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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЧУУЛГАН
АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨВ

 “Оюу толгой” компанийн
Ханган нийлүүлэгчдийн чуулган
2017 оны нэгдүгээр сарын 31-ний
өдөр болов. Чуулганд 675 ханган
нийлүүлэгч байгууллага, аж ахуйн
нэгж, 1200 зочин оролцсоны олонх
нь үндэсний ханган нийлүүлэгчид
байлаа. Чуулганы зорилго нь Оюу
толгойн уурхайн ашиглалтын
хугацаанд шаардагдах бараа,
үйлчилгээг тасралтгүй нийлүүлэх
дотоодын ханган нийлүүлэлтийн
сүлжээг өргөжүүлж, ирээдүйн
боломжийг танилцуулах,
бэхжүүлэхэд чиглэсэн юм. Ингэснээр
уул уурхайн эдийн засгийн нөлөө
буюу үржүүлэгч коэффициентийг
дотоодын зах зээлийн хүчин чадлыг
өсгөн нэмэгдүүлэхэд чиглүүлж, шууд
бус эдийн засгийн өсөлтөд эерэг
хувь нэмэр оруулах боломжтой юм.
“Оюу толгой” компани 2016 онд
дотоодоос 371.5 сая ам.долларын
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авсны 279
сая ам.долларынхыг нь үндэсний
компаниудаас худалдан авсан
бөгөөд гэрээлэгч компаниудаар
дамжуулан 6244 ажлын байрыг шууд
бий болгож, ханган нийлүүлэгч
компаниудаар дамжуулан 35 мянган
ажлын байрыг шууд бус байдлаар
дэмжин ажилласан юм. Зөвхөн
Өмнөговь аймагт зарцуулсан
худалдан авалтын хэмжээ 69
сая ам.долларт хүрлээ. Цаашид
“Оюу толгой” компани энэхүү

худалдан авалтын зарцуулалтыг
улам илүү нэмүү өртөг шингэсэн
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зориулах
үүднээс Ханган нийлүүлэлтийн
чуулганыг хоёр дахь удаагаа
зохион байгуулсан нь энэ юм. “Оюу
толгой”-н Ханган нийлүүлэлтийн
хоёр дахь чуулганы хувьд импортын
худалдан авалтыг дотоодын
үйлдвэрлэгч, эсвэл нэмүү өртөг
шингэсэн үйлчилгээний бүтэцтэй
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ
байгуулах бололцоог нэмэгдүүлэх,
түүнд тэмүүлэх сэдлийг олгож
байгаагаараа онцлог болов. “Оюу
толгой”-той хамтран ажилладаг,
цаашид хамтрах сонирхолтой аж
ахуйн нэгж, иргэдэд тус нэмэр
болох зорилгоор уг чуулган дээр
холбогдох албан тушаалтнуудын
хэлсэн үгийг “Орон нутгийн сонин”оороо дамжуулан хүргэж байна.
“Оюу толгой”
ХХК-ийн Гадаад
харилцаа,
олон нийттэй
харилцах
асуудал
хариуцсан
Ерөнхий менежер Л.Оргил:
-Өнөөдөр “Оюу толгой”-н хувьд
чухал өдөр. Өнөөдөр бид өнгөрсөн
жилүүдийн ололт амжилтаа дүгнэн
бататгаж, ирэх жилүүдийн өндөр
босгоо тогтоох онцгой цаг хугацаа
юм. 
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Хэдий миний бие “Оюу толгой”-д ажиллаж
эхлээд удаагүй боловч Монгол Улсын иргэний
хувиар миний сэтгэл зүрхэнд “Оюу толгой”
төсөл томоохон орон зай эзлэх болоод уджээ.
Урт холын аянд мордохын өмнө туулсан замаа
эргэн нэг харцгаая. Томоохон төслүүдийн
нэгэн адил “Оюу толгой”-н туулсан зам дардан
байгаагүй. Гэвч Монгол Улсын хувьд “Оюу
толгой” төсөл нь нэн онцлог бөгөөд манай
улсаас дэлхийд нэрээ таниулах олон бизнесийн
түүчээ нь юм. Өнгөрсөн хугацаанд бидний
хүрсэн ололт амжилтаас та бүхэнтэй хуваалцъя.
“Оюу толгой” уул уурхайн салбартаа аюулгүй
ажиллагааны сайн үзүүлэлтээр тэргүүлж байна.
Манай компанийн төдийгүй бидний хамтран
ажилладаг гэрээт байгууллагын ажиллагсад
дэлхийн түвшинд хүрсэн аюулгүй ажиллагааны
гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна. Баяжуулах
үйлдвэр ажиллаж эхэлснээс хойш гурван жил
хүрэхгүй хугацаанд олон улсын зах зээлд гурван
сая орчим тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэн
нийлүүллээ. “Оюу толгой” Монгол Улсын топ
татвар төлөгчдийн эхний байрт тогтмол орж
байна. Гүний уурхай ашиглалтад орсноор “Оюу
толгой” дэлхийн зэсийн салбарын хамгийн чухал
төслүүдийн нэг болно. Гүний уурхайн төслийн
санхүүжилт нь салбарын хэмжээнд хамгийн
томоохонд тооцогдох бөгөөд дэлхийн олон
орноос санхүүжилт босгосон нь Монгол Улсын
гурав дахь хөршийн бодлого амьдрал дээр
биеллээ олсны нэгээхэн илрэл билээ. Миний
хувьд “Оюу толгой”-н амжилт нь Монголын
амжилт гэж боддог. Учир юу гэвэл, “Оюу толгой”
бол дэлхийтэй нягт холбогдсон монгол компани.
Бид монгол зэсийг дэлхийд хүргэж, гэрлийн шил,
гар утас, хиймэл дагуулыг бүтээлцэж, монгол
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зэс хүн төрөлхтний амьдралд ул мөрөө үлдээж
байна. Энэ амжилтыг ил уурхай, баяжуулах
үйлдвэр, гүний уурхайн төсөлд ажиллаж буй 10
мянган монгол хүн хамтдаа бүтээж байна. Энэ
амжилтыг Монгол орны өнцөг булан бүрт байгаа
ханган нийлүүлэгч, түншүүд та бүхэнтэй хамтран
бүтээж байна.
“Эрдэнэс Монгол” ХХКийн Гүйцэтгэх захирал
Ц.Түмэнцогт:
-“Оюу толгой” төсөл нь
Монголын бизнесийн нэрийн
хуудас болсон төсөл. Оюу
толгой бол дэлхийн хамгийн
их нөөцтэй, зэсийн өндөр агуулгатай, олон
улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн төсөл
болоод байна. Оюу толгойн гүний уурхайн
бүтээн байгуулалтын төслийн санхүүжилт нь 2015
оны дэлхийн томоохон төслийн санхүүжилтийн
гэрээ хэлцлүүдийн тоонд орсон бөгөөд энэхүү
санхүүжилтийн төлөвлөгөөг баталснаар
2021 оноос зэсийн баяжмалын үйлдвэрлэл,
экспорт нэг дахин нэмэгдэх бололцоо бүрдсэн
юм. Уул уурхайн салбарт анх удаа Монголын
компани “Оюу толгой” төслөөр дамжуулж олон
улсын зах зээлээс санхүүжилт авсан нь гүний
уурхайн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлж,
гадаад төдийгүй дотоодын зах зээлд хөрөнгө
оруулагчдад эерэг дохио боллоо. Монголын
талаас зэсийн баяжмалын экспортыг цаг
алдалгүй гаргахад шаардлагатай дэд бүтцийн
болон хилийн нэвтрэн өнгөрүүлэх хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн
ажиллаж байна. “Оюу толгой” нь урт хугацаанд
харилцан ашигтай байх, Монголын талын
хувь нийлүүлэгч, аж ахуйн нэгжүүд, иргэдэд

