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Өмнийн говийн эзэд зон олон та бүхэн тавлаг сайхан зусацгааж байна уу. Дэлгэр 
зуны нар, хур тэгширч, хүн малын зоо тэнийсэн энэ сайхан цагт  “Орон нутгийн 

сонин”-оор дамжуулан та бүхэнтэйгээ мэндчилж байгаадаа туйлын баяртай байна. 
Та бүхэндээ тулгар төрийн 2225, Их Монгол Улсын 810, Ардын хувьсгалын 95, Өмнөговь 
аймаг байгуулагдсаны 85 жилийн түүхт их ойн баяр наадмын халуун мэндийг хүргэж, 

санасан бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэхийн өлзийт ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

Хүлэг морьд нь шандастай
Хүчит бөхчүүд нь эрэмгий
Харваач мэргэд нь цэцтэй
Хийморь дүүрэн сайхан наадаарай

Аюул ослоос ангид байгаарай.
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“Оюу толгой” компаниас хэрэгжүүлж буй 
“Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн гурван 
шатны цуврал сургалтыг амжилттай дүүргэсэн 54 
залуу саяхан батламжаа гардсан билээ. Тэдний 
дөрөв нь Өмнөговь аймгийнх, бүр тодруулбал, 
Даланзадгадынх. Тэд гэж хэн бэ. 

Батбаатарын 
ПҮРЭВЖАВ: “Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөр”-
ийг амжилттай 
дуусгаад сургагч 
багшаар ажиллажээ. 
“Шихихутаг” дээд 

сургуулийн хоёрдугаар ангийн оюутан, ирээдүйн 
эрх зүйч. Багш нар нь түүнийг нийгмийн идэвх 
сайтай гэж магтаж байна лээ. Чөлөөт цагаараа 
волейбол тоглож, бялдаржуулах танхимд 
хичээллэх дуртай, говийн хүү атлаа усанд 
сайн сэлдэг гэсэн шүү. Аав, ээж нь хувиараа 
бизнес эрхэлдэг. Тэрээр “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-т хамрагдсанаар сонголтоо зөв хийж 
чаддаг боллоо. “Шихихутаг” бол хуульч бэлтгэх 
талаараа Монголдоо толгой цохидог, төгссөний 
дараа ажлын байр түлхүү олддог мундаг 
сургууль. Хүний хүсэл мөрөөдөл хязгааргүй. Тийм 
болохоор өөртөө том зорилго тавьж, түүнийгээ 
гүйцэлдүүлэхийн төлөө хичээх болно” гэж хэлж 
байна.

Баттулгын
БАТ-ЭРДЭНЭ: 2015 онд 
Даланзадгад хотын 
дунд сургуулийг 
төгсөөд БХИС-ийн 
инженер механикийн 
ангид автын инженер 

мэргэжлээр сурч байгаа, айлын ууган хүү.  
Аав нь Өмнөд бүсийн цахилгаан дамжуулах 
сүлжээний газарт автын инженер, ээж нь 
Даланзадгадын ДЦС-д тооцооны инженерээр 
ажилладаг. Сургуулиа дүүргэсний дараа хоёр 
жил мэргэжлээрээ ажиллаж ур чадвараа улам 
сайжруулах чин хүсэлтэй. Ном их уншдаг 
гэсэн. Сонирхолтой номыг бол бүр гар утсан 
дээрээ татаж авч байгаад л уншдаг гэж байгаа. 
Барилдах, сагс тоглох дуртай. Өвөө нь аймгийн 
заан цолтой бөх аж. “Аливаа зүйлд хичээнгүй 
нямбай, зорилготой хандвал амжилтад хүрнэ” 
гэсэн уриа түүний амьдралынх нь чиг шугам.

Энхдалайн
НАНДИН-ЭРДЭНЭ: 
Даланзадгад хотын 
ЕБС-ийг өнгөрсөн жил 
төгсөөд “Рояал” олон 
улсын их сургуульд 

бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр сурдаг. Аав, 
ээж, хоёр дүүтэй. Өвөөгөө дууриагаад шүлэг 

зохиох, өгүүллэг бичихийг оролддог. Сургуульд 
байхдаа бүжиглэдэг байсан бол одоо ном унших 
дуртай. Цаашдаа хууль эрх зүйн чиглэлээр 
суралцахыг мөрөөддөг. Тэрээр “ирээдүйд олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдлэг чадвартай 
шилдэг боловсон хүчин болно. Тэгээд миний 
тус нэмэр хаана хэрэгцээтэй байна, тэнд очиж 
ажиллана даа” гэж тэр хэлж байна. 

Лхагвын АЗЗАЯА: 
Даланзадгад хотын 
“Эрдмийн ундраа” 
цогцолборыг 2011 
онд, МУИС-ийн Олон 
улсын харилцааны 
сургуулийг өнгөрсөн 

онд төгсчээ. Одоо “Номадик трэвэлс” компанид 
ажилладаг. Аялал жуулчлалын захиалга 
хүлээн авна, хөтөч, тайлбарлагч хийнэ.  “Оюу 
толгой”-н говийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт гурван 
жил хамрагдаж их сургуулиа дүүргэжээ. “Оюу 
толгой”-той байгуулсан гэрээ ёсоор бол их дээд 
сургуулиа төгссөний дараа хоёр жил нутагтаа 
ажиллах үүрэгтэй. Аав нь Даланзадгад дахь 
зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангид ажилладаг, ээж 
нь хувийн бизнестэй. Англи хэлээр ном унших, 
сагс, волейбол тоглох, аялах дуртай. Саяхан 
Хөвсгөл аймагт очиж, далай үзэж, тайгаар 
аялсан гэнэ лээ.

“ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР” ГОВИЙН 
ЗАЛУУСТ ӨГӨӨЖӨӨ ӨГЧ БАЙНА
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“Оюу толгой” компани ажилчдынхаа дийлэнх  
хувийг монголчуудаар бүрдүүлэх, түүн дотроо 
орон нутгийнхныг ажлын байраар хангах 
эрхэм зорилт тавьсан билээ. Одоогийн 
байдлаар компанийн ажилчдын 96 хувь нь 
монгол, тэдний 23 хувь нь Өмнөговийн иргэд 
байгаа юм.  Саяхан Ханбогд сумын харьяат 
40 залуу Оюу толгойн ил уурхайн хүнд 
машин механизмын операторчны сонгон 
шалгаруулалтад тэнцэж, уурхайн халуун ам 
бүлийн гишүүн болсон юм. Тэдний  заримтай 
нь  уулзаж сэтгэгдлийг нь сонслоо.

Түвшинбаярын 
ЭНХ-ЭРДЭНЭ: 2015 
онд сумынхаа дунд 
сургуулийг дүүргээд 
жолооны курсэд 
сууж В, С ангиллын 
үнэмлэхтэй болжээ. 

