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“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ГИЙН
ТУХАЙ ТА МЭДЭХ ҮҮ
“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг,
Ханбогд сумын хооронд өнгөрсөн оны
дөрөвдүгээр сарын 22-нд Хамтын ажиллагааны
гэрээ байгуулсан юм. Энэхүү гэрээ нь Оюу
толгойн ашиглалтын лицензийн хугацаа
дуусах хүртэл буюу тодорхой хэлбэл 2033 он
хүртэл үргэлжлэх юм. Энэхүү хугацааг цаашид
сунгах бүрэн боломжтой. Хамтын ажиллагааны
гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор өнгөрсөн оны
есдүгээр сарын 25-нд “Говийн оюу хөгжлийг
дэмжих сан” байгуулсан билээ. Уг сан эрүүл
мэнд, боловсрол, сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт,
орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжих,
байгаль орчин, соёлын өвийг хамгаалах
зэргээр аймгийн болон түншлэгч сумдын
тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулахад
чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх,
тэдгээрийг үр ашигтай, зүй зохистой удирдан
зохион байгуулах зорилготой. Дээрх гэрээнд
заасны дагуу “Оюу толгой” компаниас жил бүр
олгох таван сая ам.долларын санхүүжилтийг
энэ санд шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм.
Сан нийгмийн дэд бүтцийн төсөл, тогтвортой
хөгжлийн хөтөлбөрүүд, бичил зээлийн
хөтөлбөр, оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрөөс
бүрдэх хойч үеийн төлөө сан, Өмнөговийн
хандив, тусламж гэсэн үндсэн дөрвөн
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чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх
юм. Санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг гүйцэтгэх
захирал, Харилцааны хороо, Удирдах зөвлөл
гэсэн эрэмбээр дамжин шалгаруулдаг.

САНАЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ АЛХМУУД

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” Өмнөговь
аймагт хэрэгжих хандив, тусламжийг
санхүүжүүлэх тусгай журамтай. Хандив,
тусламжийн эх үүсвэр нь Хамтын ажиллагааны
гэрээний дагуу “Оюу толгой” компаниас санд
олгох жил бүрийн санхүүжилтийн хоёр хувьтай
тэнцүү байх ёстой. Хандив, тусламж үзүүлэх
эрэмбийг дараах байдлаар тогтоосон болно.

Хандив, тусламжийг дараахь үйл ажиллагаанд
зарцуулах учиртай. Үүнд:
• Орон нутгийн засаг захиргаа болон бусад
холбогдох байгууллагуудаас зохион байгуулж
буй олон нийтийг хамарсан урлаг, спортын
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тэмцээн наадам
• Өмнөговь аймгийн бүсийн хэмжээнд зохион
байгуулж буй шинжлэх ухаан, соёлын өв,
боловсрол, эрүүл мэнд, байгаль орчныг
хамгаалах чиглэлээр олон нийтэд мэдээлэл
өгөх хурал, зөвлөлгөөн
• Сумдын түүхэн тэмдэглэлт ой
• Овоо тахилга зэрэг уламжлалт соёл, зан
заншлын үйл ажиллагаа эдгээр болно.
Сан 2015 онд Даланзадгад хотноо тус бүр нь
200 хүүхдийн хүчин чадал бүхий хүүхдийн хоёр
цэцэрлэг барих төслийг санхүүжүүлж, улсын
комисст товлосон хугацаанд нь хүлээлгэн
өгсөн билээ. Хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулсны нэг жилийн ойн босгон дээр буюу
2016 оны дөрөвдүгээр сарын 20-ны өдөр дээрх
цэцэрлэгүүд үүдээ нээсэн юм.

Төслийн нэр
Баян-Овоо суманд 10 ортой
эмнэлгийн барилга барих төсөл
Ханбогд суманд сургууль
цэцэрлэгийн цогцолбор барих
төсөл
Ханбогд суманд сум дундын
мал эмнэлэг барих төсөл

Санхүүжилт
₮
1,488,594,047
150,000,000

/зураг төсөлд/

35,000,000

/зураг төсөлд/

Даланзадгад сумын 2-р
сургуулийн спорт заал барих
төсөл

970,812,947

ХБ суманд мод үржүүлгийн
газар байгуулах, ойжуулах
хөтөлбөр

88,174,747

Өмнөговь аймгийн 15 суманд
“Оюу хүлэмж” хөтөлбөр

150,000,000

Манлай суманд “Говийн ойн
төгөл” хөтөлбөр

129,206,500

Даланзадгад суманд “Хотын
соёл” хөтөлбөр

56,813, 000

Өмнөговь аймгийн 15 суманд
“Сургалт” хөтөлбөр

14,785,000

Ханбогд суманд “Эрүүл малчин”
100,000,000
хөтөлбөр

Сан 2016 оны нэгдүгээр улиралд 47 төсөл,
хөтөлбөрийн санал хүлээн авснаас Удирдах
зөвлөлийн дөрөвдүгээр сарын 19-ний хурлаар
3.97 тэрбум төгрөгийн төсөв бүхий дор дурдсан
13 төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхээр
шийдвэрлэлээ.

Өмнөговь аймгийн 15 суманд
“Ариутгал- 2016” хөтөлбөр

390,000,000
/хамтарсан/

Манлай суманд “Шар цав,
Хүрдэт агуйн соёлын өвийг
хамгаалах” хөтөлбөр

413,000,000

Манлайн музей хөтөлбөр

36,297,700

“ОЮУНЛАГ ХҮМҮҮН
МОНГОЛЫН БАЯЛАГ”
Энэ бол “Оюу толгой” компанийн уриа билээ.
Тус компаниас хэрэгжүүлдэг “Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөр”-ийн талаар түүнд хамрагдсан өмнийн
говийн харьяат хоёр оюутны сэтгэгдлийг
уншигчдадаа хүргэж байна.
Лхагвын Аззаяа: Би МУИС-ийг олон
улсын харилцааны мэргэжлээр энэ
жил төгссөн юм. “Оюу толгой”-н
“Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”–т гурав
дахь жилдээ суралцаж байсан
миний хувьд хүсэл тэмүүллийн минь
очийг асааж, урам зориг нэмэн эрч
хүчийг минь бадраасан гэрэлт туяа тэр өдөр туссан нь
тус компаниас санаачлан хэрэгжүүлж эхэлсэн “Залуусын
хөгжлийн хөтөлбөр” байсан юм. Мартагдашгүй
дурсамжтай тэр өдрөөс хойш даруй жил гаруйн хугацаа
өнгөрч “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн гурван үе
шатны сургалтад амжилттай хамрагдаж, уг хөтөлбөрийг
бүрэн дүүргээд байна. Энэхүү шат дараалсан хөтөлбөрт
хамрагдсанаар миний хувьд дараах зүйлсийг ойлгож,
ухаарч, мэдэж авсан юм.
Аливаа зүйлсийг авч үзэхдээ өргөн хүрээнд сэтгэх,
шүүмжлэлт сэтгэлгээгээр тунгаан бодох нь аливаад ул
суурьтай хандахын эхлэл гэдгийг би энэ сургалтаар
дамжуулан ойлгож авсан юм.
Энэхүү цогц сургалтад хамрагдсаны дараа бусад оюутан
залуустаа, дүү нартаа заах юмсан гэсэн хүсэл тэмүүлэл
дүүрэн байсан надад нэгэн сайхан боломж олдсон нь
төрж өссөн өлгий нутаг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад
Төгсгөл нь 5-р нүүрт
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“ОЮУНЫ ӨРГӨӨ ХАНБОГД” ӨМНИЙН ГОВИЙНХНЫГ
ШИНЭ МЭДЛЭГ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ЦЭНЭГЛЭЖ БАЙНА