үр өгөөжөө өгсөн, татвар, ашигт малтмалын
нөөц ашигласан татварын хэмжээ нэмэгдсэн,
ажлын байрыг олноор бий болгосон төсөл
байх болно. “Эрдэнэс Монгол”, “Эрдэнэс Оюу
толгой” компаниуд “Оюу толгой” төслийг
дагаж нэмүү өртөг шингэсэн зэс хайлуулах
үйлдвэрийг барьж байгуулах, дотоодын худалдан
авалтыг нэмэгдүүлэх, Өмнөговь аймаг болон
Ханбогд сумын дэд бүтцийн хөгжилд ихээхэн
хувь нэмэр оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр
“Рио тинто” болон “Туркойз хилл” компанитай
идэвхтэй хамтран ажиллах болно. “Оюу толгой”
компани уул уурхайн салбарт томоохон бүтээн
байгуулалтыг өрнүүлж, хөрөнгө оруулалтыг
татаж, сүүлийн үеийн техник, технологийг
нэвтрүүлж, хамгийн чухал нь Монголын олон
мянган залуучуудыг уул уурхайн технологи,
бизнес-менежментийн арга барилд сургаж,
дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн
болгон төлөвшүүлж байгааг Монголын тал
өндрөөр үнэлж байгааг онцлон хэлье.
“Оюу толгой” ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын үүрэг
гүйцэтгэгч Стивен Жонс:
-Өнөөдөр энэхүү танхимд
600 гаруй компанийн
төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн нь
манай компани Монголын
ханган нийлүүлэгчидтэй нягт хамтын ажиллагаа
хөгжүүлж буйн тод илрэл юм. “Оюу толгой”-н
хамт олон өнгөрсөн жилүүдийг ололт амжилтаар
дүүрэн үдлээ.Оюу толгой аюулгүй ажиллагаа,
өрсөлдөх чадвараараа дэлхийд тэргүүлэх, асар
ирээдүйтэй зэсийн уурхайн нэг боллоо. 
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“Оюу толгой” компани 2010 оноос хойш
зургаан тэрбум гаруй ам.долларыг Монгол
Улсад оруулж ирж, ханган нийлүүлэгчдэд
төлсөн төлбөр, татвар, рояалти, цалин зэрэгт
зарцууллаа. Зөвхөн 2016 онд гэхэд 279 сая
ам.долларыг дотоодын ханган нийлүүлэгчдэд
зарцуулж, 210.6 сая ам.долларыг Монгол Улсын
Засгийн газарт татвар, хураамж бусад төлбөрт
төллөө. Эдгээр амжилт нь Монгол Улсад ханган
нийлүүлэлтийн тогтвортой сүлжээ бий болгох
чиглэлээр тусгайлсан урт хугацааны стратеги
баримталж ажилласны үр дүн гэж дүгнэж
болно. Бид бүхэнтэй хамтран ажилладаг монгол
компаниудын тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж,
аюулгүй ажиллагаа, чанар, үнэ цэнийг хүргэхийн
төлөө хамтдаа хичээнгүйлэн ажиллаж байна.
Ингэснээр бидний зарцуулж буй 10 төгрөг
тутмын найм нь дотоодод зарцуулагдаж, хоёр
төгрөгийн худалдан авалт тутмын нэг нь
үндэсний компаниудад ногдож байна. “Оюу
толгой” олон зуун компанитай хамтран ажиллаж
байна. Эдгээр компани нь шууд болон шууд бус
байдлаар мянга мянган ажлын байрыг Монгол
Улсад, тэр дундаа Өмнөговьд бий болголоо.
Бид хамтдаа Монгол Улсад шинэ ур чадвар,
технологи, чадавх нэвтрүүлж, бий болгож
байна. Бизнесийн ёс зүй, ажил хэргийн хамгийн
өндөр стандартыг тогтоон хамтдаа хэрэгжүүлж
байна. Хамгийн чухал нь, аюулгүй ажиллагааг
дээдлэн, үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт хийн,
хүн нэг бүр ажлаа тараад эрүүл, саруул гэртээ
харих нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
Энэ үзүүлэлтийн цаана сорилт бэрхшээл биш,
нөөц бололцоо оршиж байгаа бөгөөд “Оюу
толгой” компанийн анхаарах гол чиглэл байх

болно. Та бүхний анхаарлыг хоёр зүйлд онцлон
хандуулъя. Нэгдүгээрт, Оюу толгой дэлхий
дээрх зэсийн хамгийн сайн ордын нэг төдийгүй
хамгийн өрсөлдөх чадвар бүхий уурхайн нэг
байх болно. Бидний эрхэм зорилго бол “Аюулгүй
ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц
зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоож, Монгол Улсын
хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах” явдал юм.
Хоёрдугаарт, Оюу толгой бол үе дамжих уурхай
юм. Монгол Улсыг олон улсын тавцанд таниулах
үүргээ биелүүлэхэд бид таны итгэлт түнш байх
болно.
“Оюу толгой” ХХК-ийн
Гүний уурхайн төслийн
захирал Марко Пирэс:
-Оюу толгойд дэлхийн
түвшний нөөц баялаг
байна. Үүн дээр суурилж
манай хамт олон дэлхийн
жишигт хүрсэн үндэсний
компанийг бүтээн босгосон билээ. “Хамт олон”
гэж би зөвхөн “Оюу толгой”-н ажилтнуудыг
хэлээгүй. “Хамт олон” гэдэгт бидэнтэй хамтран
ажилладаг ханган нийлүүлэгч байгууллагууд,
гэрээт компаниудынхан цөм орж байгаа юм. Бид
гүний уурхайн төслийг хугацаанд нь төсөвтөө
багтаан хамгийн чухал нь аюул осолгүйгээр
гүйцэтгэхээр шамдан ажиллаж байна. Гүний
уурхай нь Оюу толгойн нийт баялгийн 80 хувийг
нээгээд зогсохгүй уурхайг дэлхийн хамгийн
өрсөлдөх чадвар өндөр, урт хугацааны зах
зээлд үлэмж нөлөөтэй, зэс үйлдвэрлэгчийн
нэг болгох юм. Оюу толгойн үйлдвэрлэл,
үйл ажиллагаа эхлээд удаагүй боловч энэ
уурхай ирэх олон арван жилийн турш үйл