Аав нь сумын эрүүл мэндийн төвд түргэний 
тэрэгний жолооч, ээж нь ЗДТГ-т бичиг хэрэг, 
архивын эрхлэгчийн ажилтай. Тэр хоёр хүүдээ 
“Оюу толгойн уурхайд ажилчин шалгаруулж 
авна гэсэн зар гарсан байна шүү, хүү минь,  
үзээд алдвал яасан юм бэ” гэжээ. Т.Энх-Эрдэнэ 
юутай ч бичиг баримтаа цэгцэлж бүрдүүлээд 
өгч. Ингээд ярилцлагад орж, эмнэлгийн 
шинжилгээнд хамрагдаж, шалгаруулалтад 
тэнцжээ. Тэрээр “сурагч байхдаа л Оюу 
толгойд ажилд орох юмсан гэж мөрөөддөг 

байлаа. 19 настайдаа дэлхийн энэ том уурхайд 
ажиллах болсон азтай эр шүү, би. Цаашид  
30 жил ажиллах урам зориг дүүрэн байна. 
Ажилсаг, эвсэг найрсаг сайхан хамт олны 
ам бүлд багтсандаа баяртай байна ” гэж 
ам бардам хэлж байв. Т.Энх-Эрдэнэ сонгон 
шалгаруулалтад тэнцсэн хамгийн залуу 
ажилчин юм. 

Батсайханы 
БАЯНХҮҮ: 2009 онд 
сумынхаа ЕБС-ийг 
төгсөөд Хөх хотын их 
сургуулийн хэлний 
бэлтгэлд нэг жил 
суралцаад Номгон 

багт байх аав, ээж дээрээ ирж мал маллаж 
байжээ. Дараа нь Таван толгойд ахынхаа 
тэргээр гурван жил шахам нүүрс тээвэрлэжээ. 
Тэрээр “одоогоор сургалтад сууж байна. Оюу 
толгойн уурхай Таван толгойг бодвол орчин 
нь цэвэр цэмцгэр, тав тухтай юм. Нэгэнт 
зориод ирсэн юм чинь эцсээ хүртэл зүтгэнэ 
дээ. “Оюу толгой” сонгон шалгаруулалтаа 
шударга, ил тод явуулдаг юм билээ. Миний 
туршлагыг харгалзсан байх. Эхлээд ч өөртөө 
итгэхгүй л байсан. Олон залуусаас тэнцсэн 
болохоор азтай байлгүй яах вэ. аав ээж 
хоёртойгоо зөвлөлдсөн, тэд маань ч сайн 
ажиллаарай гэж захисан” гэж тэр ярилаа. 

Эрдэнэбилэгийн 
МӨНХТАЙВАН: 
2008 онд дунд 
сургуулиа төгсөөд 
Улаанбаатар хотод 
ирж, дугуйт ачигчийн 
операторчны 

дамжаанд сууж сертификат гарджээ. Дараа 
нь “Энержи ресурс” компанид мэргэжлээрээ 
зургаан жил гаруй ажилласан байна. Оюу 
толгойн уурхайд ажилчин авах зар гарсныг 
дуулаад л наашаа зүтгэжээ. Тэднийх дөрвөн 
настай ихэр хүүтэй гэсэн. “Уул уурхайд 
ажиллаж байсан туршлага байна. Гэр орон, 
гэр бүлдээ ойрхон ажиллана гэдэг сайхан 
байлгүй яах вэ” гэж тэр хэлсэн юм. 

Эрдэнэцэцэгийн 
ӨЛЗИЙБАЯР: 2006 онд 
Даланзадгад хотын 
дунд сургуулийг төгсч 
ХААИС-ийн Дархан-
Уул дахь салбарын 
хуваарь авчээ. Ус 

судлал, усны химич мэргэжилтэй. Даланзадгад 
хотын ДЦС-д химийн аппаратчнаар ажиллаж 
байжээ. Зургаан жилийн өмнө айлын бэр 
болж, Цогтцэций сумаасаа Ханбогдод ирж  
суурьшжээ. Оюу толгойн уурхайд ажилд орно 
хэмээн төлөвлөж, бүр хоёр жилийн өмнөөс 
шаргуу бэлтгэж эхэлжээ. Ийн хичээн зүтгэснээр 

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙ ХАНБОГДЫН ЗАЛУУСААР БҮЛ НЭМЛЭЭ
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мөрөөдлөө биелүүлж чаджээ. “Дэлхийн 
жишигт нийцсэн том компанид ажилд орж, 
үр бүтээлтэй хөдөлмөрлөж, Монгол Улсынхаа 
хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулах”-ыг хүсч 
буйгаа түүний мөрөөдөл биелэх нь дамжиггүй.

Итгэлийн БАТДОРЖ: 
2006 онд наймдугаар 
ангиа төгсөөд дараа 
нь Сулинхээрийн 
заставт нэг жил 
цэргийн алба хаажээ. 
2009 оноос “Энержи 

ресурс”- д хоёр жил шахам дугуйт ачигчийн 
операторчноор ажилласан байна. 2011 оноос 
хойш төрсөн нутаг Жавхлант багтаа мал 
маллахын хажуугаар Оюу толгойн уурхайд зам 
арчилгааны ажилчнаар ажиллаж байв. Гэр 
бүлийнхэнтэйгээ зөвлөж байгаад ийм сонголт 
хийсэн гэнэ.  

Даваасамбуугийн 
БЯМБАЖАВ: Бидний 
уулзаж ярилцсан  
залуусын хамгийн 
ахмад нь. 1991 
онд нийслэлийн 
11 дүгээр дунд 

сургуулийн наймдугаар ангийг төгссөнөөс 
хойш энд тэнд янз бүрийн ажил эрхэлж явжээ. 
Эхлээд Хөдөө аж ахуйн сантехник угсралтын 
нэгдсэн трестэд ажилд орж, хүндэт харуулын 
гэгдэх ардын армийн 032 дугаар ангид алба 
хааж, ТЭЦ-3-т зуухны засварчнаар 7-8 жил, 

Бороогийн алтны уурхайд мөн ажилласан 
байна. Хувиараа засварын газар нээгээд 
нэг хэсэг бизнес сүнгэнүүлжээ. Өмнө нь ил 
уурхайд ажиллаж байсан туршлагадаа найдаж 
байсан ч наснаасаа жаахан санаа зовж 
байснаа хэлж байна. “Энд тэнд ажилд ороход 
арын хаалга гээч хэцүү юм байдаг болохоор 
анхандаа айж л байлаа. Гэтэл “Оюу толгой”-н 
сонгон шалгаруулалт үнэн зөв болдог 
юм байна гэдгийг сая л мэдэрлээ. Тогтсон 
ажлын байртай боллоо. Ажиллах нөхцөл, бүх 
бололцоогоор хангалаа. Одоо бидэнд хичээн 
зүтгэх л үлдэж байна. Уурхайн маань ирээдүй ч 
сайхан харагдаж байна” хэмээн тэр ярив.

Сумъяасүхийн  
НАНДИНЧУЛУУН: 
Нөхөр, гурван 
хүүгийнхээ хамт 
амьдардаг. 2007 
онд 10 дугаар ангиа 
төгсөөд хувийн 

хэвшилд худалдагч, кассч зэрэг ажил хийж 
байж. Өмнө нь Оюу толгойн уурхайд гэрээгээр 
ажилладаг ханган нийлүүлэгч CIS компанид 
гурван жил үйлчлэгчээр ажиллаж байсан 
болохоор Оюу толгойн талаар бусдаасаа илүү 
мэдлэгтэй байсан гэнэ. “Анхандаа тэнцэхгүй 
байх гэж бодож байлаа. Тэнцээд маш их 
баярласан. Ийм шударга сонгон шалгаруулалт 
бас байдаг л юм байна. Ирээдүйгээ гэрэл 
гэгээтэйгээр төсөөлж байна. Аюулгүй 
ажиллагааг эрхэмлэж, сургалтаа амжилттай 
дүүргээд ажилдаа хичээн зүтгэх болно” гэж тэр 

өгүүлсэн юм. 
Идэрцогийн 
ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ: 
2009 онд аравдугаар 
анги төгсөөд CIS 
компанийн гал 
тогоонд зөөгчөөр 
ажиллаж байжээ. Энэ 

бүсгүй аав ээж, охинтойгоо хамт амьдардаг. 
Эхлээд Оюу толгойн шалгаруулалтад тэнцэх 
эсэхдээ итгэл тун муутай байсан ч тэнцсэнээ 
дуулаад маш их баярлажээ. “Цалин сайтай 
ажилд орно гээд манайхан бөөн баяр хөөр. 
Одоо бидний амьдрал улам гэрэл гэгээтэй 
болно. Энэ уурхайд би насаараа зүтгэнэ ээ” 
гэж тэр хэлсэн юм. 