“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. С.Сандагсүрэн Ханбогдын
унаган иргэн, С.Жамьянгаравын нэрэмжит
Дорно дахины дээд сургуулийг сэтгүүлч, МУБИСийг түүх, нийгмийн ухааны мэргэжлээр төгсч,
МУИС-д боловсролын удирдлагын магистрын
зэрэг хамгаалжээ. “Оюуны өргөө Ханбогд”
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ТББ-аа 2010 онд байгуулжээ. Эднийх сургалт
мэдээллийн төв, “Ухаан далай” хувийн номын
сан, эмэгтэйчүүдийн “Ану” клубтэй, орон
нутагтаа анхдагч, нийгэмд үйлчилдэг төрийн
бус байгууллага юм. Сургалт мэдээллийн төв
2011 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ.
Хэдийгээр тус төв Ханбогд суманд байрладаг ч
улсын хэмжээнд хувь хүний хөгжлийн сэдвээр
сургалт явуулдаг юм байна. Энэхүү сургалтад
хамрагдсанаар хүмүүс аливаад хандах хандлага,
харилцааны урлагт суралцаж нийгэмд эзлэх
байр сууриа бэхжүүлэх өөрийн гэсэн хүсэл
эрмэлзэлтэй болдог байна. С.Сандагсүрэн
“Сургалт” хөтөлбөрийн төслөө өнгөрсөн
нэгдүгээр сард “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”-д хүргүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар
14 суманд сургалтаа зохион байгуулж, ганцхан
Мандал-Овоо сум л үлдээд байгаа аж. Нэг сумаас
дунджаар 20 гаруй хүн уг сургалтад хамрагдсан
дүнтэй. Сургалт хувь хүний хөгжил, түүний хүчин
зүйл, харилцааны урлаг, менежмент, илтгэх
урлаг, багийн менежмент гэсэн дөрвөн сэдвээр
нэг өдөр үргэлжилдэг бөгөөд оролцогчдын
бичгийн хэрэгслийн болон өдрийн хоолны
зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцдаг юм
байна. Сумдын Засаг даргын тамгын газар
энэхүү сургалтыг ихэд дэмжиж, хүмүүсээ олноор
хамруулах талаар чармайсан, зуны улиралд
олонх хүн амарч найр наадмын үе эхэлсэн ч

хүмүүс хувь хүний хөгжлийн талаарх сургалтыг
сонирхох болсны ачаар сургалт үр дүнтэй болж
байгаа тухай С.Сандагсүрэн бахархан хэлсэн юм.
Хэдийгээр арваадхан сумтай боловч Монголын
хамгийн том газар нутагтай аймаг болохоор сум
болгонд хүрч сургалтаа зохион байгуулахад
төлөвлөөгүй зардал гарах, унаа машин эвдэрч
саатахаас өгсүүлээд бага бус бэрхшээл учирч
байсан ч тэр зорьсондоо хүрч, хүлээсэн үүргээ
цаг хугацаанд нь амжилттай биелүүлснээ нүүр
бардам хэлэх эрхтэй болжээ. Сургалтаа явуулж
дууссаны дараа есдүгээр сард тайлангаа бичиж,
цаашид хэрэгжүүлэх төслийнхөө талаар “Говийн
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн удирдлагад өгөх
аж. Тэрээр анхан шатны сургалтад хамрагдсан
олон хүний саналыг үндэслэн тэдэнд зориулж
хоёр дахь шатны сургалт зохион байгуулах,
төгсөгчдөдөө батламж гардуулах бодолтой
байгаа аж. Говийн бүсэд нэгэнт танигдсан
“Оюуны өргөө Ханбогд” төвөө үндэсний
хэмжээнийх болгох, Цогтцэций, Даланзадгад,
Дорноговь аймагт салбараа байгуулах гээд
байгууллагынхаа ирээдүйг гэрэл гэгээтэйгээр
төсөөлж байгаа энэ бүсгүйн хүсэл мөрөөдөл
биелэх нь дамжиггүй. С.Сандагсүрэн төслийг нь
дэмжиж, санхүүжүүлсэн “Говийн оюу хөгжлийг
дэмжих сан”-гийн Удирдах зөвлөлд баяр
талархлаа дэвшүүлснийг дашрамд уламжилъя.
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ШАР ЦАВ, ХҮРДЭТ АГУЙН СОЁЛЫН
ӨВИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ
Хэлэлцүүлэгт Өмнөговь аймгийн ИТХ, ЗДТГ,
Монголын Палеонтологийн олдворыг хамгаалах
нийгэмлэг, “Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь аймгийн
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Боловсрол
соёлын газар, Музей, Манлай, Ханбогд сумын ЗДТГ,
Соёлын төв, Өмнөговь аймгийн “Гайхамшигт говь”
аялал жуулчлалын холбоо ТББ зэрэг байгууллагын
төлөөлөл оролцлоо.

“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.