ажиллагаагаа явуулж, Монгол Улсад бодит үр
өгөөж бий болгосоор байх юм. Тиймээс бидний
өнөөдөр гаргаж байгаа шийдвэрүүд ирээдүйд
нөлөөтэй гэдгийг бид ухамсарлан ажилладаг.
Өнөөдрийн чуулганы үеэр та бүхэн манай
ханган нийлүүлэлтийн багийнхантай харилцан
ярилцаж, бидний хэрэгцээ шаардлагын тухай
ойлгож авах үеэр “уурхайн амьдрал” гэсэн
үгийг олонтаа сонсох байх. “Уурхайн амьдрал”
гэж юу гэсэн үг болох талаар товч тайлбарлая.
Ямар ч төслийн барилга бүтээн байгуулалтын
үе шат нь төлөвлөгөө, хуваариас ихээхэн
хамаардаг. Барилга, бүтээн байгуулалтын үе
шатанд тоног төхөөрөмж болон техникийн буюу
нарийн мэргэжлийн үйлчилгээг нэг удаадаа
ашиглах шаардлага гардаг. Үүний жишээнд
бутлуур, туузан дамжуулга зэрэг материалын
тээвэрлэлтийн систем орно. Ийм нэг удаагийн
үйлчилгээ нь тухайн үйл ажиллагаа явуулж
буй дотоодын зах зээлд тухайн бүтээгдэхүүнийг
нийлүүлэх шинэ бизнес, техникийн ур
чадварыг бий болгох боломжийг хязгаарладаг.
Барилга бүтээн байгуулалтын үе шатны дараа
тухайн төслийн өргөжих, эрчимжих үе шат
ирдэг. Энэ үеэр бараа, бүтээгдэхүүний эрэлт
хэрэгцээ ихэсч, үйл ажиллагааны чиглэл ур
чадвартай, зардал багатай, дотоодын ханган
нийлүүлэлтэд ирдэг. Энэ хэрэгцээ шаардлага
нь төслийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ
болон бусад хэсгүүдэд гардаг юм. Үүний дараа
үйл ажиллагааны үе шат ирдэг. Энэ үе шатанд
төслийн эрэлт урьдаас тооцоолж болохуйц илүү
тогтвортой болдог бөгөөд үйл ажиллагааны
үр ашгийг сайжруулахад тасралтгүй анхааран
ажилладаг. 
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Ингэснээр техник, технологи болон
ур чадварын шилжилт өрнөж, дотоодоос
нийлүүлэх бараа үйлчилгээ рүү шилждэг. Энэ нь
дотоодоос орж ирж буй үнэ цэн, үр өгөөжийг
нэмэгдүүлдэг. Оюу толгойн гүний уурхайн
төсөл нь өөрийн гэсэн онцлогтой. Учир нь,
төслийг хэрэгжүүлэхэд нэг удаагийн тоног
төхөөрөмжийг авч суурилуулах шаардлагатайн
дээр одоогоос 2022 он хүртэлх хугацаанд 50
км орчим хөндлөн нэвтрэлтийг гүйцэтгэх
төлөвлөгөөтэй. Гүний уурхайн төсөлд одоогоор
тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтын ажил
хэрэгжихийн зэрэгцээ уурхайн үйл ажиллагаа
явагдаж байгаа. Энэ нь гүний уурхайн төслийн
хувьд хөндлөн нэвтрэлтээ хийж байгаа учраас
төслийн үйл ажиллагааны шатанд бий болдог
боломжууд одоо бий болоод эхэлчихсэн гэсэн
үг юм. Өөрөөр хэлбэл, гүний уурхайн малталтын
ажил үргэлжлэн эрчимшиж буй энэ үед үйл
ажиллагааны шатанд шаардагддаг бараа,
үйлчилгээний эрэлт аль хэдийнэ эхэлчихсэн
байгаа. Гүний уурхайн төслийн үйл ажиллагаанд
чухал шаардлагатай бэхэлгээ, бетон зуурмаг,
агааржуулалтын тууз, өндөр нягттай полиэтилен
шугам хоолой, насос зэрэг олон бүтээгдэхүүнийг
бид зах зээлээс хайгаад эхэлчихсэн байна.
Оюу толгой нь үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаагаа
явуулж эхлээд удаагүй байгаа ч дотоодын
худалдан авалт, ханган нийлүүлэлтийн
чиглэлээр дэлхийн бусад төсөөтэй уурхайнуудаас
илүү өндөр гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна. Ил
уурхайн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны
шатуудад “Оюу толгой” нь дотоодын ханган
нийлүүлэгчидтэй ажиллаж ирсэн бөгөөд одоо
дотоодын худалдан авалтын шинэ боломжуудад
анхааран ажиллаж байна. Бүтээн байгуулалтын
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үе шатанд техник, технологи, ур чадвар бий
болгох боломж хязгаарлагдмал байдаг хэдий ч
бид анхнаасаа уурхайн амьдралд шаардлагатай
бараа, үйлчилгээнд анхааран ажиллаж, ханган
нийлүүлэгчид та бүхэнтэй хамтран ажиллах
боломжийг өргөжүүлэхээр ажилласаар ирсэн
юм. Бид ханган нийлүүлэлтийнхээ сүлжээнд
дотоодын бараа, үйлчилгээг байж болох хамгийн
дээд түвшинд байлгаж, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд
үнэ цэн нэмэгдүүлэхэд голлон анхаарч байгааг
та бүхэн анзаарах байх. Бид та бүхэнтэй
болон бусад оролцогч талуудтайгаа хамтран
ажиллаж, манай ханган нийлүүлэлтийн эрэлт,
баримтлах зарчмуудын тухай бүрэн ойлголтыг
өгч, тогтвортой бизнесийг бий болгохыг дэмжин
ажиллана. Нэг жилийн өмнө бид ийм форум
зохион байгуулж, гүний уурхайн төслийг та
бүхэнд танилцуулж байсан билээ. Өнөөдрийн
чуулганаар дамжуулан бид Монгол Улсын хөгжил
дэвшилд урт хугацаанд хувь нэмэр оруулах урт
замдаа хамтдаа дахин нэг том алхам хийж байна.
“Оюу толгой” ХХК-ийн
Ерөнхий захирал Армандо
Торрес:
-Миний өмнө үг хэлсэн
эрхмүүд бидний зорилго,
хамтдаа туулж буй урт зам,
хүрсэн ололт амжилт, бидний
өмнө байгаа олон боломжийн тухай ярилаа.
“Оюу толгой”-н эрхэмлэдэг, дагаж мөрддөг
зарчмууд нь хамтын ирээдүйгээ бүтээлцэхэд
маш чухал юм. Эдгээр зарчимд тулгуурлан бид
харилцаагаа бэхжүүлж, урт хугацааны түншлэлээ
бэхжүүлдэг. “Оюу толгой” компанийн хамт олонд
аль хэдийнэ дадал болсон эдгээр зарчмын
тухай та бүхний олонх нь мэдэж байгаа байх.

Нэгдүгээр зарчим бол бизнесийн ёс зүй. Бид
компанийн ажилтнууд, гэрээлэгч байгууллагууд
болон хамтран ажиллагч түншүүдээ бизнесийн
ёс зүйн хамгийн өндөр стандартыг баримтална
гэсэн хүлээлттэй байдаг. Бизнесийн ёс зүйн
өндөр стандартыг баримтална гэдэг нь шударга,
ил тод байж, тендер, үнийн санал, ханган
нийлүүлэгчдийг сонгон дүгнэх үйл явцад
хөндлөнгөөс оролцохгүй, саад болохгүй байхыг
хэлж буй юм. Бид авлига, хээл хахуулийн эсрэг
хамгийн өндөр стандарт баримталж, Монгол
Улсын хууль тогтоомжийг бүрэн дагаж мөрдөн
ажилладаг. Ингэснээр бид “Оюу толгой”-н
ханган нийлүүлэлтийн үйл явцыг дэлхийн
жишигт байлгаж, Монголын компаниуд дэлхийн
зах зээлийн тоглогч болох бат бэх суурийг
бий болгож байгаа юм. Дэлхийн зах зээлийн
тоглогч болохын тулд бид өрсөлдөх чадвартай
байх ёстой. Өрсөлдөх чадвартай байх нь
түншүүдтэйгээ бүрэн ойлголцож, үр өгөөжтэй,
цаг хугацааг баримтлан ажиллахад оршдог.
Үүний эхний алхам нь ил тод харилцаа холбоо
юм. Өөрөөр хэлбэл, ханган нийлүүлэгч та бүхэн
бидний хэрэгцээ шаардлага, ажлын арга барил,
дотоодод хэрхэн чиглэж ажилладаг болохыг
ойлгон мэдэж байх хэрэгтэй. Түүнчлэн зөвхөн
бизнес, эсвэл компанидаа биш, Монгол Улсад
хэрхэн үр өгөөжтэй ажиллаж байна вэ гэдэгт
гол анхаарлаа хандуулан ажиллах нь чухал. Энэ
нь бүтээмж өндөр, үр ашиг ихтэй, өрсөлдөхүйц
үнийг санал болгон ажиллана гэсэн үг юм. Үр
ашигтай ажиллана гэдэг нь цаг хугацаандаа
ажиллах буюу аливаа ажлыг хуваарь болон
төсөвт багтаан дуусгаж, ур чадварыг эрэлт
хэрэгцээнд тохируулан бүтээхийг хэлнэ. 

2017 оны хоёрдугаар сар

Ингэснээр бид үйл ажиллагаа явуулж
байгаа газартаа урт хугацааны үр өгөөжийг
бий болгох юм. Энэ зарчмуудыг эрхэмлэн
ажилласнаар бид хамтдаа ирэх олон жилийн
турш дэлхийн түвшний өрсөлдөх чадвартай
үндэсний компаниудыг олон чиглэлээр бий
болгоно гэдэгт итгэлтэй байна. “Оюу толгой”
бол өрсөлдөх чадвартай, олон улсын үндэсний
компани бөгөөд бид зөвхөн та бүхэнтэй, түнш
байгууллагуудтайгаа хамт урдаа байгаа урт
замыг туулж, амжилтад хүрч чадна. Бид хамтдаа
Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг
дэлхийн тавцанд гаргаж, үндэсний компаниудын
ур чадвар, өндөр чанарын бэлгэ тэмдэг болж
чадна. Тогтвортой, хүлээн зөвшөөрөгдсөн брэнд,
нэр хүндийг бий болгохын тулд бид хүндлэл, ёс
зүй, хамтын зүтгэл, үүрэг хариуцлага гэсэн үнэт
зүйлсээ үйлдэл болгондоо агуулан ажиллах
ёстой. Ингэснээр бид алсын хараандаа хүрч,
байгалийн баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар,
үнэт зүйлсийг бүтээлцэж чадна.
“Эрдэнэс Оюу толгой”
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
Б.Мөнхбаатар:
-“Эрдэнэс Оюу толгой”
ХХК стратегийн ач холбогдол
бүхий Оюу толгойн зэсалтны ордод ашиглалтын
үйл ажиллагаа явуулж буй “Оюу толгой” ХХКийн төрийн эзэмшлийн 34 хувийг эзэмших
эрхийг хэрэгжүүлэх, төслөөс Монголын талын
хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилготой,
төрийн өмчит компани. Манай компани
нь үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш “Оюу
толгой” компанийн холбогдох гэрээнд заасан