Будын ЭНХ-АМАР: 
2012 онд сумынхаа 
дунд сругуулийг 
төгсчээ. Нөхөр 
Анхбаяр нь мөн 
Оюу толгойн ил 
уурхайд ажилладаг 

аж. “Газарчин” дээд сургуульд баяжуулахын 
технологич мэргэжлээр хоёр жил суралцаж 
байгаад ар гэрийн гачигдлаар арга буюу 
сургуулиа орхижээ. Оюу толгойн уурхайн 
англи хэлний дамжаанд суралцаж, агуулахад 
нь дадлага хүртэл хийсэн байна. “Хэдийгээр 
маш олон хүн шалгаруулалтад оролцсон 
ч  сургалтад хамрагдаж, бас дадлага хийсэн 
болохоор тэнцчих байх гэсэн итгэл дүүрэн 
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байсаан. Тэнцсэнээ сонсоод бөөн баяр, ийш 
тийш утасдаад л. Нөхөртэйгөө хамт уурхайд 
ажиллах гэдэг ховор аз биз дээ. Амьдрал 
маань улам л сайхан болно гэж итгэж байна” 
гэж тэр ярьсан юм. 

Отгонхүүгийн 
ТҮВШИНБАЯР: Эхнэр 
Р.Хажидмаа нь ЗДТГ-т 
байгаль хамгааллын 
мэргэжилтэн, 
тэднийх гурван 
хүүхэдтэй. 2003 онд 

Даланзадгад хотын дунд сургуулийг төгсөөд 
дараа жилээс нь “Айвенхоу майнз”-ын 
хайгуулын ажилд оролцож байж. Завсраар 
нь Австралид долоон сар хэртэй ажиллаж 
туршлага судалсан байна. Оюу толгойн 
баяжуулах үйлдвэрийн цэвэрлэгээг гэрээгээр 
гүйцэтгэдэг “Өгөөмөр Гавилууд” компанид 
ч бас ажиллаж байж. Уул уурхайд удаан 
хугацаагаар ажилласан, чамгүй туршлага 
хуримтлуусан болохоор тэнцэнэ гэдэгтээ 
итгэлтэй байжээ. “Одоогоор сэтгэл ханамжийн 
баталгаа 100 хувь байна” гэж тэр өгүүлсэн юм. 

Төмөрбаатарын 
МӨНХБОЛД: 
Баян-Овоод төрж, 
Ханбогдод суурьшин, 
Даланзадгад дунд 
сургууль дүүргэж, 
2007 онд ШУТИС-

ийн Уул уурхайн сургуулийг уул уурхайн 
ашиглалтын технологич инженер мэргэжлээр 
төгсчээ. “Энержи ресурс”-д дөрвөн жил  уулын 

ээлжийн мастер хүртэл ажиллаж байгаад 
өнгөрсөн хавар хүсэлтээрээ чөлөөлөгджээ. 
“Оюу толгойд орох болсондоо сэтгэгдэл 
үнэхээр сайхан байна. Уурхайн удирдлага, 
хамт олон ч биднийг найрсгаар хүлээж авлаа. 
Дэлхийд  танигдсан том уурхайн бүтээн 
байгуулалтад гар бие оролцох болсондоо 
сэтгэл нэн ханамжтай байна. Хүчин зүтгэж 
ажиллана”.  Энэ бол түүний чин сэтгэлийн үг 
биз ээ. 

Сүхээгийн 
МӨНХДУЛАМ: 
Эрдэнэтэд төрж, 
Өвөрхангайд 
өссөн бүсгүй хувь 
заяаны эрхээр 
говийн хүн болжээ. 

Мал маллаж, “Ханбогд хайрхан” компанид 
ажилаж байжээ. Тэрээр “Сонгон шалгаруулат 
зарлахад горьдлого тун бага байсан, гэхдээ 
ажилд орчихдог бол мөн сайхнаа гэж бодож 
л байлаа. Одоо сэтгэл хэчнээн сайхан байна 
вэ. Олон жилийн түүх, арвин туршлагатай уул 
уурхайн компанид ажилд орох болсондоо 
үнэхээр баяртай байна. Хамт олны уур 
амьсгал хэчнээн гоё байна вэ. Туршлагатай 
сургагч багш нар мэддэг чаддагаа харамгүй 
зааж сургаж байна. “Оюу толгой”-д ажилд 
ороход танил талын туслалцаа, авлига хэрэг 
болдог байх гэх хардлага зарим хүнд байдаг 
юм билээ. Надад гэхэд энд таньдаг мэддэг 
нэг ч хүн байхгүй. Авлига өгөх санхүүгийн 
бололцоо ч алга. Миний ирээдүй зөвхөн 
надаас л хамаарна. Монголд байтугай дэлхийд 

томд тооцогдох уурхайд ажилд орсондоо 
хязгааргүй баяртай байна” гэлээ. 

“Оюу толгой” ХХК-
ийн Хүний нөөцийн 
хэлтсийн ажилтан 
Л.Мөнх-Оргил: 
Оюу толгойн ил 
уурхайн хүнд 
машин механизмын 

дадлагажигч операторчны ажлын байрыг 
өнгөрсөн хоёрдугаар сард зарлаж дүгнэв. 
10 хоногийн хугацаанд ажилд орохыг хүссэн 
маш олон өргөдөл хүлээн авсан. Тийм учраас 
сонгон шалгаруулалт тун өрсөлдөөнтэй 
боллоо. Ажлын байранд тавьсан шалгуурын 
дагуу хүлээн авсан материал дээрээ үндэслэн 
анхан шатны шалгаруулалт хийж, дараа нь 
ярилцлага зохион байгуулж, ажил байдлын 
тодорхойлолт авах, эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулах зэрэг хэд хэдэн үе шатаар шалгасны 
эцэст 40 хүнийг сонгож авлаа. Тэдний маань 
түрүүч ажилдаа орж, хуваарийн дагуу 
сургалтад хамрагдаж эхлээд байна. “Оюу 
толгой” компани иргэдийг ажилд авахдаа 
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, 
компанийн Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, 
сонгон шалгаруулалтын дотоод журмын дагуу 
өргөдөл өгсөн хүн бүрт адил тэгш боломж 
олгож, сонгон шалгаруулалтаа шударга, 
нээлттэй явуулахыг зорьдог. Мөн ашиг 
сонирхлын аливаа зөрчил гаргахгүй байх 
үүднээс гуравдагч этгээдийг оролцуулдаггүй 
бөгөөд ажил горилогчийг Сонгон шалгаруулах 
комиссын шийдвэрээр шалгаруулдаг юм.
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“Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаагаас орон нутгийн харилцааны 
талаар тодрууллаа.

Уул уурхайн компаниуд орон нутгийн 
харилцааг чухалчилдгийн учрыг 
тайлбарлана уу?