хотноо төгсөх ангийн сурагчдад тус хөтөлбөрийн
эхний үе шатны сургагч багшаар ажилласан нь надад
итгэл хүлээлгэж, бас ихийг сурч мэдэхэд үнэхээр их тус
болсон юм. Залуус залуусаа сургадаг энэхүү сургалтын
онцлог сурагчдад хувь хүний хөгжлийн талаар
суралцах, өөрийгөө танин мэдэхэд дөхөм болж буй нь
хөтөлбөрийн эцсийн үр дүнгээс харагдаж байлаа.
“Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг” уриатай “Оюу
толгой” компанийн хойч үеийнхний оюуны хөгжилд
оруулж буй энэхүү томоохон хөрөнгө оруулалтын
давалгаа сургагч багшаас амжилтын гараагаа эхэлж
буй над шиг олон залуусын хөгжлийн түүчээ болж, улам
өргөн цар хүрээтэйгээр үргэлжлэн дэлгэрэх болтугай.
Баттулгын Бат-Эрдэнэ: Би Батлан
хамгаалахын их сургуулийн
механик авто инженерийн ангийн
хоёрдугаар курсийн оюутан.
2015 онд “Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөр”-т эхний шатны
сургалтаас нь эхлэн хамрагдсан юм.
Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар би олон олон амжилт
гаргасан нь надад маш ихээр нөлөөлж байгаагийн тод
жишээ билээ. Би 2015 онд Өмнөговь аймгийн төрөл
мэргэжлийн олимпиадад газар зүйн хичээлээр хоёр,
уран илтгэлийн тэмцээнд мөн хоёрдугаар байр эзэллээ.
Тухайн жил ХААН банкны нэрэмжит эсээ бичлэгийн
уралдаанд дэд, энэ онд БХИС-ийн нэрэмжит эсээ бичлэг,
эрдэм шинжилгээний ажлын шагналт байр эзэлсэн
зэрэг амжилт үзүүлсэн билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн бүх
шатны сургалтад оролцож, амжилттай дүүргэж чадсан
болохоор улам илүү амжилт гаргах, мэддэг зүйлээ
бусдад түгээхийг ихэд хүсдэг юм. “Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөр” бол миний амьдралд хамгийн ихээр
нөлөөлж, зорилго, хүсэл тэмүүлэл ижил олон сайхан
найз нөхөдтэй болгож, нулимс, инээд хөөрөөр дүүрэн
хэсэгхэн хугацаанд аз жаргалтай байж, өөрийгөө дээд
зэргээр хөгжүүлж чадсан сургалт байлаа.
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ХАНБОГДЫН НОГООЧИД УРГАЦ АРВИНТАЙ

Тус суманд үйл ажиллагаа явуулж буй хоёр
хоршоогоор орж, ногоочидтой уулзан ургацын
болц, борлуулалтын явц, бэрхшээлийн талаар
хөөрөлдлөө. Эхнийх нь “Үүртийн ногоон
хошуу” хоршоо. Эднийх тус бүр нь 240 ам метр
талбайтай гурван хүлэмжинд улаан лооль,
өргөст хэмх тарьжээ. Ургацын болц тун сайн
байна. Хурааж авсан ногоогоо Оюу толгойн
уурхайн ажилчдын хүнсний хэрэгцээнд
нийлүүлдэг юм байна. Гэрээ ёсоор арав
хоног тутам өөрийн унаагаар хүргэдэг аж.
Ойрмогхон 490 кг өргөст хэмх, 200 кг улаан
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лооль аваачиж өгчээ. Ногоочин Гаадангийн
Адилаагийн хэлснээр бол эднийх хөргөгчтэй,
нарийн ногоо зөөх зориулалтын машингүй
болохоор орон нутагт байгаа “Фургон”,
“Портер”-т ачдаг учраас ногоо замдаа бага ч
гэсэн гэмтэж, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага
хангахгүйд хүрэх тохиолдол хааяа гардаг гэнэ.
Нөгөө талаар болц гүйцсэн ногоогоо хурааж
аваад хадгалах зориулалтын зоорь, агуулахгүй
учраас удаан хугацаагаар хадгалах боломж
тааруу. Үлдсэн ногоогоо өөрсдийн хэрэгцээнд
хэрэглэнэ, заримыг нь даршилж хадгалдаг
юм байна. Хоршоонд одоо 19 хүн ажиллаж, ар
гэрийнхээ амьдрал ахуйг дээшлүүлж байна.
Энэ хоршоотой зэргэлдээ байгаа хоршоо бол
“Галбын өгөөж”. Галбын өгөөж 15 хүнтэй. Хоёр
хүлэмжинд өргөст хэмх, улаан лооль, гадаа
талбайд тарвас тарьжээ. Мөн л сайхан ургаж
байна. Өдөр бүр хоёр хоёроороо жижүүрлэж,
өглөө хүлэмжнийхээ хаяаг шууж, хаалгыг нээхээс
эхлээд тарьсан ногоогоо арчлах ажлыг хийж,
орой нь болц гүйцсэн ногоогоо хураана. Өмнө
нь гэмтсэн ногоогоо тэгсхийгээд малын тэжээлд

өгдөг байсан бол одоо няцалж буцалгаад
чанамал мэтийг хийдэг болжээ. Үүнээсээ
бас хөөрхөн орлого олчихно. 0.5-ын шилтэй
чанамлаа 5000 төгрөгөөр борлуулна. “Галбын
өгөөж”-ийнхөн ногоогоо мөн л Оюу толгойн
уурхайнхны хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлдэг
гэнэ. Нэг кило өргөст хэмхээ 2600, улаан лоолио
4200 төгрөгөөр борлуулдаг юм байна. Гэрээ
ёсоор Оюу толгойн уурхайнхан худалдаж авсан
ногооныхоо мөнгийг сар болгон хоршооны
дансанд шилжүүлдэг аж. Дээрх хоёр хоршоо энэ
жилээс үйл ажилагаагаа нэгтгэн ажиллаж буй
юм. Хоршооны мэдэлд хашаалсан 18 га талбай
байгаагаас одоогоор гурван га-д нь л тарвас,
төмс, бага зэрэг сонгино энэ тэр тарьж байгаа
юм байна. “Наймдугаар сарын 25-нд хоёр тонн
тарвасаа Оюу толгойнхонд нийлүүлнэ, цаашдаа
есдүгээр сар дуустал нийлүүлнэ” гэж “Галбын
өгөөж” хоршооны дарга Д.Болдмаа ярьж байв.
Говийн ногоочид урам зориг дүүрэн, “удахгүй
ургацын баяр, ногоочид, малчдын нээлттэй
өдөрлөг болно. Тэр үеэр ногоогоо борлуулна”
гэцгээж байлаа.