дотоодын ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэн
дэмжихтэй холбоотой үүргийг биелүүлэхэд
хувьцаа эзэмшигч талтай хамтран ажиллаж,
гол зорилгоо болгон ажиллаж ирлээ. 2016 онд
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил дахин
эхэлсэн бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор үндэсний
ханган нийлүүлэгчдэд бизнесийн шинэ боломж
нээгдэнэ гэдэгт итгэж байна. Цаашдаа бид
“Оюу толгой” компанийн ханган нийлүүлэлттэй
холбоотой дараах асуудлуудыг шат дараатайгаар
шийдвэрлэхэд хувьцаа эзэмшигч талтай хамтран
ажиллахаар төлөвлөж байна. Үүнд, “Оюу толгой”
төсөлд урт хугацаанд, тогтмол ашиглах бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол Улсын үндэсний
компаниудаас авах, үйлдвэрлэх боломжийг
судлан, хэрэгжүүлэх. “Оюу толгой” төсөлтэй
холбоотой ханган нийлүүлэлт, үйлчилгээ
үзүүлдэг болон тендерт шалгарсан аж ахуй
нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, өргөжүүлэх,

хөгжих боломжийг бий болгох зорилгоор тусгай
хөтөлбөрүүдийг бий болгон чадавхжуулах.
Далд уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотой
тендерүүдийг нээлттэй хэлбэрээр зарлан, ханган
нийлүүлэлтэд холбогдох ажил, үйлчилгээг
гүйцэтгэх чадамжтай шинэ компаниудыг
дэмжин ажиллах. Сонгон шалгаруулалтын үйл
ажиллагаанд тэнцсэн компанийг ил тод зарлаж,
тэнцээгүй компаниудад сонгон шалгаруулалтын
үнэлгээг нээлттэй ил тод тайлагнадаг байх.
Ханбогд сумыг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу
хөгжүүлэхэд хамтран ажиллах зэрэг асуудал
багтаж байна “Оюу толгой” ХХК-иас дотоодын
ханган нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, сүлжээг
өргөжүүлэх, бэхжүүлэхээр чуулганыг зохион
байгуулж байгаад талархал илэрхийлье. Мөн
дээрх дурдсан асуудлуудыг ажил хэрэг болгон
хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна” гэлээ. 
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Энэ жилийн шороон үхрийн шинж:

XVII ЖАРНЫ
“АЛТАН
УНЖЛАГАТ”
ХЭМЭЭХ ГАЛ
ТАХИА ЖИЛИЙН
ЗҮГ МӨР ГАРГАХ
ЗУРХАЙ
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 Хаврын амьсгал орсон
өдрийн махбодыг гол болгон
жилийн ноён нурууг шинждэг
аргын дагуу “Шороон үхэр”-ийг
дүрсэлбэл үхэр нь толгой, ходоод
хийгээд цулбуур нь улаан, эвэр,
чих, сүүл, туурай, шийр, бие болон
ногт нь цагаан, омруу нь ногоон,
амаа хамхиж, сүүлээ баруун тийш
шарвасан байна. Үхэр хариулаач
нь цагаан царайтай, үс нь чихний
ардуураа хийссэн, улаан дээлтэй,
хөх бүстэй, ногоон өнгийн гуталтай,
баруун гутлаа өмссөн, зүүн гутлаа
бүсэндээ хавчуулсан, малгайгаа
буулгаж өмссөн, унгасаар томсон,
цагаан бургасан иштэй шилбүүр
барьсан, хүч чадлаар доройдуу

идэр залуу үхрийнхээ өмнө
яаравчлан гүйж байгаа аж. Дээрх
зураглалаас жилийн байцыг ажвал
залуус хийгээд дунд суудалтанд
сайн, энгийн ардад дунд, өвгөд
хөгшид, өндөр дээд суудалтанд
муу. Нийт олны үйлс бүхэн дэвжин
дэлгэрэвч үр дүн багатай байх
нигууртай. Зарим газарт хавдар,
боом өвчин гарч болзошгүй.
Жилийн эхээр салхи маш их. Хаврын
дунд, ялангуяа жилийн адгаар
мөндөр, хур тунадас, хяруу цас
ихтэй. Эртдээ өвс ургамал, ногоо
сайн гарна. Жилийн турш аянга
цахилгаан, салхи жавар элбэг байх
юм байна. 

Шинийн нэгний өглөө зүг
мөрөө гаргах тухай:
 Энэ жилийн шинийн нэгэн
хөхөгчин тахиа өдөр, даваа гаригт
тохиож байна. Наран өглөө 7 цаг 37
минутад мандана. Нар мандахаас
өмнө амжиж зүг мөрөө гаргах
газраа очсон байвал зохилтой.
Хөдөөд морины уяанаас цааш, орон
сууцныхан 3-9 алхмаас зүг мөрөө
гаргахаа эхэлж болно. Энэ ёслолыг
хүндэтгэж аль болох шинэ хувцсаа
өмсч, малгайгаа тавьж, бүсээ бүсэлж,
товчоо товчлоорой. Хэрэв та хүсвэл
ойр зуур өргөлийн идээ, цагаа бэлтгэн
мөр гаргахаар товлосон газраасаа
сүсэглэж явдаг бүхэндээ хандан өргөж
сайн сайхныг ерөөнө. Гэрээсээ төмөр,
мод мэтийн цээр гаргах домын зүйлээ
бэлтгэж гараарай. Мөр гаргах цэгээс
заасан зүг рүү 3-9 алхам яваад цээр
гаргах домоо зааврын дагуу хийж,
зохих тарниа гурав, эсвэл долоон удаа
давтан уншина. Гэр бүлийн гишүүдээс
13-ны жил нь ороогүй багачуул заавал
зүг мөрөө гаргах шаардлагагүй. Мөн
настан, хэвтрийн хүмүүсийн өмнөөс
садан төрөл нь өөрийн мөрийг
гаргах ялдамдаа нэр ус, жилийг
сэтгэлдээ шивнэж даган баясч буйгаа
илэрхийлж болдог ажээ. Зүг гаргагч
нь хийморийнхоо зүг яваад нар зөв
тойрон анхны цэг дээр буцаж ирдэг.
Энэ замд тань хогийн сав, үнс зэрэг
таагүй зүйл байгаа эсэхийг урьдчилаад
харчих нь зүйтэй шүү. 
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Та энэ жил ямар суудалд суусан бэ:
 Гал суудал:
Эр: 1913, 1921, 1929, 1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985,
1993, 2001, 2009, 2017.
Эм: 1917, 1925, 1933, 1941, 1949, 1957, 1965, 1973, 1981, 1989,
1997, 2005, 2013.
Зүүн урд зүгт гарч, урд зүгээс ирнэ. Ум базар
дагийний базар еэ мама бизьяа суухаа гэсэн тарни
уншина. Шүдэнз зураад ус, цасаар унтраа.
Шороо суудал:
Эр:1920, 1928, 1936, 1944, 1952, 1960, 1968, 1976, 1984,
1992, 2000, 2008, 2016
Эм: 1918, 1926, 1934, 1942, 1950, 1958, 1966, 1974, 1982,
1990, 1998, 2006, 2014
Баруун хойшоо гарч, баруун урдаас ирнэ. Ум бадма
дагийний хум мама бизьяа суухаа гэсэн тарни уншина.
Газарт модны үртэс цац. Чулуу, шороо хөдөлгөнө. Эсвэл
агаарт цаас хийсгэж болно.
Төмөр суудал:
Эр: 1919, 1927, 1935, 1943, 1951, 1959, 1967, 1975, 1983, 1991,
1999, 2007, 2015
Эм: 1919, 1927, 1935, 1943, 1951, 1959, 1967, 1975, 1983, 1991,
1999, 2007, 2015
Зүүн хойд зүгт гарч, баруунаас ирнэ. Ум раднаа
дагийний хум мама бизьяа суухаа гэсэн тарни уншина.
Багахан гал гаргаад төмөрт хүргэ. Төмрийн зүйл хая.
Огторгуй суудал:
Эр: 1918, 1926, 1934, 1942, 1950, 1958, 1966, 1974, 1982,
1990, 1998, 2006, 2014
Эм: 1920, 1928, 1936, 1344, 1952, 1960, 1968, 1976, 1984,
1992, 2000, 2008, 2016
Зүүн хойд зүгт гарч, баруун хойноос ирнэ. Ум базар
пагма хум мама бизьяа суухаа гэсэн тарни уншина.
Агаарт цаас хийсгэн, шороо чулуу хөдөлгө.

