болоож Баяндалай сумын
уугуул. Аливаа зүйлийг яаж ийж байгаад
өөрөө хийж бүтээхийн төлөө шаргуу
зүтгэдэг, дайчин, сайхан эмэгтэй байж.
Чухам тэр чанараараа буудлагын болон
хөнгөн атлетикийн спортоор шамдан
хичээллэж, чамгүй амжилт үзүүлсэн сайн
тамирчин байжээ. “Аав, ээж хоёрынхоо
тухай бүх сайхан үгийг хэлээд ч дуусахгүй
ээ” гэж охин нь хэлж байна.
Тэр гурван охин дүүтэй, айлын ууган
хүүхэд. Тийм ч учраас багадаа 10-ын
бидоноор ус зөөх, түлээ модоо хагалах,
нүүрс зөөх гээд гэрийн хамаг ажлаа
амжуулдаг байж. Хиргүй тунгалаг хүүхэд

нас үнэхээр сайхан шүү дээ. Дунд ангид
ороод зуныхаа амралтаар аавыгаа
дагаад Монгол орныхоо уул, хадаар
аялдаг болжээ. Чухам эндээс л уулаар
амьсгалах тэр хязгааргүй хүсэл мөрөөдөл
түүнд бий болсон биз ээ. Эрдэнээгийн
хообий бол уулын спорт, бас аялал.
Уулчны хувиар эх орныхоо болон бусад
орны цөөнгүй оргилд амжилттай авирч
байсныг манайхан андахгүй дээ. Түүний
мөрөөдөл-долоон тивийн оргилд авирах.
Зургаад нь аль хэдийнээ авирчихсан гээд
бодохоор түүний мөрөөдөл тун удахгүй
биелэх байх аа.

2017 оны тавдугаар сар

Эрдэнээ төрөлх хотынхоо дунд
сургуулийг төгссөний дараа Улаанбаатар
хотын Анагаах ухааны коллежийг
ерөнхий сувилагч, Худалдаа,
үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг
нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр
дүүргэсэн, өнөө цагийн боловсролтой
эмэгтэйчүүдийн нэг. Охин А.Ананд нь
ээжийнхээ замаар замнан Анагаахын
их сургуульд суралцаж буй. Ажил
байдлынх нь тухай асуухаар Эрдэнээ
“Ажил хүнийг голохоос биш, хүн ажлыг
голдоггүй” гээд л эхэлнэ дээ. Тэрээр
Анагаахын коллежид сурч байхдаа
зуныхаа амралтаар аймгийн нэгдсэн
эмнэлгийн хүүхдийн тасагт ээлжийн
сувилагчаар ажиллаж, ажлынхаа
гарааг эхэлж байжээ. Сэхээн амьдруулах
тасгийн анхны багийн гишүүн гэж
байгаа. Сувилагчаар ажиллаж байхдаа
“Говийн бүсийн эдийн засгийг хөгжүүлэх

санаачилга” төслийн төлөөлөгчийн
газарт цагаар давхар ажиллаж
байгаад дараа нь үйлчилгээний
ажилтан болж, энэ байгууллагадаа
дөрвөн жил гаруй ажиллажээ. Эндээс
л гадаадын хөрөнгө оруулалттай
байгууллагын үйл ажиллагааны
онцлог, энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн
мэдлэг, чадвар, харилцааны соёл гэх
мэтээс суралцаж, өөртөө дадал болгох
хэвшил олж авснаараа бахархдаг аж.
“Энд л компьютер ашиглаж сурахын
зэрэгцээ англи хэлний анхан шатны
мэдэгдэхүүнтэй болох гээд маш олон
зүйлд суралцсан маань “Оюу толгой”
хэмээх их айлын халуун ам бүлийн нэг
гишүүн болоход ихээхэн тус болсон гэж
боддог” гэж Эрдэнээ ярьж байна.