2016 он наймдугаар сар

Ж.ОЮУБААТАР:УС ХАНГАМЖИЙН СҮЛЖЭЭ ТӨСЛИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛ 73 ХУВЬТАЙ БАЙНА
Ханбогд төвлөрсөн
ус хангамжийн
сүлжээгүй олон сумын
нэг. “Оюу толгой”
компани энэ байдлыг
харгалзан тус сумын
төвийн хүн амын унд,
ахуйн хэрэглээний
усны хэрэгцээг хангах
зориулалттай
ус хангамжийн
иж бүрэн цогцолбор барих ажлыг санаачлан
санхүүжүүлж байгаа юм. Өнгөрсөн оны 11
дүгээр сард эхэлсэн энэхүү томоохон төслийн
ерөнхий гүйцэтгэгчээр “Заг” групп, туслан
гүйцэтгэгчээр “Энержи тех” компани ажиллаж
байна. Өдөр бүр 80 гаруй хүн, DOOSAN маркийн
өндөр хүчин чадалтай экскаватороос эхлээд
өргөгч кран, зууурмаг холигч машин зэрэг
хүчирхэг техник тэнд ажиллаж байна. Одоогийн
байдлаар гүйцэтгэл 70 гаруй хувьтай, 11 дүгээр
сарын эхэн гэхэд барьж дуусгахаар төлөвлөж
байна. Уг байгууламжийн хүчин чадал нь сумын
13 мянга хүртэлх хүн амыг цэвэр усаар хангах
боломжтой юм. Өргөтгөл хийсний дараа 32
мянга хүртэлх хүн амыг цэвэр усаар хангах
хүчин чадалтай. Ус хангамжийн системд
хамаарах байгууламжид усны эх үүсвэрийн
гүний худаг, 1500 шоо метрийн багтаамжтай

түүхий усны сан, ус цэвэршүүлэх байгууламж, ус
дамжуулах 6.6 км гол шугам, 2000 шоо метрийн
багтаамжтай цэвэрлэсэн усны сан, 10 кВ
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 8.8 км урт
дэд өртөөнүүд багтаж байна.
Ус хангамжийн цогцолборыг барьсны ач тус
тун их. Юуны өмнө Ханбогдынхон эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан ундны усаар хэрэгцээгээ
хангана. Тус сумын ус хангамжийн эх үүсвэрийг
сайжруулах, хүн амын ундны усны хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх, ариун цэврийн нөхцөлийг
дээшлүүлэхэд ихээхэн тус нэмэр болох юм. Ус
цэвэршүүлэх үйлдвэр гэхэд эхний шатанд хоногт
2600 шоо метр ус цэвэршүүлэх бол өргөтгөл
хийсний дараа хоёр дахин их буюу 5200 шоо метр
ус цэвэршүүлэх юм байна. Цаашилбал, цөөн ч
болов ажлын байр бий болно.
“Оюу толгой” компанийн барилгын хяналтын
инженер Ж.Оюубаатар “барилгын гүйцэтгэл
одоогоор 73 хувьтай байгаа. Ус цэвэршүүлэх
үйлдвэрийн төмөр хийц, дам нуруу, багануудыг
угсарч дуусаад одоо дээврийн хучилтыг
хийж, ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжийг
суурилуулж байна. Түүхий усны далангийнх нь
үндсэн ажил дууссан, одоо ус тусгаарлах тоног
төхөөрөмжийг хийнэ. Үүнд 15 хоног зарцуулах
байх. Гүний худгуудын багана, төмөр хийцийг
угсарч, хучилтыг нь хийхэд бэлэн болгоод

байна. Насосыг угсарч байна. Цэвэрлэгдсэн
усан сангийн дөрвөн хана, шалыг цутгасан.
Удахгүй хучилтын цутгалтаа хийнэ. Ингэснээр
цэвэрлэгдсэн усан сан бэлэн болно гэсэн үг.
Мөн түүний хажууд харуулын байр барих ёстой.
Баганын суурийг нь цутгачихсан. Илүүдэл ус
зайлуулах шугамыг угсарч эхлээд байгаа. Ус
хангамжийн цогцолборыг эрчим хүчтэй холбох
шугамын ажил дууссан, өндөр хүчдэлд холбоход
бэлэн болсон. Энэ бол материал, хүн/цаг их
шаардсан онцлог төсөл. Ундын усных учраас
стандарт шаардлага нарийн. Элдэв саатал
гарахгүй бол барилгын ажлаа төлөвлөсөн 11
дүгээр сардаа багтаагаад дуусгачих бодолтой
байна. Хамгийн гол нь, бид осол зөрчилгүй
ажиллаж байна” гэж ярилаа. “Заг” компанийн
угсралтын инженер Г.Санжмятав ус хангамжийн
цогцолбор барьж байгаагаараа бахархаж буйгаа
хэлээд “энэ бол усыг чандмань эрдэнэ хэмээн
дээдэлдэг говийнхны төлөө хийж буй буянтай
үйлс юм” гэлээ.
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ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН
ЦОГЦОЛБОРТОЙ ТАНИЛЦААРАЙ
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. 20102013 он бол их бүтээн байгуулалтын жилүүд
байлаа. Гурав дахь орны хөрөнгө оруулагчид
болон Засгийн газрын тогтвортой түншлэл,
хамтын ажиллагаа, дэлхийн 44 орны 18 мянга
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орчим ажилчны нөр их хөдөлмөрөөр “Оюу
толгой” төслийн бүтээн байгуулалтын эхний
үе шат буюу баяжуулах үйлдвэр, ус, цахилгаан
дамжуулах шугам, авто зам, нисэх онгоцны
буудлыг барьж ашиглалтад оруулсан юм.
“Оюу толгой” бол өнөө маргаашийн биш, олон
арван жилээр хэмжигдэхүйц урт хугацаанд
хэрэгжүүлэх уул уурхайн асар том төсөл юм.
Энэ хугацаанд алт, зэс, бусад ашигт малтмал
бүхий хүдэр олборлон боловсруулж, дэлхийн
зах зээлд нийлүүлэн нэмүү өртөг, үр ашгийг
бий болгохын тулд тогтвортой үйл ажиллагаа
явуулах зорилт тавин ажиллаж байна. Өнөөдөр
Оюу толгойн уурхайд орчин үеийн хамгийн

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

Ил уурхайд уулын цулыг тэслэх аргаар бутлан
сулруулаад хучаас чулуулаг болон хүдрийг хүнд
даацын өөрөө буулгагчид экскаватороор ачиж
тээвэрлэх аргаар олборлолт явуулж байгаа.
Ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн операторууд
өрөмдөх, ухаж ачих, тээвэрлэх, буулгах гэсэн
уурхайн үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг.
Хүнд даацын автосамосвал ачсан хүдрээ
анхдагч бутлуур луу асгана. Ил уурхайгаас
ирсэн янз бүрийн хэмжээтэй хүдрийг энэ
анхдагч бутлуурт оруулан 200 мм-ээс жижиг
болгон буталдаг. Буталсан хүдрийг 2.7 км урт
туузан дамжуулагчаар баяжуулах үйлдвэрийн
хүдрийн агуулахад аваачдаг. Энэ нь Монгол
Улсад барьсан хамгийн урт туузан дамжуулагч
бөгөөд Энх тайваны гүүрээс долоо дахин урт
юм.