Уул уурхайн компаниудын хувьд нийгмийн 
зөвшөөрөл авна гэдэг маш чухал. Нийгмийн 
зөвшөөрөл гэж тухайн компани үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа орон нутагтайгаа 

Ш.БАЙГАЛМАА: ХАНБОГДОД ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ ОЛОН БИЙ

ямар харилцаатай байгаа, тэднийхээ 
зөвшөөрлийг хэрхэн авч байна вэ гэдгийг 
хэлж буй юм. Компанийн үйл ажиллагааг 
тогтвортой явуулахад энэ зөвшөөрөл маш 
чухал үүрэгтэй. Хэрвээ орон нутагтайгаа ямар 
нэгэн байдлаар хэл амаа ололцохгүй бол  үйл 
ажиллагаагаа хэвийн явуулахад янз бүрийн 
хүндрэл гардаг. Тийм учраас орон нутгийнхаа 
иргэдтэй маш зөв харилцааг үүсгэн, харилцан 
бие биенээ хүндэтгэсэн түншлэлийг бий 
болгох нь чухал байдаг юм. Social license 
гэдэг үгийг олон нийтийн итгэлийг хүлээх ч 
гэж орчуулсан байдаг нь ийм учиртай.

Нийгмийн зөвшөөрөл гэдгээ жаахан 
тодруулна уу?

Нийгмийн зөвшөөрөл гэдэг нь ямар нэгэн 
хуулиар тодорхойлсон,  цаасан дээр бичсэн 
зөвшөөрөл биш. Компанийн явуулж байгаа 
үйл ажиллагааг тухайн орон нутаг болон 
түншлэгч талууд нь хүлээн зөвшөөрөхийг л 
хэлж байгаа юм. Ямар нэгэн саад  бэрхшээл 
тохиолдоход хамтран зүтгэдэг, баярт үйл 
явдал болоход  хуваалцдаг байх ёстой.  
Жишээлбэл, нэгэн  гэр бүлийн халуун 
дулаан уур амьсгал, сайн сайхан харилцаа, 
итгэлцлийн тухай л яриад байгаа хэрэг шүү 
дээ. Энэ маань маш хэврэг байдаг. Нэг хүрсэн 

оргилоосоо амархан буучих магадлал ихтэй  
учраас алхам тутамдаа хичээж, шат шатаар 
ахиж явахыг хичээж ажилладаг.

“Оюу толгой” компани  орон нутагт ямар 
хувь нэмэр оруулж байна вэ?

Орон нутгийн нийгмийн дэд бүтцийг дэмжих,  
тогтвортой хөгжлийг хангах чиглэлээр нэлээд 
ажил хийсэн,  одоо ч хийж байна. Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээгээр ажлын байр, ханган 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх гэх зэрэг тодорхой 
үүрэг амлалт авчихсан байдаг. Үүний зэрэгцээ 
“Оюу толгой” үйл ажиллагаагаа явуулахад 
зайлшгүй шаардлагатай инженерийн дэд 
бүтцийн байгууламжуудыг барьж байгуулсан. 
Энэ нь “Оюу толгой” дангаараа ашиглах биш,  
орон нутгийн оролцогч талууд маань хамтдаа 
ашиглах дэд бүтцүүд. Жишээлбэл,  Гашуун 
сухайт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 
цахилгааны шугам сүлжээ байна. Нийгмийн 
дэд бүтцийн хувьд Манлай, Баян-Овоо 
суманд спорт цогцолбор  барилаа. Ханбогд 
суманд таван га газарт хүүхэд залуучууд, бүх 
насныхан чөлөөт цагаа ая тухтай,  аюулгүй 
өнгөрүүлэх  “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн 
гэх зэрэг барилга байгууламжийг барьж 
байгуулсан. Баян-Овоо, Ханбогд сумыг төвийн 
эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбов. 
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Ус хангамжийн нэгдсэн системийн барилгын 
ажлыг өнгөрсөн жил эхлүүлээд байна. Одоо 
барилгын ажил ид явагдаж байна. Ханбогдын 
ус байгалийнхаа байршлаас хамаараад  
чанар хангалтгүй, цэвэршүүлэх шаардлагатай  
байдаг.  Энэ бол  Ханбогдыг иргэдийн эрүүл 
мэндийн хувьд маш чухал ач тустай, үр 
өгөөжтэй төсөл юм. Энэ жилээс Оюу толгойн 
уурхай Ханбогдын хооронд хатуу хучилттай 
авто замын ажил эхлүүлэх гэж байна. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
талаар тодруулна уу?

“Оюу толгой” компани  Өмнөговь аймаг, 
Ханбогд сумтай хамтран ажиллах гэрээг 
2015 оны 4 дүгээр сарын 22-нд үзэглэж 
баталгаажуулсан юм. Үүний хүрээнд  биеэ 
даасан сан байгуулсан. Энэ сан жил бүр 
“Оюу толгой”-гоос таван сая ам.долларын 
хөрөнгө оруулалттай. Сангийн удирдах 
зөвлөл “Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь, Ханбогд 
сумын удирдлагууд оролцсон долоон хүний 
бүрэлдэхүүнтэй. Энэ сан  Өмнөговьчуудад 
тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүд, мөн 
нийгмийн чиглэлийн цэцэрлэг, сургууль, 
эмнэлэг гэх мэтийн дэд бүтцийн төслүүдийг 
санаачилж  санхүүжилтээ авах боломжийг 
нээж өгснөөрөө онцлогтой. Сангийн хүрээнд 
бид  Даланзадгадад хоёр цэцэрлэг барьж, 
67 ажлын байр бий болгож, 400 хүүхдийг 
цэцэрлэгээр хүмүүжих орчин бүрдүүлсэн. Энэ 
бол хүүхдийн аюулгүй байдал, боловсролд 
маш том хөрөнгө оруулалт. 

Ханбогд сумын тогтвортой хөгжлийг Та 
хэрхэн төсөөлж байна вэ?

Ханбогдыг бид органикаар хөгжөөсэй гэж 
харж байгаа. Ханбогдод хот байгуулах үндсэн 
дэд бүтцүүд нь бий болсон. Ус хангамж, 
ариутгах татуурга, цахилгаан хангамж нь 
байна. Дээрх сангаас энэ жил Ханбогдод 
сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барихаар 
санхүүжилтийн зөвшөөрөл гараад байна. 
Үүнийг хоёр жилийн дотор барьж дуусгана 
гэх мэтчилэнгээр компаниас өмнө нь хийсэн, 
одоо хийж буй санхүүжилт бүгд Ханбогдыг 
органикаар хөгжих тулгуур бүтцүүдийг нь бий 
болгож байгаа. Дэлхийн болон Монголын 
жишгээс үзвэл, уурхай дагасан суурин 
тогтвортой биш байдаг. Уурхайн  бизнес  зах 
зээлээс шууд хамааралтай байдаг. Зах зээлийн 
нөхцөл байдлыг хэн ч удирдан зохицуулж 
чадахгүй. Тийм учраас л бид тогтвортой 
хөгжилд тулгуурласан, өөрөө органикаар 
хөгждөг тийм л хөгжлийг Ханбогдод 
байгаасай гэж хүсч байна. Ханбогдод 
тогтвортой хөгжлийг гарц олон байгаа. 
Жишээлбэл,  аялал жуулчлал, өөрөө нөхөн 
баяжигддаг эдийн засгийн тулгуур, цаашид 
тогтвортой хөгжих хөдөө аж ахуйн маш том 
гарц байна. Энэ нь маш сайхан боломж. 
Хөдөө аж ахуйд түшиглэсэн бизнес эрхэлж 
болно. Гарцаа зөв тодорхойлж, боломжоо 
олж хараад хөрөнгө оруулалтыг татаж чадвал 
хөгжих боломж Ханбогдод бүрэн байгаа.
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ХАНБОГДЫН 
СУРАГЧИД ОЮУ 
ТОЛГОЙН УУРХАЙТАЙ 
ТАНИЛЦЛАА
Ханбогд сумын ЕБС-ийн XII ангийн 31 
сурагч хоёр багшийнхаа хамт  Оюу толгойн 
уурхайтай танилцлаа. Тэдний дотор уул 
уурхай болон түүнтэй холбоотой мэргэжил 
сонгож байгаа цөөнгүй хүүхэд байсан 
бөгөөд төрөлх нутагт нь өрнөж буй бүтээн 
байгуулалттай танилцаж, мэргэжлийн 
хүмүүстэй уулзсан юм. СОС эмнэлэг, Байгаль 
орчин, Сургалтын хэлтэс, баяжуулах 
үйлдвэрийн мэргэжилтнүүд мэргэжлээ 
сонгосон дурсамжаа тэдэнтэй хуваалцан 
тухайн мэргэжлийнхээ талаар илэн далангүй 
яриа өрнүүлсэн юм.