Ус суудал:
Эр: 1917, 1925, 1933, 1941, 1949, 1957, 1965, 1973, 1981, 1989,
1997, 2005, 2013
Эм: 1913, 1921, 1929, 1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985,
1993, 2001, 2009, 2017
Зүүн тийш гарч, хойд зүгээс ирнэ. Ум гарма дагийний
хум мама бизьяа суухаа гэсэн тарни уншина. Ус асгаад
дээгүүр нь алх.
Уул суудал:
Эр: 1916, 1924, 1932, 1940, 1948, 1956, 1965, 1972, 1980,
1988, 1996, 2004, 2012
Эм: 1942, 1922, 1930, 1938, 1946, 1954, 1962, 1970, 1978,
1986, 1994, 2002, 2010, Баруун хойд зүг рүү гарч, зүүн
хойноос ирнэ. Ум будда дагийний хум мама бизьяа
суухаа гэсэн тарни уншина. Уул руу модны үртэс цац.
Шороо чулуу хөдөлгө.
Мод суудал:
Эр: 1915, 1923, 1931, 1939, 1947, 1955, 1963, 1971, 1979, 1987,
1995, 2003, 2011
Эм: 1915, 1923, 1931, 1939, 1947, 1955, 1963, 1971, 1979, 1987,
1995, 2003, 2011
Хойд зүг рүү гарч, зүүн зүгээс ирнэ. Ум базар
дагийний хум мама бизьяа суухаа гэсэн тарни уншина.
Мод хугалж хаяна.
Хий суудал:
Эр: 1941, 1922, 1930, 1938, 1946, 1954, 1962, 1970, 1978,
1986, 1994, 2002, 2010
Эм: 1916, 1924, 1932, 1940, 1948, 1956, 1964, 1972, 1980,
1988, 1996, 2004, 2012
Урд зүг рүү гарч, зүүн урдаас ирнэ. Ум базар пад
дагийний хум мама бизьяа суухаа гэсэн тарни уншина.
Цаас урж хийсгэ. Мөн чулуу, шороо хөдөлгөж болно. 

СОНИРХОЛТОЙ
МЭДЭЭ:

Цагаан сараар монголчууд
хэдэн бууз иддэг вэ?
 Монгол Улс 700 мянга гаруй
өрхтэй. Цагаан сараар нэг айл
хамгийн багадаа 300 бууз хийдэг гэж
тооцвол монголчууд энэ үеэр 200
саяас давсан бууз иддэг байх нь. Нэг
хүнд 80 орчим бууз ногдоно гэсэн үг.
Нийтийн хоолонд мөрдөж буй жороор
нэг буузанд 35 грамм мах ордог гэнэ.
Харин айл өрхийнх үүнээс хоёр дахин
бага мах орно гэж тооцвол Цагаан
сараар дор хаяж 4000-аас илүү тонн
махаар бууз хийж иддэг аж. Үүн дээр
бараг айл болгон ууц, өвчүү, мөч мах
чанаж тавьдаг. 700 мянгаад өрхийн
тал нь ууц тавина гэж үзвэл тарга
хүч сайтай 350 мянган хонь нядалж
таарах нь. 
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ОРОН
НУТГИЙН
МЭДЭЭ
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
ДӨРВӨН МАЛЧИН
“УЛСЫН АВАРГА
МАЛЧИН” ЦОЛ
ХҮРТЛЭЭ
 Засгийн газар Цагаан сарын
босгон дээр улсын аварга малчин,
тариаланчдаа шалгаруулдаг сайхан
уламжлалтай. Энэ жил Өмнөговь
аймгаас дөрвөн малчин “Улсын
аварга малчин” хэмээх эрхэм
алдрыг хүртлээ. Үүнд:
Цогт-Овоо сумын Бортээг багийн
малчин Б.Малчинхүү
Ноён сумын Сайран багийн
малчин Ч.Түвшинбат
Цогтцэций сумын Сийрст багийн
малчин Ц.Наранцэцэг
Манлай сумын Жаргалант
багийн малчин Б.Мөнх-Эрдэнэ. 
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ЗАСАГ ДАРГА
Н.НАРАНБААТАР
“МОНГОЛЫН МЭДЭЭ”
СОНИНД ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ
 Тэрээр аймгийн
өвөлжилтийн байдал,
2017 онд аймаг 103
тэрбум төгрөгийн
төсөвтэй, үүнээс 28
тэрбумыг нь улсын
төсөвт төвлөрүүлэх
үүрэг хүлээсэн, энэ онд
бүтээн байгуулах ажил нэлээд хийхээр
төлөвлөсөн, ингэснээр ажлын байр
нэмэгдүүлж, орон нутагт үйл ажиллагаа
явуулдаг “Оюу толгой”, “Таван толгой”,
МАК зэрэг 15 компанийн удирдлагатай
зөвлөлдөх уулзалт хийж, цаашдын хамтын
ажиллагааны талаар санал солилцсон, энэ
онд уурхай бүртэй хамтын ажиллагааны
санамж бичиг байгуулна, хилийн хоёр
боомтын үйл ажиллагаа, аймагтаа аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх, байгаль хамгаалал
зэрэг олон асуултад тодорхой хариу өгчээ.
Н.Наранбаатар цэргийн сургууль төгсөөд
дараа нь АНУ-д дөрвөн жил суралцаж,
мастер хамгаалжээ. Цэргийн сургуульдаа
багшилж, ТӨХ-нд ажиллаж байгаад төрөлх
аймагтаа ирж, Татварын газрын дарга,
Тамгын газрын дарга гээд 13 жил төрийн
алба хашсан, туршлагатай боловсон хүчин
юм. Өнгөрсөн оноос аймгийн МАН-ын дарга,
Засаг даргаар ажиллаж байна. 

ӨМНӨГОВЬ
АЙМГИЙГ
2016-2020 ОНД
ХӨГЖҮҮЛЭХ
АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
“БИД ХАМТДАА”
ХӨТӨЛБӨР
 Өмнөговь аймгийн
Иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын 2016 оны есдүгээр
сарын 29-ний өдрийн
хуралдаанаар Засаг дарга
Н.Наранбаатарын үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийг
баталсан юм. Уг хөтөлбөр
“БИД ХАМТДАА” нэртэй.
Хөтөлбөр нийгмийн
хөгжлийн бодлого, эдийн
засаг-хөрөнгө оруулалтын
бодлого, байгаль орчныг
хамгаалах бодлого, орон
нутгийн засаглалын бодлого
гэсэн үндсэн дөрвөн бүлэг,
166 зүйлтэй. Манай сонин
энэхүү хөтөлбөрийн талаар
цувралаар танилцуулах
болно. 

НИЙГМИЙН
ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО

Ажилтай иргэнОрлоготой өрх


Ажилгүйдлийг
бууруулах
зорилгоор
шинээр 5000аас доошгүй
байнгын ажлын байрыг бий
болгож, хөдөлмөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлнэ.
• Өрх толгойлсон эцэг, эхчүүд,
40-өөс дээш насныхан, ахмад
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжинэ.
• Өрх гэр бүлийн хөгжлийг
дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,
иргэдийн амьжиргааг
дээшлүүлнэ.
• Политехник коллежид
элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлж,
төгсөгчдийг ажлын байртай
болоход дэмжлэг үзүүлэн хамтарч
ажиллана.
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн Хөгжлийн төвийн
үйлчилгээг бий болгоно.
• Харах, асрах хүнгүй ахмад
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдэд амьдралын орчныг 
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өөрчлөхгүйгээр өдөр тутмын
асрамжийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
• Ахмад настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд үйлчилгээний
газруудад саадгүй үйлчлүүлэх орц,
гарцын стандартыг мөрдүүлж, ээлтэй
орчин бий болгоно.
• Ахмад настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийг аймгийн
төвийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр
үнэ төлбөргүй зорчих боломжийг
нэмэгдүүлнэ.
• Ахмад настны нийгмийн
хамгааллыг сайжруулах бодлого
боловсруулан ахмад, дунд, залуу
үеийн залгамж халааг бэхжүүлж,
ахмадын сувиллын чанар, хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.
• Залуучуудын хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн идэвх, оролцоог
нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн “Хөгжлийн
ирээдүй-Оюунлаг залуучууд”
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
• Залуу гэр бүлийг дэмжиж, гэрлэх
ёслолын танхимыг бий болгоно.
• Гэр бүлийн боловсрол олгох, сэтгэл
зүйн зөвлөгөө өгөх төвүүдийн үйл
ажиллагааг дэмжинэ.
• Хөдөлмөр зусланг ажиллуулж,
хүүхэд багачуудыг монгол уламжлалт
ахуй амьдралтай танилцах, ажил
хөдөлмөр хийх арга ухаанд сургана.
• Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр
үзүүлэх үйлчилгээг өргөжүүлж
сайжруулна.
• Улаанбаатар хотод Өмнөговь
аймгийн оюутнуудын сурах, амьдрах
орчныг сайжруулах зорилгоор
“Оюутны хотхон” байгуулна. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”
КОМПАНИ НУТГИЙН
АХМАДУУДАД
ХЭВИЙН БООВ
БЭЛЭГЛЭВ