БОСОО АМ
Оюу толгойн уурхайн эхний босоо амны
нэвтрэлтийг 2009 онд хийж дуусгасан юм. Нийт
таван босоо ам барихаар төлөвлөж байгаа
бөгөөд нэгдүгээр босоо ам газрын гадаргаас
доош 1385 метр гүн бөгөөд хоёр дахь, гурав
дахь (босоо ам №5 нь агааржуулалтын
зориулалттай) босоо амуудын нэвтрэлтийг
одооноос үргэлжлүүлнэ. Хоёрдугаар босоо ам
газрын гадаргаас дээш 96 метр өндөр. Уурхайн
ирээдүйн үйл ажиллагаанд голчлон ашиглах
байгууламж гэсэн үг. Ер нь гүний уурхай
“Оюу толгой” төслийн хамгийн чухал хэсэг
юм. Оюу толгойн уурхайн нийт баялгийн 80
гаруй хувь нь газрын гүнд бий. Энэ баялгийг
блокчлон олборлох аргаар олборлоно. Энэ нь
дэлхий дахинд гүнийн уурхайн олборлолтод
сүүлийн үед нэвтрүүлж байгаа хамгийн
шилдэг тэргүүний аргачлалын нэг юм. Уг

аргыг хамгийн багадаа газрын гадаргаас 300
метрийн гүнд байрласан ордыг ашиглахад
хэрэглэдэг бөгөөд хүдрийг өөрийнх нь жинг
ашиглан үе шатлан нурааж олборлох нь энэ
аргын үндсэн онцлог юм. Гүний уурхайн бусад
арга технологитой харьцуулахад блокчлон
олборлох аргыг илүү аюулгүй, зардал багатай
гэж үздэг. Хүдрийн биетийн дор хэд хэдэн
зэрэгцээ цуврал хонгил ухаж, унасан хүдрийг
цуглуулж, газрын гүнд байрлах бутлуур луу
тээвэрлэдэг. Тэндээс хүдрийг газрын гүнээс
гадаргад туузан дамжуулагчаар гаргаж,
баяжуулах үйлдвэрт авчирна. Одоогийн
байдлаар дэлхий даяар блокчлон олборлох
аргаар олборлолт явуулдаг 17 уурхай
байгаагаас Рио Тинто компани хоёрыг нь
удирдан зохион байгуулдаг.
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Э.ГЭРЭЛМАА: “ЭРҮҮЛ МАЛЧИН”-МАЛЧДЫН ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ТӨЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР ШҮҮ
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас дэмжиж
санхүүжүүлсэн бас нэг хөтөлбөр бол “Эрүүл
малчин” юм. Уг хөтөлбөрийг Ханбогдын сум
дундын эмнэлэг хэрэгжүүлнэ. Тус эмнэлгийн их
эмч Энхбатын Гэрэлмаагаас хөтөлбөрийнх
нь талаар тодрууллаа. Э.Гэрэлмаа алс
дорнод хязгаарын бүсгүй. Дорнод аймгийн
Баяндун сумын дунд сургуулийг төгссөний
дараа Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны
коллежийг сувилагч, Улаанбаатар дахь “Ач”
анагаах ухааны дээд сургуулийг хүний их эмч
мэргэжлээр дүүргэжээ. Клиникийн нэгдүгээр
амаржих газраас ажлын гараагаа эхэлсэн
тэрээр эдүгээ Ханбогд сумын эмнэлэгт ерөнхий
мэргэжлийн эмчээр ажиллаж байна. Нөхөр
Д.Дашмятав нь хөдөө аж ахуйн инженер
мэргэжилтэй, “Оюу толгой”-н ханган
нийлүүлэгч “Уужим од” компанид ажилладаг аж.
“Эрүүл малчин” хөтөлбөрийнхөө зорилгыг
танилцуулна уу?
Гол зорилго маань орон нутгийн эдийн засгийн
голлох салбар болсон мал аж ахуйг тогтвортой
хөгжүүлэх, тэр салбарын хамаг ачааг нуруундаа
үүрч яваа малчдынхаа ахуй амьдралыг
дээшлүүлэх, ялангуяа тэдний эрүүл мэндийг
сахин хамгаалах, элдэв өвчнөөс урьдчилан
сэргиийлэх явдал юм. Ингэхийн тулд эрүүл
10 | ot.mn

энэ оны есдүгээр сараас арванхоёрдугаар сарыг
дуусталх хугацаанд амжуулахыг хичээж байна.
Одоогоор бэлтгэлээ базааж байна.
Ханбогд хүн ам олонтой, нутаг дэвсгэр
ч томтой сум. Тэгэхээр хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд бас ч амаргүй байх шүү?

Хөтөлбөрөө хэдий хугацаанд хэрэгжүүлэх вэ?

Мэдээж, амар хялбар ажил гэж хаа байх вэ.
Манай сумын зарим малчид сумын төвөөс
180 км-ийн цаана, бүр Дорноговь аймгийн
Хатанбулаг сумын нутагт нутаглаж байна шүү
дээ. Тийм нутагт чинь хамгийн ойрын айл гэхэд
наад зах нь 50 км зайтай байх жишээтэй. Тэдэнд
хүрч эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлнэ гээд
төсөөлөхөд амаргүй болох нь мэдэгдэж байгаа
болов уу. Тийм алс хол байгаа малчин хүн амь
нас нь хутганы ирэн дээр ирж хүндээр өвдөхгүй
л бол сумын төвд байгаа эмнэлгийг зорьж ирэх
нь тун ховор. Ханбогд сум 6300 хүнтэй, 800-гаад
өрхтэй. Үүний 300 гаруй нь малчин өрх. Тэр
болгонд хүрч үйлчилнэ гэсэн үг.

Энэ төсөл нь Ханбогд сумын Мал Аж Ахуйн
Тогтвортой Хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөсөн
ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа бөгөөд уг
хөтөлбөр 10 жилээр батлагдсан байдаг. “Эрүүл
Малчин” төслийн хувьд ерөнхийдөө хоёр
жилийн хугацаатай. Гэхдээ хамгийн гол ажлаа

Манай эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
дийлэнх нь суурин эмнэлэгт зориулсан
учраас Хөтөлбөрөө үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн

мэндийн үйлчилгээг аль болох малчдынхаа гэрт
хүргэж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг тогтмол
хугацаанд хийх шаардлага тулгарч байна.
Манай аав ээж малчин, би өөрөө малчны хүүхэд
болохоор тэднийхээ зовлон, жаргалыг сайн
мэдэлгүй дээ.

“Эрүүл малчин” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
танай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгсэл хүрэлцээтэй юү?