хойш Даланзадгад дахь Төлөөлөгчийн
газарт захиргааны туслах ажилтан,
захиргааны ажилтан, захиргааны
менежер, мэргэжилтний албыг нэр
төртэй хашиж байна. “Монгол Улсын
төдийгүй ялангуяа Өмнөговь аймгийн
хөгжил дэвшил, эдийн засгийн хөгжилд
шууд болон шууд бусаар жинтэй
хувь нэмэр оруулж байгаа энэ том
компанийн нэгэн эд эс болон ажиллаж
байгаагаараа үнэхээр их бахархдаг.
“Оюу толгой” компани болон түүний
ханган нийлүүлэгч, гэрээт компаниудад
Монголын мянга мянган залуучууд
үр бүтээлтэй ажиллаж, аюулгүй
ажиллагаа, орчин үеийн төрөл бүрийн
тоног төхөөрөмжийг өдөр тутмын үйл
ажиллагаандаа ашиглах гэх мэт маш их
зүйлд суралцаж байгаад баяртай байдаг.
Компани маань хүүхэд, залуучуудын

боловсрол, орон нутгийн худалдан
авалт, ханган нийлүүлэлт болон бусад
нийгмийн салбарын үйл ажиллагааг
дэмжсэн маш олон төсөл хөтөлбөрийг
орон нутагт хэрэгжүүлж байна. Миний
ажил амьдралын амжилт бүрийн ард
хамт олон маань байдаг. Өнөөдрийг
хүртэл энэ байгууллагын нэгэн гишүүн
байж, өглөө бүрийг ажилдаа явах эрч
хүч, урам зоригтой угтаж байгаа маань
хамт олны минь халуун дулаан уур
амьсгал гэж бодож байна. Эзэн хичээвэл
заяа хичээнэ гэдэг дээ. Охины хувьд
аав ээжээрээ, Төлөөлөгчийн газрын
менежер Д.Олжмэдэх гээд хамт олон,
найз нөхөд, спорт, бүтээн байгуулалт гэх
мэт олон зүйлээр бахархдаг” гэж тэр чин
сэтгэлээсээ өгүүлсэн юм. 

Тэрээр 2004 оны намар энэ өнөр
айлын хаалгыг анхлан татжээ. Түүнээс
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ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

ӨМНӨГОВИЙН
25 ИРГЭН
МЭРГЭЖЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАВ
 “Оюу толгой” компани орон
нутгийн иргэдийг дэмжих, тэднийг
мэргэжилтэй ажилтан болоход нь хувь
нэмэр оруулах зорилготой “Мэргэжилд
бэлтгэх хөтөлбөр”-ийг санаачлан хоёр
дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж
байна. Тус аймгийн 25 оюутан гагнуур,
цахилгаан, механикийн чиглэлээр
олон улсын болон үндэсний хэмжээнд
хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн
гэрчилгээ гардлаа. Эдгээр мэргэжил нь
“Оюу толгой” компанид шаардлагатай
ур чадвартай ажиллах хүч бэлтгэвэл
зохих хамгийн их эрэлттэй, бодит
шаардлага бүхий мэргэжлүүд юм.
Сургалтыг есөн сарын хугацаанд Ханбогд
сумын Техникийн сургалтын төвд
зохион байгуулсан бөгөөд “Оюу толгой”
компанийн Мэргэжлийн сургалтын
төв, Дорнодын Политехник коллеж,
Австралийн Queensland сургалтын
байгууллага болон “Субутай майнинг
сервисез” компани хамтран онол,
дадлага хосолсон хэлбэрээр явуулжээ.
Дараагийн элсэлтийг ирэх есдүгээр сард
авахаар төлөвлөж байна. 
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ХАНБОГД СУМЫН
“МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН” ЭЭЛЖИТ
ЕБС-ИЙН СУРАГЧИД УУЛЗАЛТ БОЛОВ
ОЮУ ТОЛГОЙН
УУРХАЙТАЙ
ТАНИЛЦЛАА
 Ханбогд сумын ЕБС-ийн төгсөх
ангийн 44 сурагч анги удирдсан
хоёр багшийн хамтаар Оюу толгойн
уурхайтай танилцлаа. Ирээдүйн
мэргэжлээ сонгох чухал мөчийн өмнө
төрөлх суманд нь өрнөж байгаа бүтээн
байгуулалттай танилцаж, өөрсдийн
сонгон суралцахаар төлөвлөж буй
чиглэлийн мэргэжлийн хүмүүстэй
уулзсан юм. Ил уурхай, баяжуулах
үйлдвэр, цахилгаан, ложистик,
ЭМААБО-ы хэлтэс, СОС эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд мэргэжлээ сонгосон
түүхээсээ сурагчидтай хуваалцан тухайн
мэргэжлийн талаар дэлгэрэнгүй яриа
өрнүүлсэн юм. Сурагчид уурхайтай
танилцахын зэрэгцээ Эрсдэлийг
таниулах болон Мэргэжлийн сургалтын
төвөөр зочилж, спорт цогцолборт
тоглоцгоов. Энэхүү үйл ажиллагааг
хоёр дахь жилдээ амжилттай зохион
байгуулсан нь энэ юм. 