 “Оюу толгой” ХХК-ийн Орон
нутгийн харилцааны хэлтсээс
Монголын үндэсний баяр Цагаан
сараар Оюу толгойн уурхайн хөрш
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай,
Даланзадгад сумын өндөр настан азай
буурлуудад бэлэг гардуулж, хүндэтгэл
үзүүлдэг уламжлалтай. Уламжлалын
дагуу “Алтан унжлагат” хэмээх гал
тахиа жилийн Сар шинийн баярыг
тохиолдуулан Ханбогд сумын 90,
Манлай сумын 40, Баян-Овоо сумын
23, Даланзадгад сумын 39 ахмадад сум,
багийн Засаг дарга нараар уламжлан
хэвийн боов гардууллаа. 

АЙМГИЙН ЕСӨН
АЛДАРТАН ШАЛГАРАВ
1. Оны шилдэг төрийн албан хаагч
– Бямбаагийн Балмаа /Гурвантэс
сумын ЗДТГ-ын Мал эмнэлэг,
үржлийн тасгийн дарга/
2. Оны шилдэг ажилчин – Тогоогийн
Энхчимэг /Газар тариалан
эрхлэгч/
3. Оны шилдэг бизнесмэн –
Цогхүүгийн Энхтүвшин /”Өнөд
өвлөх урлахуй” ХХК-ийн захирал/
4. Оны шилдэг малчин – Хорлоогийн
Батдэлгэр /Сэврэй сумын Хоолт
багийн малчин/
5. Оны шилдэг эрүүл мэндийн
ажилтан – Жаалхүүгийн Зоригт
/БОЭТ-ийн Мэс засал, гэмтлийн
тасгийн зөвлөх эмч/
6. Оны шилдэг боловсролын
ажилтан – Гончигданзангийн
Сугар /Баяндалай сумын ЕБС-ийн
биологийн багш/
7. Оны шилдэг авьяастан –
Гэндэндаржаагийн Цогтгэрэл /
Пара хөнгөн атлетикийн олон
улсын хэмжээний мастер,
үндэсний шигшээ багийн
тамирчин/
8. Оны шилдэг бүтээл, бүтээн
байгуулалт – /“Хүннүгийн говь”
ХХК/
9. Оны шилдэг хөрөнгө оруулагч –
"Оюу толгой" ХХК. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”
КОМПАНИ
НИЙСЛЭЛИЙН ДОЛООН
ЭМНЭЛЭГТ ОР,
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ХАНДИВЛАВ

 “Оюу толгой” компани
нийслэлийн эрүүл мэндийн
байгууллагуудын үйлчилгээг
сайжруулахад хувь нэмэр
оруулах зорилгоор хэвтэн
эмчлүүлэх ор 35, нөөц ор
250, амьсгалын аппарат нэг,
нярайн шарлалт бууруулах
аппарат 20-ийг хандивлажээ.
Эдгээр тоног төхөөрөмжийг
нийслэлийн иргэдэд эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээ
үзүүлдэг Баянгол, Чингэлтэй
дүүргийн эрүүл мэндийн төв,
Сонгинохайрхан, Хан-Уул
дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг,
“Өргөө”, “Хүрээ”, “Амгалан”
амаржих газарт гардуулсан
юм. Энэ хандивын төслийг
248.8 сая төгрөгөөр
санхүүжүүлсэн байна. 
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ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОХООР ШИЙДВЭРЛЭЖЭЭ
 ХААН банк нь "Оюу толгой"
компанийн санхүүжилттэй “Говийн
Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-тай
“Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ”-г
байгуулж, тус сангаас санхүүжүүлж
буй “Жижиг, дунд бизнес
эрхлэгчдийг дэмжих төслийн зээл”ийг хамтран хэрэгжүүлэхээр боллоо.
Хамрах хүрээ, зээлийн зориулалт:
"Оюу толгой" төслийн түншлэгч сум
болох Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай,
Даланзадгад сумдын Жижиг, дунд
бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн үйл
ажиллагааны эргэлтийн хөрөнгийн
хэрэгцээ болон үндсэн хөрөнгө
бэлтгэх зориулалтаар олгогдох зээл
байна.
Төсөл хэрэгжүүлэгч буюу зээл
хүсэгчид тавигдах шаардлага:
• Эдийн засгийн хувьд үр
ашигтай, тооцоо судалгаа
төлөвлөгөөтэй, зах зээлийн
хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц
бизнес байх,
• Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
ажиллагааны дүрмийг чанд
сахиж ажилладаг байх,
• Байгаль орчин болон нийгэмд
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сөрөг нөлөөгүй байх,
• Б
 изнес эрхлэгчийн хувьд нэр
хүндтэй, өмнө бизнесийн
үйл ажиллагаа эрхэлсэн
туршлагатай байх, хэрэгжихүйц
бизнесийн санаа олсон байх,
• Цаашид бизнесийн үйл
ажиллагаагаа өргөжүүлэх
сонирхолтой байх,
• Банкны шалгуур болох
санхүүгийн харьцаануудыг
зохих түвшинд хангасан байх,
• Зээл хүсэгч болон хамтран
үүрэг гүйцэтгэгч нь аливаа
хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн
үлдэгдэлгүй байх,
• Банк болон ББСБ-аас авсан зээл
нь муу ангилалд ангилагдсан
түүхгүй байх,
• Банкны шаардлагыг хангахуйц
барьцаа хөрөнгөтэй байх,
• Банк шаардсан тохиолдолд
даатгалд хамрагдахыг
зөвшөөрөх, банкны хүлээн
зөвшөөрөхүйц даатгалын
компаниар даатгуулах,
даатгалтай холбоотой зардлыг
хариуцах,

• Х өрөнгө оруулалтын зээлийн
хувьд нийт санхүүжилтийн
30-аас багагүй хувийг өөрөө
санхүүжүүлсэн/санхүүжүүлэх
боломжтой байх,
• Бусад шаардлага Бизнесийн
зээлийн журмын дагуу байна.
Зээлийн хүсэлт хүлээн авч төсөл
сонгон шалгаруулах явц:
Төслийн зээлд хамрагдах
хүсэлтэй бизнес эрхлэгчдийн
хэрэгжүүлэх төслийн материалыг
2017.02.01-2017.03.20 хүртэл ХААН
банкны салбар болон Ханбогд,
Манлай, Баян-Овоо сумдад байрлах
тооцооны төвүүдээр дамжуулан
хүлээн авна.
Шалгаруулалт
“Төсөл сонгон шалгаруулах
комисс” төслүүдийг нягталж үзээд
шалгарсан төсөл хэрэгжүүлэгчийн
нэрсийг 2017.04.03-ны дотор харьяа
тооцооны төвүүдэд хүргүүлснээр
зээлийн судалгаа хийгдэнэ.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ХААН
банкны салбар болон Ханбогд,
Манлай, Баян-Овоо сумдад байрлах
тооцооны төвүүдээс авна уу. 

ИНГЭНИЙ
АЙРАГНЫ БАЯР
2017 БОЛЛОО
 Өмнөговь аймгийнхан
ингэний айрагны баяраа 12
дахь жилдээ энэ сарын 10-11нд тэмдэглэв. Энэ үеэр 70 сая
төгрөгийн борлуулалт хийжээ.
Уламжлал ёсоор шилдгүүдийг
шалгаруулахад Цогт-Овоо сумын
Н.Хоролмаа тэргүүнтэй “Ундран
арвижих” бүлэг-хамгийн олон
нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй
оролцогч, Номгон сум-хамгийн
зохион байгуулалттай оролцсон
сум, Ханхонгор сумын “Баянгол”
бүлэг-хамгийн зохион байгуулалтай
оролцсон нэгж, Мандал-Овоо
сумын малчин Н.Энхбаярөндөр чанартай, өртөг багатай
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, БаянОвоо сумын малчин М.Оюунзулолны таашаалд нийцсэн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, Ханбогд
сумын малчин Х.Тогтох-тэмээний
ноосон, шилдэг гар урлалын
бүтээлээр тодорсон байна.