2016 он наймдугаар сар

тулд зөөврийн тоног төхөөрөмж нэмж авах
зайлшгүй шаардлагатай. Түргэн хугацаанд
оношилдог лабораторийн багаж хэрэгслээс
эхлээд хэрэгцээтэй зүйл их байна. Адаглаад л
малчныд очоод зүрхний цахилгаан бичлэгийг
нь хийчихдэг, В, С вирус, ДОХ зэргийг шинжлээд
оношилчихдог байх хэрэгтэй. Айлд очоод
үзлэгээ хийхэд дор хаяж олигтойхон майхан
хүртэл хэрэг болно шүү дээ. Энэ мэт зайлшгүй
хэрэгцээтэй зүйлсийг сангаас олгосон
санхүүжилтийн мөнгөөр авах юм.

АРМАНДО ТОРРЕСИЙГ “ОЮУ ТОЛГОЙ”
КОМПАНИЙН ЗАХИРЛААР ТОМИЛЖЭЭ

Хөтөлбөрийн бэлтгэлийг хангахын тулд ямар
ажил амжуулж байна даа?
Сумын дөрвөн баг бага эмчтэй. Тэд маань тэндээ
суурин ажиллах боломж багатай. Одоо багуудын
хүн амын тоо, хэнийх хаана, хэдэн км-т нутаглаж
байгаа гэх мэт хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй
тустай зураглал, судалгааг тэд гаргаж байгаа.
Түүн дээрээ үндэслээд бид маршрутаа гаргах
юм. Удахгүй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
нийлүүлэх тендер зарлана.
Хөтөлбөрийнхөө нээлтийг хэдийд хийх вэ?
Есдүгээр сарын 2-нд албан ёсоор нээхээр
төлөвлөж байгаа. Энэ үеэр малчид маань
сургуулийнхаа хүүхдүүдийг хүргэж ирнэ. Ингээд
л ажлаа эхэлнэ дээ. Эцэст нь, “Эрүүл малчин”
хөтөлбөр их тустай ажил шүү. Жил бүр эмчид
үзүүлж, эмнэлгийн үйлчилгээ авч бай, өвчин
энэ тэр байвал эрт илрүүлж улмаар эмчлэхэд
дөхөмтэй шүү гэдгийг малчдадаа захья даа.

“Рио тинто” компанийн гүйцэтгэх захирал ЖанСебастьян 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 цагааны салбарт ажиллаж
байсан Армандо Торресийг наймдугаар сарын
1-нээс эхлэн томилсон байна. “Рио тинто”гийн Мозамбик, Австрали дахь нүүрсний үйл
ажиллагааг удирдаж байсан туршлагатай
Эндрью Вүүдлэй 2014 оны аравдугаар сараас

хойш бараг хоёр жил шахам хугацаанд “Оюу
толгой”-н гүйцэтгэх захирлын албыг хашсан
бөгөөд түүний ажилласан үед “Оюу толгой”-н
далд уурхайн санхүүжилтийг эцэслэн шийдсэн
юм. Шинээр томилогдсон 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. “Рио тинто”
компани Монгол дахь гол төсөлдөө түүнийг
томилж буй нь Оюу толгойн өргөтгөл төслийг
хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан боловсруулах
үйлдвэрлэлд мэргэшсэн хүнийг ажиллуулахаар
сонгожээ. “Оюу толгой”-н хувьд гүний уурхайг
байгуулснаар баяжуулах үйлдвэрийн хүчин
чадлыг нэмэгдүүлэх ажил давхар өрнөх билээ.
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“Оюу толгой”-н 2016 оны
II улирлын тойм мэдээ

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2016 оны наймдугаар сар

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ.
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд

Усны зохистой хэрэглээ

(хоног)

Гэмтэл бэртэлгүй
ажилласан өдрүүд

31
26

29

30

31

(тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан шоо метр ус-сараар)

Гэмтэл бэртэл
бүртгэгдсэн өдрүүд

26
21
16
11
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

“Оюу толгой” компани 2016 оны эхний хагаст 181 хоногийн
177 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн
давтамжийн үзүүлэлт 0.13 байгаа нь Рио Тинто компанийн
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна.

12 Татвар,
| ot.mn хураамж, бусад төлбөр
(сая ам.доллар-сараар)

1

(хувь)

Зорилт 90%

Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
улсын дундаж үзүүлэлт

31

29

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ

1.2
0.62 0.54
1

2

0.8

0.4 0.3
0.38
0.28
3

4

5

0.4

6

7

8

9

10

11

12

0

Ус дахин ашиглалт
(хувь-сараар)

82
1

85

87

2

3

90 90
4

5

Дахин ашиглалтын зорилт (80%)

85
6

90
80

7

8

9

10

11

12

70

Монгол

Гадаад

2016 оны II улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн
хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.319 шоо метр ус ашигласан.
Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус
дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88.6 хувь байлаа.

2016 оны II улирлын эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний
93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 23 хувийг
Өмнөговь аймгийн иргэд, гүний уурхайн ажиллах хүчин 23 хувийг
тус тус эзэлж байна.

Боловсрол, сургалт

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн
төсөл, хөтөлбөрүүд

(мянган ам.доллар)

(сая ам.доллар)

ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна.

Татвар, хураамж, бусад төлбөр

2016 он долдугаар сар
Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн
төсөл, хөтөлбөрүүд

Боловсрол, сургалт

(сая ам.доллар-сараар)

(мянган ам.доллар)

(сая ам.доллар)

140
126

Залуучуудын
хөгжлийн
хөтөлбөр

120

69.5 119

80
Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр*
Сарын зарцуулалт

13.5 49.5

9
1

15
9
2

12
24

36

3

4

49.9

60

6

7

8

9

10

11

12

Орон
нутгийн дэд
бүтцийн
төслүүд

Дотоодын
тэтгэлэгт
хөтөлбөр

45%

5.76

53%
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“Оюу толгой” компани 2015 онд 315 сая ам.долларыг татвар,
хураамж болон бусад төлбөрт төлсөн бол 2016 оны эхний хагаст
126 сая ам.доллар төлөөд байна.
* Өсөн нэмэгдсэн дүнд 20.8 сая ам.долларын татварын
урьдчилгаа төлбөрийн суутган тооцоо багтсан болно.

Боловсрол сургалтын хөтөлбөрүүд нь “Оюу толгой”-н тэргүүлэх
чиглэлийн нэг хэвээр байна. 2015 онд энэ чиглэлд 3.2 сая
ам.доллар зарцуулсан билээ.

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2015 онд энэ чиглэлд 6.8 сая
ам.доллар зарцуулсан билээ.