Сурагчид уурхайн цогцолборыг автобусаар 
тойрч, Эрсдэлийг таниулах төв болон 
мэргэжлийн сургалтын төвөөр зочиллоо. 
“Аюулгүй ажиллагаа зөвхөн уурхайд 
төдийгүй хүний амьдралд ямар чухал 
болохыг сайтар ойлголоо” гэж сурагчид ярьж 
байв. Аяллын дараа тэдний  сэтгэгдлийг 
сонсоход хүссэн мэргэжлээрээ их, дээд 
сургуулиа амжилттай төгсөөд “Оюу толгой” 
компанид  ажиллах хүсэлтэй  сурагч олон 
байлаа.
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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 50 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 усы цэвэршүүлэх юм байна. 
Цаашилбал, цөөн ч болов ажлын байр бий 
болно. 

 “Оюу толгой” компанийн Барилга инженерийн 
хэлтсийн ахлах ажилтан Ө.Цогтбаяр “барилгын 
ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүрэхээр 
техникийн комисс газар дээр нь ирж танилцаад 
зөвлөмж өгдөг. Түүнийг нь хэрэгжүүлсний 

дараа улсын комисст хүлээлгэн өгөх ёстой. Бид 
11 дүгээр сарын 7 гэхэд улсын комисст хүлээлгэн 
өгөхөөр чармайн ажиллаж байна. Одоогийн 
байдлаар цахилгаан дамжуулах 8.8 км агаарын 
шугам, ус дамжуулах 6.6 км гол шугамыг барьж 
дуусгаад ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, цэвэрлэсэн 
усны сангийн барилгыг барьж байна” гэж 
ярив. Түүний хэлж буйгаар онцгой объект 
учраас ашиглалтад оруулсны дараа маш өндөр 
хариуцлага шаардах учиртай аж. Тиймээс 
лабораторийн ажилтан, харуул гэх мэт орон 
тоо зайлшгүй байх ёстой гэнэ. Цогболборыг 
ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн 
“Хан дизель” компани ашиглалтыг нь бүрэн 
хариуцах ажээ. Ус хангамжийн систем нь 
автомат удирдлагатай байх бөгөөд галын 
дохиолол, нэвтрэх болон хяналтын иж бүрэн 
системтэй байх юм байна. Автоматжуулалт, 
удирдлагын системтэй холбоотой бүхий л 
мэдээллийг шилэн кабелиар дамжуулах гэнэ.  
Ийм нэг том бүтээн байгуулалт Ханбогд суманд 
өрнөж байна. Ирэх намар гэхэд тус сумынхан ус 
хангамжийн цогцолбортой болох нь ээ.

ИРЭХ НАМАР ГЭХЭД ХАНБОГДЫНХОН УС 
ХАНГАМЖИЙН ЦОГЦОЛБОРТОЙ БОЛНО
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“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
Өмнөговь аймгийн Манлай сумын Орон 
нутаг судлах танхимын тохижилтод 
зориулж 30 гаруй сая  төгрөгийн 
санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэжээ. Тус 
сумын Соёлын төвийн эрхлэгч Доржийн 
Отгонбатаас энэ талаар тодрууллаа.

Та өөрийгөө танилцуулна уу?

Би 2014 онд СУИС-ийг соёлын удирдлага, 
менежментийн мэргэжлээр дүүргээд төрсөн 
нутагтаа ажиллаж байна. Эхнэр Т.Бурмаа 
маань Эрүүл мэндийн төвд эх барих 
эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажилладаг. Манайх 
гурван хүүхэдтэй.

Соёлын төвийнхөө үйл ажиллагааны талаар 
тодруулна уу?

Д.ОТГОНБАТ: МАНЛАЙ СУМ МАНЛАЙЛАГЧ МУЗЕЙТЭЙ БОЛНО
1947 онд байгуулсан улаан булангаас 
эхтэй байгууллага. Гавьяат жүжигчин 
Г.Дамбийжанцан тэргүүтэй соёлын тэргүүний 
ажилтан 16, улс, аймаг, сумын тэргүүний 
ардын авьяастан 20 гаруйг төрүүлж, сүүлийн 
хэдэн жил аймгийнхаа соёлын салбарт 
тэргүүлж байна. Номын сан маань 10 мянга 
шахам  номтой, жилд давхардсан тоогоор 
3000 гаруй уншигчид үйлчилж, дөрвөн 
багийнхандаа 2-4 удаа явуулын номын сан, 
соёл, урлагаар үйлчилдэг юм. Орон нутаг 
судлах танхим хоёр сая гаруй төгрөгийн 
80 гаруй төрлийн 150-иад үзмэртэй. 2007 
оноос эрхлэгч, номын санч, хөгжмийн 
болон бүжгийн багш, үйлчлэгч гэсэн таван 
орон тоотой ажиллаж байна. Эдний цалин 
болон халаалт зэрэг зардлыг сумын төсвөөс 
гаргадаг. Үйл ажиллагаанаасаа жилд хоёр 
сая төгрөгийн орлого олж сумын төсөвт хувь 
нэмрээ оруулдаг. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
танай сумын Орон нутаг судлах танхимыг 
тохижуулахад зориулж 30 гаруй сая  төгрөг 
олгохоор болсон гэж дууллаа. Энэ талаар?

Орон нутаг судлах танхимыг анх 1974 онд 
байгуулсан юм билээ. Дээрх сангаас үндэсний 
түүх, соёлын өвийг хамгаалах, дэлгэрүүлэх 
үйлсийг дэмжинэ гэснийг дуулаад орон 
нутагтаа музей байгуулах зорилгоор “Манлай 
музей” төсөл бичсэнийг маань сангийн 

удирдах зөвлөл сайшаан дэмжиж шаардагдах 
санхүүжилт олгохоор болсонд туйлын  
баяртай байна.  “Манлай музей” гэдэг нь 
Манлай сумын ч музей, манлайлагч ч музей 
гэсэн давхар утга учиртай нэр юм. Саяхан 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
гүйцэтгэх захирал С.Эрдэнэбатаас ирүүлсэн 
албан бичигт манай төсөлд 36.3 сая төгрөг 
олгох болсныг дурдсан байна билээ. Тэрхүү 
санхүүжилтийг авахын тулд бэлтгэлээ сайтар 
базаах учиртай. Үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн төлөвлөгөөгөө гаргах, төслийн 
гүйцэтгэгч, санаачлагч, дээрх сангийн 
хооронд гурвалсан гэрээ байгуулах гээд хийх 
ажил их байна. Тэгж байж санхүүжилтийнхээ 
50 хувийг авах эрхтэй болно. Бид наймдугаар 
сарын эцэс гэхэд музейгээ байгуулчих 
санаатай хичээж байна даа. 