Үзэсгэлэн худалдаанд 13 сумын
есөн аж ахуйн нэгж, 177 малчин
оролцож, айраг, сүү, хурууд, аарц,
өрөм, нэрмэл архи, тос, аарц зэрэг
80 гаруй төрлийн 20 орчим тонн
бүтээгдэхүүн борлуулсан байна. 
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“МЭРГЭЖЛЭЭ ХЭРХЭН
СОНГОХ ВЭ” СУРГАЛТ
МАНЛАЙ СУМАНД
БОЛЛОО

 “Оюу толгой” ХХК 2014 оноос
эхлэн Өмнөговь аймгийн ЕБС-ийн
төгсөх ангийн сурагчдад зориулан
“Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ.
Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Манлай
сумын ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан
Э. Мөнхсүрэнгийн хүсэлтийг хүлээн
авч Ардын хувьсгалын партизан
Дамирангийн Нанзадын нэрэмжит
сургуулийн 8, 9-р ангийн сурагчдад
“Оюу толгой” ХХК-ийн Сургалтын
хэлтсийн Манлайлал ур чадварын
багийнхан мэргэжлээ хэрхэн
зөв сонгох талаар чиг баримжаа
олгох сургалт явууллаа. Сургалтад
хамрагдсан сурагчид хүсэл
сонирхолдоо тулгуурлан ирээдүйн
мэргэжлээ амжилттай сонгож,
аймаг сум төдийгүй улс эх орондоо
хэрэгцээтэй мэргэжилтнүүд болно
гэдэгт итгэлтэй байна. 

ӨМНӨГОВИЙН
ТҮҮХЭЭС:
 • Монгол Улс 1931 онд орон
нутгийн засаг захиргааны бүтцийн
өөрчлөлт хийжээ. Энэ өөрчлөлтөөр
урьд нь таван аймаг, 72 хошуу,
525 сум байсныг 12 аймаг, 324
сум болгон шинэчилсэн байна.
Өмнөговь аймгийг Богд хан уул,
Цэцэрлэг мандлын аймгуудаас
таслан Говь гурван сайхан уулын
зүүн урд энгэрт, Далан булаг хэмээх
газар байгуулсан түүхтэй.
• Өмнөговь аймаг 165 мянган ам
км газар нутаг дэвсгэртэй, 15 сум, 58
багтай.
• Аймгийн төв Даланзадгад
Улаанбаатараас 575 км зайтай.
Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн
том нутаг дэвсгэртэй, хүн амын
суурьшил сийрэг, 2.6 ам км нутагт
нэг хүн, найман ам км нутагт нэг
өрх ногддог.
• Тус аймагт 2016 оны эцсийн
байдлаар 20.6 мянган өрхөд 63.6
мянган хүн ам оршин сууж байна.
Үүнээс 39 хувь нь хот суурин газарт,
33.3 хувь нь сумын төвд, 27.6 хувь
нь хөдөөд амьдардаг. Хүн амын
50.2 хувийг эрэгтэйчүүд, 49.8 хувийг
эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Хүн амын
амьжиргааны түвшний үзүүлэлтээр

тус аймаг улсын дунджаас дээгүүрт
нөлөө үзүүлж байна.
орж байна.
• Байгаль, цаг уурын хувьд эрс
• Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
тэс, эх газрын уур амьсгалтай,
2015 онд 315 тэрбум 757.9 сая төгрөг.
дулааны улиралд +30-38 хэм халж,
Нэг хүнд ногдох нь 5.1 сая төгрөг.
хүйтний улиралд -40 хэм хүртэл
ДНБ-д хөдөө аж ахуй 33, аж үйлдвэр, хүйтэрдэг. Салхины хурд 5-15,
барилга 26.7, үйлчилгээ 40.3 хувийг
заримдаа 34-45 м/сек хүрдэг.
эзэлдэг.
• Говь гурван сайхан, Сэврэй,
• Өмнөговь аймаг хөгжлийн
Ноён богд, Номгон, Тост, Нэмэгт,
тэргүүлэх чиглэлээ хариуцлагатай
Алтан, Гилбэнт зэрэг далайн
уул уурхай, тогтвортой аялал
төвшнөөс дээш 3000 метр хүртэл
жуулчлал, эрчимжсэн болон
өргөгдсөн уул нурууд болон 800
уламжлалт мал ахуй хэмээн
метр өндөр, 150 км үргэлжилсэн
тодорхойлж байна.
Хонгорын голын үзэсгэлэнт элсэн
• Сүүлийн дөрвөн жилийн
уул, хэдэн арван км өргөн Галба,
хугацаанд дэлхийд томд тооцогдох
Борзон, Зээмэг, Заг сүүжийн алдарт
Таван толгой, Оюу толгой, Нарийн
их говиуд бий.
сухайт зэрэг нүүрс, зэс, алтны
• Аймгийн нутаг дэвсгэрт 2012
уурхайнууд Өмнөговь аймгийг
оны байдлаар аргаль хонь 1330улсаас татаас авдаг биш, өөрийн
1400, янгир ямаа 6100-6200, хар
ӨМНӨГОВИЙН
ХУДАЛДАН
хэрэгцээг
бүрэн хангаж улсдаа
сүүлт зээр АВАЛТ
9000 орчим, хулан 2300орлого
төвлөрүүлдэг,
Монгол
Улсын
2450эдийн
толгойзасаг
нөөцтэй байна.
Ажлын
байр болон
орон
нутгийн
хөгжлийг хөтлөх эдийн засгийн
• Монгол орныг зорин ирж буй
томоохон бүс болон хөгжихөд чухал жуулчдын 80 хувь нь аялдаг, 
Худалдан авалт, жилээр
(сая доллар)
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олон улсын судлаач, түүхчдийн
сонирхлыг татсан, аялал
жуулчлалын голлох бүс нутаг юм.
• Өмнөговь аймагт өнөөдрийн
байдлаар 80 гаруй орд, 200 гаруй
илрэл тогтоогдож, ашиглалтын 90,
хайгуулын 190 лицензийн талбай
бүртгэгдсэн байна.
• Өмнөговь аймгийн 15 сум
байнгын эрчим хүчний эх үүсвэрт
бүрэн холбогдсон. Таван толгойн
нүүрсний ордыг түшиглэн 450
мВт-ын цахилгаан станц барихаар
төлөвлөж байгаа.
• Өмнөговь аймгийн есөн
гайхамшигт
1. Алгуй улаан цав-Сэврэй
гурван хайрхан-үлэг гүрвэлийн яс,
Тогоонтөмөр хааны ордны буурь
2. Баянзаг-Цахиуртын хөндий,
Төгрөгийн ширээ
3. Галбын говь-Галбын хийд,
Ундайн гол, Ханбогд хайрхан,
Мэлхий цохио, Ловин ордны суурь,
Чомбын агуй
4. Говь гурван сайхан уул, Ёлын
ам, Дүнгэнээ, Мухар шивэртийн ам
5. Нэмэгт, Хэрмэн цав-Зуун мод
Зулганай, Наран даац
6. Ноён богд, Тахь хад-Саран
хөндий, Гурван түшмэл
7. Сангийн далайн хийд
8. Хонгорын элс-Зүүн шургуул,
Баруун шургуул
9. Ноён, Сэврэй хийцийн мөнгөн
эдлэл багтдаг билээ. 
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ХАНБОГДЫН
СОНИН
ХАЧИН:
 • 1924 онд Галба сум
нэртэйгээр байгуулагдсан түүхтэй.
• 15.1 мянган ам км нутаг
дэвсгэртэй.
• Сумын төв нь улсын нийслэл
Улаанбаатараас 700, аймгийн төв
Даланзадгадаас 290 км зайтай.
• Урд талаараа БНХАУ, зүүн
талаараа Дорноговь аймгийн
Хатанбулаг, Мандах, хойд, баруун
талаараа Манлай, Цогтцэций, БаянОвоо сумтай хиллэдэг.
• Зундаа +40 хэм хүртэл халж,
өвөлдөө -15-25 хэм хүрч хүйтэрдэг,
эрс тэс уур амьсгалтай. Монгол
Улсын хамгийн дулаан цэгт
тооцогддог.
• 2003 оноос хойш тэмээнийхээ
тоогоор улсад тэргүүлж байгаа. 2016
оны дүнгээр 25644 тэмээ тоолуулжээ.