Үндэсний худалдан авалт

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн
худалдан авалт (сая ам.доллар-сараар)
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“Оюу толгой” компани 2016 оны II улирлын байдлаар 756
ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 493
нь үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын
зардлын 58 хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав.
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2016 оны II улирлын эцэс гэхэд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 81
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв.
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“Оюу толгой” ХХК 2010-2016 оны II улирлын эцэс гэхэд Монголын
компаниудтай худалдан авалт хийсэн дүн, Монгол Улсын төсөвт
байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин
зэргээр улсын хэмжээнд 5.7 тэрбум ам.доллар зарцууллаа.
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ
ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Өмнөговь аймаг
Иргэдийн хөгжлийн төв 					
Ханбогд сум

			

2016 оны 8-р сарын 18

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл /ГТЗ/-ийн ээлжит хурал 2016 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Иргэдийн
хөгжлийн төвд боллоо. Хуралд Ханбогд сумын захиргаа, малчид, “Оюу толгой” ХХК-ийн төлөөлөл оролцож, Эрх
зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газар (ЭЗХЗОГ)-ын чиглүүлэгчид хурлыг чиглүүлж зөвлөж ажиллав.
Мөн “Оюу толгой” компанийн Байгаль орчны асуудал хариуцсан Ерөнхий менежер, Ханбогд сумын Жавхлант, Баян,
Гавилууд багийн долоон малчин Зөвлөлийн хуралд ажиглагчаар оролцсон болно.
Тус хурлаар Зөвлөлийн өмнөх хурлуудаар хэлэлцэж тохирсон ажлын хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцлээ. Тухайлбал,
2016 онд Зөвлөлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй гол ажлын нэг нь Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн болон
Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн судалгааны ажил байдаг. Эдгээр багийн хэрэгжүүлж буй Ханбогд сумын малчин
өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Ундайн голын голдрил өөрчлөлтийн улмаас үүссэн хам нөлөөллийн 2-р
шатны судалгааны гурав дахь удаагийн явцын тайлантай Зөвлөлийн гишүүд танилцаж, саналаа өгөв.
Зөвлөлийн хоёр удаагийн өргөтгөсөн хурлаас малчид иргэдийн гаргасан хүсэлт, шаардлагыг энэ оны 6-р сарын
хурлаар хэлэлцсэн бөгөөд “Оюу толгой” ХХК-ийн санал болгосноор хийхээр тохирсон ажлын дагуу гоожиж буй
цооног битүүмжлэх ажлыг гүйцэтгэх “Оюу толгой”-н гэрээлэгч “Эрдэнэ дриллинг” компанийн захирал Б.Шихтулга
битүүмжлэх аргачлалаа танилцуулж, ГТЗ-ийн гишүүд болон ажиглагч малчдын асуултад хариулав. Битүүмжлэх
ажилтай ГТЗ, малчдын төлөөллийг зохион байгуулж танилцуулахаар болов.
2015 оны 3 дугаар сард баталсан Ус зөөх түр журмыг хэлэлцэв. Уг журмын дагуу “Оюу толгой” ХХК уурхайгаас 20 кмийн тойрог дотор нутагладаг малчдын худгийн усны нөөц муудсан үед уурхайн талбайгаас мал услах зориулалттай
ус (yндны ус биш) зөөвөрлөн хүргэх ажлыг хариуцан зохион байгуулж ирсэн билээ. Зөвлөлийн хурлаар уг журмыг
хэлэлцээд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулав. Үүнд: 1) Бэлчээрийг хуваарьтай ашиглах болон улирлын нутаглалт
зохицуулах зорилгоор 7-р сарын 1-нээс 11-р сарын 30-ны хооронд болон зунжааны нутагт ус зөөвөрлөн хүргэх
ажлыг хийхгүй байх, 2) Ойролцоо нутагладаг болон өвөлжөө эзэмшдэг, бэлчээр хамтран ашигладаг бусад малчдын
баталгаажилтыг ГТЗ-д тухайн багийн малчдыг төлөөлөн сууж буй төлөөлөгч эцэслэн баталгаажуулахаар боллоо.
Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг Ханбогд сумын олон нийтэд хүргэх хэрэгцээ шаардлагыг
хангах үүднээс Мэдээллийн багтай боллоо. Мэдээллийн багт гурван талын нэг нэг төлөөллийг сонгож, журам
боловсруулан ажиллахаар тохирлоо.
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ХАНБОГД
СУМЫН
ГУРВАН ТАЛТ
ЗӨВЛӨЛИЙН
ТУХАЙ
Ханбогд сумын удирдлага,
Малчдын төлөөлөгчид болон
“Оюу толгой” компанийн
хамтарсан Гурван талт зөвлөл
(ГТЗ)-ийг талуудын маргааныг
шийдвэрлэх зорилгоор
Харилцан ойлголцлын санамж
бичигт гарын үсэг зурсны
дагуу 2015 оны зургадугаар
сарын 8-нд албан ёсоор
байгуулсан болно. ГТЗ-ийн
үйл ажиллагааг Эрх зүйн
нийцэл хяналт, зөвлөгөө,
омбудсмений газар (ЭЗХЗОГ)аас чиглүүлж байна. ЭЗХЗОГ
бол Дэлхийн банкны группийн
Олон улсын санхүүгийн
корпорацад чиглэсэн үйл
ажиллагаа явуулдаг хараат бус
байгууллага болно.

2016 он наймдугаар сар

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ОДОО, ИРЭЭДҮЙН ТУХАЙ БОДОЛ
“Оюу толгой” компани өмнийн говьд хийж буй бүтээн байгуулалт, хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа орон нутгийн иргэдэд үнэн зөвөөр ойлгуулах,
тэдэнд бодит мэдээлэл өгөх зорилгоор Өмнөговь аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлч, сурвалжлагчдыг урьж, Оюу толгойн
уурхайтай танилцуулсан юм. Энэхүү аялалд оролцсон “Монгол говь” сонины редактор З.Пүрвээгийн бичсэн “Оюу толгой”-н одоо, ирээдүйн тухай бодол”
сурвалжлагын төгсгөлийг уншигч олондоо хүргэж байна.