Орон нутаг судлах танхимд маань одоо 
ямархуу үзмэр байгаа юм бэ?

Түүхийн, байгалийн гэсэн хоёр танхимтай. 
Түүхийнхэд чулуун зэвсгийн үеийн олдвор, эд 
өлгийн дурсгал, орон нутгаас төрсөн алдар 
цуутай хүмүүсийн холбогдолтой зүйл бий. 
Байгалийнхад нь энэ нутагт байдаг ан амьтны 
чихмэл, эндээс олдсон үлэг гүрвэлийн яс, 
чулуужсан өндөг, ашигт малтмалын дээжис 
зэрэг байдаг юм. 

Танхимаа музей болгож өргөтгөхийн ач тус 



2016 он зургадугаар сар

Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   011

Өмнөговь аймаг                                                                   
Иргэдийн хөгжлийн төв                   2016 оны 6-р сарын 6
Ханбогд  сум                                                               
Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал 2016 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Иргэдийн 
хөгжлийн төвд боллоо. Хуралд Ханбогд сумын Захиргааны төлөөлөл, Малчдын төлөөлөл, “Оюу 
толгой” ХХК-ийн төлөөлөл оролцож, Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газрын (ЭЗХЗОГ) 
чиглүүлэгчид хурлыг чиглүүлж зөвлөж ажиллав.  “Оюу толгой” компанийн Байгаль орчин, орон нутгийн 
асуудал хариуцсан ерөнхий менежерүүд, Ханбогд сумын зарим малчин Зөвлөлийн хуралд ажиглагчаар 
оролцлоо.    
Зөвлөлийн дүрэмд зөвлөлийн даргын албан үүргийг талуудын тэргүүлэгч гишүүд жил бүр ээлжлэн 
гүйцэтгэхээр заасны дагуу зөвлөлийн даргыг тус хурлаас шинээр сонгосон юм. Зөвлөлийг 2015 оны 
6 дугаар сард үүсгэн байгуулснаас хойш  өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд Зөвлөлийн даргын үүргийг 
амжилттай гүйцэтгэсэн  анхны дарга Л.Батцэнгэлд бүх гишүүд талархал дэвшүүллээ. “Оюу толгой” 
компанийн төлөөллийн тэргүүлэгч гишүүн О.Цэрэннадмид дараагийн нэг жилийн хугацаанд Зөвлөлийн 
даргаар ажиллах болов. Ханбогд сумын Номгон багийн малчдыг төлөөлөн Г.Мягмар ажиллах болсноор 
Зөвлөл дэх Малчдын төлөөлөл зургаан гишүүнтэй боллоо. 
2016 оны 2 дугаар сараас эхлэн Ханбогд сумын малчин өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Ундайн 
голын голдрил өөрчлөлтийн улмаас үүссэн хам нөлөөллийн II шатны судалгааг хийж  байна. Хурлаар 
энэхүү судалгааг хэрэгжүүлж буй Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн болон Хөндлөнгийн шинжээчдийн 
багийн судалгааны ажлын хоёр дахь удаагийн явцын тайланг сонсч санал өгөв. 
Зөвлөл өнгөрсөн 5 дугаар сард Гүний хоолойн цооногийн асуудлаар хоёр удаагийн өргөтгөсөн уулзалтыг 
Ханбогд сумын малчид болон бусад талуудын оролцоотойгоор зохион байгуулсан юм. Дээрх  хурлаар 
тэдгээр уулзалтын үеэр малчдын дэвшүүлсэн саналууд, түүний дотор Гүний хоолойн гоожиж буй 
цооногийг 2016 онд бөглөх тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Гүний хоолойн хайгуулын цооногуудаас бэлчээрийн 
ус хангамжийн зориулалтаар ашиглах цооногийг тодруулах ажлын хэсэг байгуулж, төлөвлөгөө гарган 
ажиллахаар тохиролцлоо. 

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 газраас (ЭЗХЗОГ) чиглүүлж байна. 
ЭЗХЗОГ бол Дэлхийн банкны группийн Олон улсын санхүүгийн корпорацад чиглэсэн үйл ажиллагаа 
явуулдаг хараат бус байгууллага болно.  

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН ТУХАЙ

мэдээж их байлгүй яах вэ?

Музей байгуулснаар одоо Орон нутаг судлах 
танхимын хоёр жижигхэн өрөөнд байгаа 
цөөн боловч үзмэрээ хадгалж хамгаалах, улам 
баяжуулах, соёлын өв, зан заншлаа хойч үедээ 
өвлүүлэн үлдээх, олон түмэндээ сурталчлан 
таниулах зэрэг буянтай үйлсэд ихээхэн түлхэц 
болох юм. Музей байгуулбал сан хөмрөгийг 
нь баяжуулахад тус нэмэр болъё гэсэн хүн ч 
цөөнгүй байна. Жишээ нь, энэ нутгийн уугуул 
УИХ-ын гишүүн, Шадар сайд Ц.Оюунбаатар 
төрсөн газраасаа олдсон эмэгтэй хүний 
чимэглэлийн хуулбарыг өгнө гээд түүнийгээ 
бидэнд ирүүлсэн. Ахмад дайчид, хөдөлмөрийн 
баатар, аварга малчдын үр хүүхдүүд ч 
тэднийхээ холбогдолтой эд зүйлс, одон 
медаль, бичиг баримтыг өгнө гэцгээж байгаа. 

Танай суманд түүх, соёлын дурсгалт зүйл 
аль хэр их байдаг вэ?

Д.Нанзад баатар, төрийн наадамд говийн 
гурван аймгаас анх удаа түрүүлсэн Г.Дэмүүл 
арслангийн хөшөө дурсгалаас авахуулаад 60 
сая жилийн өмнөөс хадгалагдаж ирсэн  “Шар 
цав” дахь үлэг гүрвэлийн зургаан төрлийн 
13 мянга орчим мөр, 210-220 сая жилийн 
тэртээ далайн ёроол байсны баталгаа болсон 
Могойтын дэл уулан дахь загасны наалдац 
бүхий чулуу гэх мэт. Сумын төвөөс 110 км-т 
орших “Шар цав”-ын тэрхүү гайхамшигт 
дурсгалыг төр, засгийн шийдвэрээр улсын 
тусгай хамгаалалтад авсан. Одоо тэнд гэрээт 
харуул ажиллаж байгаа.
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Монгол Улсын төдийгүй дэлхийн зэс, алтны 
тэргүүлэх уурхайн нэг Оюу толгой Улаанбаатар 
хотоос 600 орчим, Монгол Улсын өмнөд хилээс 
хойш 80 гаруй км зайд Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутагт оршдог. Монгол Улсын 
Засгийн газар, “Айвенхоу майнз”, “Оюу толгой” 
ХХК болон “Рио Тинто” компанийн хооронд 
2009 онд Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулан 
Монгол Улсын Засгийн газар “Оюу толгой” 
төслийн 34 хувийг эзэмших болсон юм. 2010-
2013 он бол их бүтээн байгуулалтын жилүүд 
байлаа. Гурав дахь орны хөрөнгө оруулагчид 
болон Засгийн газрын тогтвортой түншлэл, 
хамтын ажиллагаа, дэлхийн 44 орны 18 мянга 