 Ханбогд сумын ЕБС-ийн есдүгээр
ангийн сурагчид тус суманд байрлах
“Оюу толгой” компанийн Техникийн
сургалтын төвтэй танилцлаа. ЕБС-ийн
хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд
болсон энэхүү танилцуулах аялал нь
сурагчдад ирээдүйн ажил мэргэжлээ
зөв сонгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилго
бүхий “Мэргэжил бүхэн сайхан”
уулзалтын нэг хэсэг юм.

Энэ удаагийн уулзалтын зочноор
боловсрол, мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэргэшсэн
Х.Батхуягт оролцож, сурагчдад
мэргэжлийн боловсрол эзэмшихийн
давуу тал, Монгол Улсад шаардлагатай
байгаа ажил мэргэжлийн талаар
мэдээлж, зөвлөгөөгөө харамгүй
хуваалцсан юм. 
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“ЗАН ЗАНШИЛ-СУРГАЛТ” ТӨСЛИЙН
НЭЭЛТ БОЛОВ

 Сумын ЕБС-ийн бага ангийн
сурагчдын дунд хэрэгжүүлэх “Зан
заншил-сургалт” төслийн нээлт энэ
сарын 24-нд болов. Ёслолд сурагчид,
багш нар, эцэг эхчүүд, сумын ЗДТГ,
“Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн
харилцааны хэлтсийн төлөөлөл
оролцов. Бага ангийн сургалтын
менежер Ж.Одгэрэл, төсөл гардан
хэрэгжүүлэгч багш Д.Ганчимэг, төслийн
багийн гишүүн, Боловсролын тэргүүний
ажилтан, шатар даамны “Сэтгэмж”
клубын зөвлөх багш Б.Төмөрбаатар, эцэг
эхийн төлөөлөл Г.Отгонбаяр, тэргүүний
сурагч Хулангоо нар нээлтийн ёслолын
туузыг хайчлан төслийг эхлүүллээ.
Хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгч,
сурагчдад зориулж, дуу хөгжмийн
багш Отгондуламын удирддаг дууны
дугуйлангийн авьяаслаг сурагчид
ардын урлагийн өв сангаас тоглож