АЖИЛЛАГСДЫН АХУЙН НӨХЦӨЛ
Одоо ажиллаж байгаа 5000 орчим ажилчин
тасралтгүй 24 цагийн ээлжээр ажилладаг.
Жижигхэн ч гэсэн тохилог нэг өрөөнд хоёр
хүн амьдрахаар сэндвичэн “зөгийн үүр” шиг
ажилчдын байр олныг барьжээ. Байр нь
дулаан, бие засах, халуун усанд орох өрөөтэй,
дотор тавилга бүрэн, хэдэн байрны дунд нэг
гэрэлтүүлэг, хашаатай, сагсан бөмбөгийн
цементэн талбай, банкны касс, оёдолчны байр
барьжээ. Үйлдвэрийн болон ажилчдын байрны
дулаан, халуун усны асуудлыг “Хасу” туслан
гүйцэтгэгч компани хариуцдаг юм байна. Орчин
үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, энэтхэг
ерөнхий эмчтэй эмнэлэгтэй, түргэн тусламжийн
хэд хэдэн машинтай гэж танилцуулав. Харин

худалдааны ба соёлын танхим байр гэж
харагдсангүй. Нэлээд тохилог хоёр давхар
биеийн тамирын танхимтай, доод давхарт нь гар
бөмбөг, спорт тоглоомын ханаар тусгаарласан
талбай, дээд давхартаа хүчний дасгал
чийрэгжүүлэлтийн техник хэрэгслээр тоноглосон
өрөөнүүдтэй, ажилчид нь чөлөөт цагаараа
тоглож байгаа нь харагдсан. Оройн цагаар
ажилладаг том асар маягийн баарандаа гадаад
дотоод, эр эм гэлтгүй цуглаж, шар айраг ууцгаан
тухалж, халуун дотно яриа өрнүүлэх юм билээ.
Зарим нэгийгээ үдэж өгч байгаа бололтой бэлэг
дурсгал гардуулж, мөн заримыгаа угтан авч
танилцаж хундага тулгаж байгаа нь харагдлаа.
Харин энэ хашаан дотор хатуу дарс, архи

оруулах, хэрэглэхийг хориглодог юм байна. Хоёр
жилийн өмнө анх ирэхдээ мэдэхгүй “таньдаг
нөхөдтэйгөө хувааж, ярьж хуучилна гэж бодоод
хоёр шил архи авч ирснээ хураалгачихсан. Урт
хугацааны хадгалалтад муудчихаагүй байгаа”
гэж орон нутагтай харилцах албаны нэг
ажилтан хошигнож байлаа. Асар том талбай
эзэлсэн хашаан дотроо ажилчдад автобусаар
үйлчилдэг, үйлдвэрийн хөрс хуулалт, хүдрийн
хоёр гурван том овоолготой. Хүдэр дамжуулах
хоёр км гаруй туузан дамжуурга, буталж
жижиглэх тээрэм, угааж цэвэрлэх, савлаж,
гаалийн хяналтад оруулж ачих талбай гээд
үйлдвэрлэлийн олон цех дамжлага ажиллаж
байна.
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ТАНИН
МЭДЭХҮЙН
БУЛАН
ОРОН НУТГИЙН
СОНИН

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

ЭХ ОРОН МИНЬ ЗЭС ЭРДЭНИЙН БИЛЭЭ
Алт, мөнгө, шүр, сувд, зэс, ган, тана, номин, оюуг
монголчууд есөн эрдэнэ хэмээн дээдэлдэг. Ардын
уран зохиолч П.Бадарчийн “Есөн эрдэнийн орон”
хэмээх уран яруу найраглал ч бий. Бид түрүүчийн
дугаартаа алтны тухай сонирхолтой мэдээллийг
уншигч та бүхэндээ хүргэсэн билээ. Энэ удаа Оюу
толгойн ордын голлох баялаг болсон зэсийн тухай
өгүүлье.
Зэс нь Cu гэж тэмдэглэгддэг, атомын дугаар нь 29,
Д.Менделеевийн үелэх системд никелийн дараа,
цайрын өмнө байдаг нэгэн төрлийн химийн
элемент юм. Улаан, улбар шар өнгөтэй, гялгар,
зөөлөн металл бөгөөд цахилгаан дамжуулах маш
сайн чадвартай учир цахилгаан болон дулаан
дамжуулагч, барилгын материал, айл гэрийн усны
шугам хоолой, сантехникийн хэрэгсэл, цахилгаан
шугамаас авахуулаад гар утасны эд ангид хүртэл
өргөн хэрэглэдэг, төрөл бүрийн хайлш гарган
авах зэрэгт тустай, олон талт
хэрэглээтэй металл билээ.
Цельсийн 1084 градуст хайлж, 2562
градуст буцалдаг. Манай эриний
өмнөх 9000 жилийн тэртээ анх
нээсэн гэж үздэг. Кипр, Ром хавьд
зэс голлон олборлож байсан
Cyprium хэмээх газрын нэрээс
үүдэн ийн Cu гэж нэрлэсэн гэлцдэг.
Чили, АНУ зэрэг орнууд ихээхэн
хэмжээний зэсийн нөөцтэй бөгөөд
ихэвчлэн ил уурхайгаас олборлож
байна. Чили улс уурхайн гүнд
гацсан 33 уурхайчнаа аврахаар
хоёр сар тэмцэж байхдаа тэдний
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эрүүл мэндийг хамгаалсан нэгэн арга олсон нь зэс
оймс байсан гэх. Зэсийн нян устгах чанарын ачаар
халуун, чийглэг уурхайд гацсан уурхайчдыг хөлийн
халдвараас хамгаалж чадсан байна. Монголчууд эрт
дээр үеэс зэсийг эмчилгээний зориулалтаар ашиглаж
иржээ. Зэс эрдэс давсны солилцоог идэвхжүүлж,
нойргүйдлийг багасган төв мэдрэлийн системийг
сайжруулан цусан дахь инсулиний үйлчилгээ, цагаан
эсийн үйл ажиллагааг дээшлүүлдэг байна. Зэсийг
хөхний үрэвсэл, хатуурал, умайн хоргүй хавдар
тэргүүтнийг эмчлэх зорилгоор тухайн газарт тавьж
хэрэглэдэг байна. Зэс бүс бүсэлснээр нуруу бөөр,
эмэгтэйчүүдийн савны өвчлөл, түрүү булчирхай,
ууц нурууны зөөлөн эдийн гэмтэл, доргилтоос
хамгаалж, элэг, цөс, ходоод, уушгины өвчлөл, сүрьеэ,
хатгаа, үе мөчний өвчнийг анагаах увидастай. Мэс
заслын дараах үеийн шархлаан дээр зэс тавьж
боовол нягтрал нэвчдэс нь арилдаг. Зэс бугуйвчийг
үе мөчний өвчлөл, хуян шар усыг тараахад тустай
гэж зүүдэг. Биеийн эсэргүүцэл
сулрахад зэс бугуйвчны өнгө
хувирдаг. Ялангуяа хүүхдэд
зэс бугуйвч зүүлгэвэл дархлаа
нь сайжирч хоолой өвдөх,
шүд цоорох, үс унах зэргээс
сэргийлдэг. Бөөрөнхий байцааг
буцалгаад шүүсийг нь зэс аяганд
хийж хонуулаад өглөө 5-7 цагийн
хооронд 30 хоног тогтмол уухад
ходоодны шархлаа мэт дотор
өвчнийг даруй эдгээдэг гэлцэнэ.
Зэс хэмээх энэхүү металлын хүн
төрөлхтөнд өгөх үр өгөөж, ач буян
нь энэ мэт нэн гэгээлэг юм.
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