Галбын говийн улаан тэмээг
сүүлийн 43 жил өсгөн үржүүлж,
үүлдэр болгон баталгаажуулжээ.
• Аймагтаа үхэр сүргийн тоогоор
сүүлийн таван жил магнайлж, хонин
сүргийн тоогоор сүүлийн хоёр жил
аман хүзүүнд, адууныхаа тоогоор
дөрөвдүгээрт ордог.
• Аргаль, янгир, хулан, хар сүүлт
гээд дэлхийд ховордож, “Улаан
ном”-д орсон амьтдаас гадна чоно,
үнэг, хярс, шилүүс, дорго, мануул
зэрэг араатан, ногтруу, ятуу, бүргэд,
тас, шонхор зэрэг жигүүртэнтэй.
• Судлаачдын тогтоосноор
тус суманд 10 зүйлийн мөлхөгч,
онц ховор хоёр төрлийн могой,
62 зүйлийн шувуу, 42 зүйлийн
хөхтөн, зургаан багийн 40 овгийн
125 төрөлд хамаарах 183 зүйлийн
шавьж амьдарч, 14 бүлгийн 33
зүйлийн ургамал ургадаг аж.
• Ноён хутагт Данзанравжаагийн
байгуулсан алдарт Галбын
гурван хийд, дэлхийн энергийн
төв Дэмчогийн хийд, 100 модны
ам, Хөдөлдөг цохио, Мэлхий хад,
Баяжих, Зээрд, Ловончомбын
зэрэг агуй, Шар цав, Байшин цав,

Хэмгий, Сэвхүүлийн элсэн далан,
Оцон мааньтын хүннүгийн ул мөр,
Жавхлант хайрхан, Шийрийн уулын
хадны зураг, Түрэгийн үеийн хүн
чулууны олдвор, Мангасын хүрээ
зэрэг түүх, соёлын дурсгалт газар
олонтой.
• Тус сумын нутагт байрлах Оюу
толгойн ордыг Монгол Улсын Эрдэс
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөс
25.4 сая тонн зэс, 1028 тонн алт, 5144
тонн мөнгө, 81600 тонн молибден
бүхий 2.7 тэрбум тонн хүдрийн
нөөцтэй гэж бүртгэжээ.
• Сумын ИТХ, ЗДТГ, 440 сурагчтай
ЕБС, 325 хүүхдийн багтаамжтай
хүүхдийн цэцэрлэг, 350,160 хүний
суудалтай соёлын төв, 50 ортой сум
дундын эмнэлэг, сум дундын шүүх,
прокурор, ХААН, Хадгаламж, Хас,
Голомт банкны салбар, Мобиком,
Юнител, Скайтел, Жимобайлын
операторууд, хувийн хэвшлийн
300 гаруй аж ахуйн нэгж, 60-аад
дэлгүүр, супермаркет, 30 орчим
цайны газар, ресторан, зочид
буудал үйл ажиллагаа явуулж
байна. 

2017 оны хоёрдугаар сар

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н
ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛЭГЧ
БОЛЪЁ ГЭВЭЛ...
 Өмнөговийн нийлүүлэгч
болохыг тодорхойлох “Оюу толгой”
ХХК- иас тавьж буй эрх бүхий
байдлын шалгуур үзүүлэлт гэж
байдаг. Энэхүү бодлогын хүрээнд
Өмнөговийн нийлүүлэгч гэж доорх
шаардлагыг хангасан үндэсний
нийлүүлэгчийг хэлнэ.
• Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй
байх;
• Тус аймагт бараа үйлдвэрлэдэг,
эсвэл нийлүүлдэг, үйлчилгээ
үзүүлдэг,
• Нийт үндсэн ажилтнуудын 75-аас
дээш хувь нь Өмнөговь аймагт
амьдарч ажилладаг Монгол
Улсын иргэд байх,
• “Оюу толгой” ХХК-тай гэрээ
байгуулан ажиллаж буй тухайн
байгууллагын төв, эсхүл салбар
нь Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй
байх;
Дээрх тодорхойлолтод хамаарах
нийлүүлэгчид нь “Оюу толгой” ХХКиас хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд
зохих байдлаар боломж хүртэх,
дэмжлэг авах хөтөлбөрт хамрагдах
боломжтой. 

ТЭРГҮҮНИЙ МАЛЧДЫН
ЗӨВЛӨЛГӨӨН БОЛОВ
 УИХ-ын гишүүн Л.Энхболдын
ивээл дор аймгийн тэргүүний
малчдын зөвлөлгөөнийг
Даланзадгадад зохион байгууллаа.
Зөвлөлгөөнд аймгийн 15 сумын
малчдын төлөөлөл болох 300 гаруй
малчид, уяачид оролцжээ. 

ГУРВАН ТАЛТ
ЗӨВЛӨЛИЙН
ТУХАЙ

 Ханбогд сумын удирдлага,
малчдын төлөөлөгчид болон “Оюу
толгой” компанийн хамтарсан
Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь
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 юм. 

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН
ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН
МЭДЭЭЛЭЛ
 Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл (ГТЗ)-ийн хурал 2017 оны
хоёрдугаар сарын 15-16-ны өдөр Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. Хуралд
ГТЗ-ийн гишүүд, Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газрын
чиглүүлэгч, Малчдын төлөөллийн гадаад, дотоодын зөвлөхүүд, “Оюу толгой”
ХХК-ийн Орон нутгийн харилцаа, Хуулийн хэлтсийн ажилтнууд оролцсон
болно.
Энэ хурлаар Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг, Хөндлөнгийн
шинжээчдийн багийн судалгааны ажил болох Ханбогд сумын малчдын ахуй
амьжиргаа, нийгэм-соёлын байдалд гарсан сүүлийн арав гаруй жилийн
өөрчлөлт, үүнд “Оюу толгой” компанийн үйл ажиллагааны нөлөө, нөхөн
олговрын хөтөлбөр зохистой байсан эсэх талаар хараат бус үнэлгээ хийж
дүгнэлт гаргах судалгаа, Ундайн голын голдрил өөрчлөлтийн улмаас үүссэн
хам нөлөөллийн 2-р шатны судалгааны зөвлөмжийн хүрээнд гомдлыг
шийдэхэд чиглэсэн ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж болох талаар талууд
хэлэлцлээ.
Хоёр өдрийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд талууд судлаачдын гаргасан 28
зөвлөмжийн 18 зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр санал нэгтэй тохиров. Үүний
дотор Ханбогд сумын малчин иргэдийн хамгийн их анхаарал татсан асуудал
болох нөхөн олговрын асуудлаар дараах гол тохиролцоонд хүрлээ. 2004
оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээ, 2011 оны нөхөх олговрын гэрээнд хөөн
хэлэлцүүлж орох хүсэлтээ Нөхөх олговрын нэхэмжлэлийн хороонд тавих
малчин өрхийн шалгуурыг тохиров. Тохирсон шалгуурын дагуу нэхэмжлэл
гаргасан малчдын хүсэлтийг хэлэлцэх Нэхэмжлэлийн хорооны үүргийг
Зөвлөлийн дараагийн хурлаар хэлэлцэж батлах юм. Үүнээс гадна Ханбогд
сумын нийт малчдад үр өгөөжөө авчрах үйл ажиллагааг нийтийн нөхөн
олговрын хүрээнд урт болон богино хугацаанд хэрэгжүүлэхээр ерөнхийд нь
тохироод байна.
Зөвлөлийн дараагийн хурлыг 2017 оны гуравдугаар сарын 22-нд хийхээр
товлож, хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэхээр боллоо. 
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Санал: Хоёрдугаар сард орон нутгаас санал хүлээн аваагүй.
Гомдол: Хоёрдугаар сард орон нутгийн иргэдээс хоёр гомдол хүлээн авсны нэг нь гэрээт компанитай, нөгөө
нь байгаль орчинтой холбоотой асуудал байв. Гомдлыг шуурхай шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.
Хүсэлт: Хоёрдугаар сард орон нутгаас долоон хүсэлт хүлээн авлаа. Хоёрдугаар сард хүлээн авсан
хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдлыг дор харуулав (төрлөөр):
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"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, "Моннис" цамхаг, I
давхар
Утас: 976-11-331880,
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, "Хан–
Уул" зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар,
"Оюу толгой" ХХК-ийн Даланзадгад офис,
Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6048)

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
976-331880 (7647)
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