толилуулав. Соёлын төвийн дэргэдэх
морин хуурын “Галбын жонон”
чуулгын өсвөрийн морин хуурчид мөн
мэндчилгээ дэвшүүллээ. “Оюуны өргөө
Ханбогд” ТББ-ын захирал С.Сандагсүрэн
уг төслийн зорилго чиглэл, хамрах
хүрээний талаар танилцуулав. Зочид
“Зан үйлийн өргөө” болон төслийн
хэрэглэгдэхүүнээр гаргасан үзэсгэлэнг
үзэж сонирхов. Бага ангийн сурагчдад
мянга мянган жилээр шалгарсан
ардынхаа өв соёл, зан заншлаас
сурталчлан таниулж, ардын уламжлалт
наадгай шагай, оньсон болон хөлөгт
тоглоомыг зааж сургах, үндэсний
үзлээр бахархах, түүнийг түгээн
дэлгэрүүлэхийг эрхэмлэж, энэхүү
төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм. Төслийн
хүрээнд сургуулийнхаа спортын талбайг
цэцэрлэгжүүлж, багш сурагчдын хүчээр
650 хайлаас мод тарьжээ. 

ӨМНӨГОВЬЧУУД Г.ДЭМҮҮЛ АРСЛАНГАА
АЛДАРШУУЛЖ БАЙНА
 Монгол Улсын хурц арслан Г.Дэмүүлийн
нэрэмжит барилдаан Улаанбаатар
хотноо Монгол бөхийн өргөөнд болж, улс,
аймаг, цэргийн алдар цолтой хүчит 224
бөх зодоглож, улсын арслан Н.Батсуурь
түрүүлж, улсын заан Б.Пүрэвсайхан
үзүүрлэсэн билээ. Өмнөговь аймгаас
төрсөн улсын начин Б.Шоовдор, Ц.Одбаяр
нар ийм барилдаан зохион байгуулахыг
санаачилсан ажээ. Говийн гурван
аймгийн манлай бөх, улсын хурц арслан
Г.Дэмүүлийн нэрэмжит барилдаанд
УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд, аймаг орон
нутгийн удирдлагууд болон арслангийн үр
хүүхэд, найз нөхөд нь оролцож хүндэтгэл
үзүүлсэн юм. Аймгийн Засаг дарга,
бөхийн холбооны тэргүүн Н.Наранбаатар
“Г.Дэмүүл агсны нэрэмжит барилдааныг
жил болгон зохион байгуулна” гэдгээ энэ
үеэр мэдэгдсэн байна. Аймгийн ИТХ-ын
дарга Х.Сугир “Өмнөговьчууд төдийгүй
говийн гурван аймгаас улсын баяр
наадамд түрүүлсэн, хорьдугаар зууны
манлай бөх Г.Дэмүүл арслангийн нэрэмжит
барилдаанд олон хүчит бөх барилдан их
сайхан өргөн дэлгэр боллоо. Хүндэт зочид
болон Г.Дэмүүл арслангийн дүү Өлзий
гуай, өөрийнх нь төрсөн охин, хамаатан
садан гээд 30-аад хүн урилгаар оролцлоо.
Сүүлийн үеийн чансаатай бөхчүүд олноор
оролцсоноороо онцлог байлаа. Монгол
үндэсний бөх эв нэгдлийг бий болгодог.

Үндэснийхээ бөхөөр дамжуулж монголчууд
эв нэгдлээ бататгаж, улс орныхоо хөгжил
рүү нэг зүгт харж чаддаг ийм сайхан
спорт” гэсэн бол УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд
“Монгол хүн бөхөө харж, хайрлаж, хүндэлж
бахархаж явдаг. Өмнөговьчуудын төдийгүй
монгол түмний бахархал болсон Г.Дэмүүл
арсланг залгамжилсан олон сайхан
бөхчүүд манай нутгаас төрөөсэй гэсэн
урам зориг, эрч хүчийг залуу хойч үедээ
өглөө” гэлээ.
Арслангийн зээ Жавзмаа “Өвөөгийн
маань нэрэмжит барилдаан их сайхан
боллоо. Би Г.Дэмүүл арслангийн охин
Соёлын том охин нь. Жүдо бөхөөр 10 гаруй
жил хичээллэж байна. Япон улсад найман
жил сурахдаа жүдо судалсан, олон улсын
хэмжээний мастер цолтой. Монголдоо
ирээд 2020 оны олимпийн эрх авахын
төлөө бэлтгэл сургуулилтаа базааж
байна. Говьчууд аа, намайг дэмжээрэй,
өвөөгийнхөө нэрийг өндөрт өргөж, улс
орныхоо нэрийг гаргахын төлөө зүтгэж
явна. Энэ дурсамжтай өдөр өвөөгийнхөө
ах дүүстэй уулзан танилцаж, удам судраа
мэдэж авч байгаад баяртай байна. Би
Өмнөговь аймагт очиж, өвөөгийнхөө
хөшөө болон төрсөн нутагт нь мөргөж
залбирдаг” хэмээн ярьсан нь олны зүрх
сэтгэлд хүрсэн биз ээ. 
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ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