орчим ажилчны нөр их хөдөлмөрөөр “Оюу 
толгой” төслийн бүтээн байгуулалтын эхний 
үе шат буюу баяжуулах үйлдвэр, ус, цахилгаан 
дамжуулах шугам, авто зам, нисэх онгоцны 
буудлыг  барьж ашиглалтад оруулсан юм. 
“Оюу толгой” бол өнөө маргаашийн биш, олон 
арван жилээр хэмжигдэхүйц урт хугацаанд 
хэрэгжүүлэх уул уурхайн асар том төсөл юм. 
Энэ  хугацаанд алт, зэс, бусад ашигт малтмал 
бүхий хүдэр олборлон боловсруулж, дэлхийн 
зах зээлд нийлүүлэн нэмүү өртөг, үр ашгийг 
бий болгохын тулд тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулах зорилт тавин ажиллаж байна. Өнөөдөр 
Оюу толгойн уурхайд орчин үеийн хамгийн 

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

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН 
ЦОГЦОЛБОРТОЙ ТАНИЛЦААРАЙ



хүн ажиллахын зэрэгцээ үндэсний ханган 
нийлүүлэгчидтэй тогтоосон нягт хамтын 
ажиллагаа улам өргөжнө. 

Хөрөнгө оруулалтын энэхүү шийдвэрийг 2015 
оны 12 дугаар сард олон улсын санхүүгийн 
байгууллагууд, АНУ, Канад, Австралийн 
Засгийн газрын харьяаны экспортын зээлийн 
агентлагууд болон 15 арилжааны банктай 
байгуулсан гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг 
санхүүжүүлэх 4.4 тэрбум ам.долларын төслийн 
санхүүжилтийн гэрээнд үндэслэн баталсан юм. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх 
ёслолд оролцож хэлэхдээ “Энэхүү хөрөнгө 
оруулалт нь манай түншүүд “Оюу толгой” 
компани болон Монгол Улсад хэрхэн итгэл 
үзүүлж буйг тод илэрхийлж байгаа юм. 
Монгол оронд хөрөнгө оруулж, бизнес хийх 
таатай нөхцөл бүрдсэнийг мөн харуулж 
байна. Ингэснээр дараа дараагийн хөрөнгө 
оруулалтыг татахад түлхэц болж, Монголын 
эдийн засгийг бэхжүүлнэ. Далд уурхайн бүтээн 
байгуулалт эхэлснээр  ажлын байр олноор 
бий болж, үндэсний ханган нийлүүлэгчдийн 
бизнес өргөжиж, оролцогч талууд, Монголын 
ард түмэнд үе дамжсан үр өгөөжөө өгнө. 
Өнөөдөр монголчууд бид бахархах ёстой, учир 
нь бид дэлхийн бизнесийн тавцанд эргэн 
ирснээ харуулсан чухал өдөр тохиож байна” 
хэмээн цохон тэмдэглэсэн билээ.  “Рио тинто” 
группийн Гүйцэтгэх захирлын орлогч Жан-
Себастьян Жак “Өнөөдрийн хөрөнгө оруулалт 

нь Оюу толгойн баялгийн 80 хувийг эргэлтэд 
оруулж, тус уурхайг зэсийн салбарт дэлхийн 
хамгийн үнэ цэнтэй төслийн нэг болгох юм” 
гэсэн билээ. 

“Оюу толгой” компани техникийн болон 
мэргэжлийн үйлчилгээ, барилгын үйл 
ажиллагаагаараа дэлхийд тэргүүлэгч 
компаниудын нэг “Жэйкобс инженеринг” 
групптэй инженерийн ажил, ханган 
нийлүүлэлт, барилга угсралт, менежментийн 
(EPCM) гэрээг саяхан байгууллаа. “Жэйкобс” 
компани нь Монгол Улсад бүртгэлтэй 
бизнесийн нэгжээ аль хэдийнэ байгуулсан 
бөгөөд ирэх 5-7 жилийн хугацаанд дотоодын 
оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж, 
гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгэнэ.Энэхүү 
гэрээг байгуулснаар далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг улам эрчимжүүлэх чухал алхам 
болов.

2016 он зургадугаар сар

“Рио тинто”, “Туркойз хилл ресурс”, “Оюу 
толгой” компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 
Оюу толгойн ордыг ашиглах үйл ажиллагааны 
шинэ шатны гараа болох гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг өнгөрсөн сард эцэслэн батлав. 
2020 оноос олборлож эхлэхээр төлөвлөж 
буй гүний уурхайн хүдэр дэх зэсийн агуулга 
нь эдүгээ олборлолт явуулж буй ил уурхайн 
зэсийн агуулгаас гурав дахин их юм. Гүний 
уурхайг 2027 оноос бүрэн хүчин чадлаар нь 
ашиглаж эхлэхээр тооцож байгаа бөгөөд 
ингэснээр “Оюу толгой” компани жилд 500 
мянган тонн зэс (баяжмал дахь агуулгаар) 
үйлдвэрлэнэ. Тус компани одоогоор жилд 
175-200 мянган тонн зэс (баяжмал дахь 
агуулгаар) үйлдвэрлэдэг. Гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтын хугацаанд газрын 
гадаргаас 1.3 километрийн гүнд 200 гаруй 
километр урт хонгил барина. 1.3 км гэдэг бол 
Улаанбаатар хот дахь “Блю скай” цамхгийг 
12 дахин давхарласантай тэнцэхүйц хэмжээ 
бол 200 км  гэдэг нь Улаанбаатараас Дархан 
хүрэхтэй дүйцэхүйц урт гэсэн үг.  Монголд 
урьд өмнө нь хийж байгаагүй энэхүү нүсэр 
том бүтээн байгуулалт 5-7 жил үргэлжлэх юм. 
Гүний уурхайг бүрэн хүчин чадлаар ашиглаж 
эхэлснээр Оюу толгой  дэлхийн хэмжээнд 
зэсийн хамгийн том таван уурхайн нэг 
болно гэж үзэж байна. Бүтээн байгуулалтын 
ажлын  ид үед далд уурхайн төсөлд 3000 

ДАЛД УУРХАЙ 
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Өмнөговь аймгийн Манлай сумын төвийн 
хажууханд орших том хашаатай, ногооны 
талбайд хэдэн хүн хүлэмж барьж байна. 
Зорьж очвол идэр насны шавхийсэн эр угтав. 
Мэнд мэдэж танилцвал “Манлайн бадрах” 
орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газрын захирал, “Манлай 
нутгийн шим” ногоочдын бүлгийн дарга 
Нэргүйн Пунцагболд байлаа. Өвөрхангайн 
Хархориноос гаралтай тэрээр 2004 онд 
“Монгол фермер” дээд сургуулийг фермийн 
нягтлан бодогч мэргэжлээр дүүргэжээ. “Манай 