“ЗӨГИЙН ҮҮР-100” ХӨТӨЛБӨР
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

 Өмнөговь аймгийг 2017-2020 онд хөгжүүлэх Засаг
даргын үйл ажиллагааны “Бид хамтдаа” хөтөлбөрт
иргэдийн боловсрол, эрүүл мэндэд чиглэсэн 17 дэд
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа билээ. “Зөгийн үүр-100”,
“Англи хэлтэй Өмнөговь” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд
Өмнөговь аймгийн англи хэлний таван багш Бүгд
Найрамдах Энэтхэг улсын Бангалор хотын “SEEACADEMY” олон улсын сургуульд зургаан сарын хугацаатай
суралцахаар явлаа.
Аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар “Улс, аймгийн
хувьд эдийн засаг хүнд байгаа ч орон нутагтаа тогтвор
суурьшилтай, амжилт бүтээлтэй ажиллаж байгаа иргэд,
албан хаагчдыг гадаадад сургаж мэргэшүүлэх нь
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аймгийнхаа хөгжилд болон ирээдүйдээ томоохон хөрөнгө
оруулалт хийж буй хэрэг юм. Засаг даргын мөрийн
хөтөлбөрийн хүрээнд 17 дэд хөтөлбөр байгаагийн дотор
“Зөгийн үүр-100” хөтөлбөрт 300 сая төгрөг төсөвлөснөөс
эхний ээлжинд 25 сая төгрөгийн зардлаар англи хэлний
таван багш Бүгд Найрамдах Энэтхэг улсын Бангалор хотын
“SEEACADEMY” олон улсын сургуульд суралцахаар боллоо.
Цаашид орон нутагтаа тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл
эрмэлзэл тэмүүлэлтэй иргэнээ дээрх хөтөлбөрийн хүрээнд
Япон, Солонгос, Хятад, Энэтхэг, Австрали, Америк, Канад,
ОХУ-д сургах төлөвлөгөөтэй байгаа. Би өөрөө Америкт
сурч байхаасаа надад боломж олдох юм бол илүү олон
хүнийг сургах юмсан гэсэн бодол тээж өнөөдрийг хүрсэн.
Энэ сайхан боломжийн эзэд болсон та нар минь хичээл
зүтгэлтэй сайн суралцаж, их зүйлийг мэдэж эх нутагтаа
эрдэм боловсролыг түгээгээрэй. Очих улсынхаа тухай
интернэтээс хайж соёл, ёс заншил, цаг үеийн мэдээллийг
нь сайн судал, унш, хэвлэж аваад яв, очоод хэрэг болно.
Хувийн бэлтгэлээ сайн базаагаарай. Та нарын замын болон
сургалтын зардлыг аймгаас дааж байгаа. Цалингаа бүрэн
авч суралцах болохоор та нарт хүндрэл бэрхшээл гарахгүй.
Хүний нутагт эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөж яваарай”
хэмээн эрх авсан багш нарт аминчлан захив. Засаг дарга
Н.Наранбаатар, БСУГ-ын дарга Э.Бат-Эрдэнэ нар тэдэнтэй
гурвалсан гэрээ байгуулж, сурлагын их амжилт хүслээ. 
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