Н.ПУНЦАГБОЛД: НОГОО ТАРИХ СЭТГЭЛ 
ШААРДСАН ЧИМХЛҮҮР АЖИЛ

ногоочдын бүлэг “Оюу толгой” компаниас 
хэрэгжүүлж буй “Говийн шим” хөтөлбөрийн 
хүрээнд 2013 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна. Услалтын болон үр суулгагч гэх мэт 
тоног төхөөрөмж, хүнсний ногооны үрээр 
хангах, гүний худаг гаргах, сургалт зохион 
байгуулах зэрэг хамаг ажлыг маань “Оюу 
толгой” шийдэж өгсөнд баяртай байдаг. Бүлэг 
одоогоор 21 хүнтэй. Тэтгэврийн ахмад, төрийн 
албан хаагч, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй хүн 
ч манайд бий. Энэ хавар  гурван га газрынхаа 
нэг га-д нь төмс, 0.7 га-д тарвас, 0.5 орчим 
га-д төрөл бүрийн нарийн ногоо тарилаа. 
Гурван хүлэмжтэй. Одоо хоёрыг нэмж барих 
гэж байна. Цаашдаа өвөл ашиглаж болохуйц 
хүлэмж барих санаатай. Сая Өвөрмонголд 
очиж тийм хүлэмжийг үзэж туршлага судлаад 
ирлээ. Жаахан үнэтэй болохоос нэг бариад 
авбал улирал харгалзахгүйгээр ногоогоо 
тариад байх сайхан боломжтой болох юм. 
Ногоо тарина гэдэг тийм ч хэцүү биш, гэхдээ 
сэтгэл шаардсан чимхлүүр  ажил. Харин 
тарьсан ногоогоо борлуулах гэдэг нэлээд 
түвэгтэй асуудал болоод байна. 2014 онд 
өргөст хэмх, тарвас зэрэг хоёр сая гаруй 
төгрөгийн ногоо Оюу толгойн уурхайд 
нийлүүлсэн. Энэ жил бас тийш нь нийлүүлэх 
бодолтой л байна” гэж тэрээр ярьж байна. 

Зарим ногоочин хоёр шуудай ногоогоо 
нэг ямаагаар солих наймаа ч хийдэг гэнэ.  
Хүлэмжийн хөнгөн цагаан бүслүүр, гялгар 
бүтээлэг зэргийг Хятадаас арай хямд авдаг 
аж. Гялгар бүтээлэг ямартай ч гурван жилээ 
даадаг бололтой. Нэг хүлэмжийн үнэ 5-8 сая 
төгрөг.  Өмнө нь тэд дизель мотор ашиглаж 
үйл ажиллагаагаа явуулдаг байсан бол орон 
нутгийн хөгжлийн сангаас хөрөнгө оруулалт 
хийж цахилгаан дамжуулах 400 метр агаарын 
шугам татсанаар байнгын цахилгаантай 
болжээ. Энэ нь тэднийхний ажлыг ихэд 
хөнгөвчилсэн буянтай үйл болсон байна. 
Анхны жил ногоогоо тарьчихаад ургах болов 
уу яах бол сэтгэлээ чилээж байсан эднийхэн 
одоо чамгүй туршлагажжээ.  Анхны  жил 
ногооны талбайг салхи шуурганаас хамгаалах 
зорилгоор Ханбогд дахь “Оюу толгой”-н мод 
үржүүлгийн газраас авчирч хашааны захад 
суулгасан 1000 мянган тоорой овоо өндөр 
ургажээ. “Дунджаар 70 орчим хувь нь ургаж 
байгаа” гэж Н.Пунцагболд хэлэв. 

Өнгөрсөн жил чацарганы мод 100-гаадыг 
тарьжээ. Удахгүй үр жимсээ өгөх биз ээ. “Эрүүл 
хүнс-баталгаат амьдрал” уриатай “Манлай 
нутгийн шим” бүлгийнхний ажил үйлс өөдрөг,  
ногоочид ч урамтай байна.



2016 он зургадугаар сар

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 6–р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Санал: Энэ сард  орон нутгаас нэг санал  хүлээн  авч зохих журмын 
дагуу шийдвэрлэсэн. 
Гомдол: Энэ сард гомдол орон нутгаас хүлээн аваагүй болно. 

Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс энэ сард 
есөн хүсэлт хүлээн авсан.

6-р сард хүлээн авсан хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал (төрлөөр)

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар 9903 4732 (Oюу толгойн уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын офис), 95091907 (Манлай сумын офис), 
9909 8406 (Даланзадгад сумын офис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх офисуудаас авч болно.   
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Наадмын дараа болох хамгийн том чухал үйл 
явдал бол АСЕМ-ийн дээд хэмжээний 11 дэх 
удаагийн уулзалт юм. Италийн Милан хотноо  
хоёр жилийн өмнө болсон уулзалтаас манай 
улс дараагийн уулзалтыг эх орондоо зохион 
байгуулах эрхийг авсан билээ. 

 АСЕМ-ийг Ази, Европын дээд хэмжээний 
уулзалт хэмээн нэрийддэг. Энэ нь албан бус, 
олон улсын байгууллага юм. Улс төр, аюулгүй 
байдал, санхүү-эдийн засгийн болон тээврийн 
дэд бүтэц, соёлын харилцааг хөгжүүлэх 
асуудлыг уялдаатай болгохын тулд 1996 онд 
уг байгууллагыг байгуулжээ.  Ази, Европын 
хамтын ажиллагааны асуудлыг хэлэлцэх 
дээд хэмжээний уулзалт хийх санаачилгыг 
анх Сингапур, Францын удирдагчид 1994 
онд гаргаж, анхны дээд хэмжээний уулзалт 
1996 онд Тайландын нийслэл Бангкок хотноо 
болсноор уг хамтын ажиллагааны эхлэлийг 
тавьсан түүхтэй. Анхны уулзалтаар Европын 
холбооны 15 орон, АСЕАН буюу Зүүн өмнөд 
Азийн улсуудын холбооны гишүүн долоон 
орон, Хятад, Япон, Солонгос, Европын комисс 

гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байсан бол өдгөө 
дэлхийн 53 орныг нэгтгэсэн,  нэр хүндтэй, 
томоохон уулзалт болж чаджээ. АСЕМ-ийн дээд 
хэмжээний уулзалтын үеэр цөмийн зэвсгийн 
асуудал, алан хядах үйл ажиллагаатай 
тэмцэх, Дэлхийн худалдааны байгууллагын 
хүрээнд хамтран ажиллах асуудлыг ч хөнддөг. 
Өнөөдрийн байдлаар АСЕМ-д 53 орон байдгаас 
31 нь Европын, Азийн 22 орон багтдагийн нэг 
нь Монгол. АСЕМ-д АНУ, Канад ордоггүй. Дээд 
хэмжээний уулзалт хоёр жилд нэг удаа болдог. 
АСЕМ өөрийн гэх бүтэцгүй. Одоогоор дээд 
хэмжээний уулзалт мэтийг зохион байгуулж 
байна. 

 Финландын нийслэл Хельсинк хотноо 
2006 оны есдүгээр сард болсон АСЕМ-ийн 
зургадугаар уулзалтын үеэр Монгол Улс 
тус байгууллагад нэгдэн орсон юм. Түүнээс 
хойш  тус байгууллагын үйл ажиллагаа, санал 
санаачилгуудад идэвхтэй оролцож байна.  

  Улаанбаатар хотноо удахгүй эхлэх АСЕМ-ийн 
11 дүгээр уулзалтад 50 гаруй орны төрийн 
тэргүүн, Ерөнхий сайд нар оролцох юм.

АСЕМ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ТАНИН МЭДЭХҮЙН БУЛАН


