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ОЮУ ТОЛГОЙН ГҮНИЙ УУРХАЙН БҮТЭЭН
БАЙГУУЛАЛТ ГАРААНААС ГАРЛАА

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

Өмнийн говьд орших Оюу толгойн уурхай
2016 оны тавдугаар сарын 7-ны өдөр баяр
хөөр, хөл хөдөлгөөнөөр дүүрэн байлаа.
Учир гэвэл, энэ бэлгэт сайн өдөр Оюу
толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт

гараанаас гарсан юм. Рио Тинто групп
болон “Туркойз хилл ресурс” компанийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөл баталж, улмаар
“Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөл зөвшөөрсний дагуу гүний уурхайн

бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол Оюу
толгойн уурхайн цогцолборт энэ өдөр
болов. “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн
дарга Г.Батсүхийн шүлэг, Урлагийн гавьяат
зүтгэлтэн Л.Балхжавын аялгуу “Оюу толгой”
дуу танхимд эгшиглэж, уурхайн тухай
баримтат кино дэлгэцнээ амилна. Баяр
ёслолын байдалтай зассан том танхимд
уурхайн ажилчид, ханган нийлүүлэгчдийн
болон орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл,
хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхан хуран
цуглажээ. Цагийн зүү 11-ийг зааж ахуйд
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг,
Уул уурхайн сайд Р.Жигжид, Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дарга С.Баярцогт, Рио
Тинто группийн тэргүүн дэд захирал ЖанСебастьян Жак, тус группийн Монголыг
хариуцсан захирал С.Мөнхсүх, “Оюу толгой”
компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх, гүйцэтгэх
захирал Эндрью Вүдлэй, ТУЗ-ийн гишүүн
Крэйг Киннэл, Робена Албанес, Жеф
Тайгесен, Ч.Отгочулуу, “Эрдэнэс Оюу толгой”
компанийн гүйцэтгэх захирал Д.Ганболд,
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун,
Засаг даргын орлогч Д.Нацагдорж, Ханбогд
сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзий, Манлай
сумын Засаг дарга Р.Бурмаа, АНУ, Канад,
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ИБУИНВУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц
бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Женифер
Зимдал Галт, Эд Жагер, Кэтрин Арнолд,
Австралийн Холбооны Улсаас Монгол Улсад
суугаа Ерөнхий консул бөгөөд худалдааны
төлөөлөгч Брендан Койн, Нидерландын
Вант Улсын ЭСЯ-ны Худалдаа, эдийн засгийн
ажилтан Хайэс Баккэр нарын хүндэт зочид
танхимд хүндэтгэлтэйгээр морилов.
Том дэлгэц дээр “Өнөөдрөөс дараагийн
түүхэн үе шат эхэллээ, бид бэлэн” хэмээх
утга төгөлдөр үгс хөвөрсний дараа Рио Тинто
группийн Монголыг хариуцсан захирал
С.Мөнхсүх ёслолыг нээж хэлэхдээ төслийг
хамтран хэрэгжүүлэгч компаниудын ТУЗөөс Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтыг эхлүүлэхээр шийдсэн нь
“Оюу толгой” компани, түүний олон зуун
мянган ажилтан, ажилчны хувьд түүхэн үйл
явдал болж байгааг онцлон дурдсан юм.
Дараа нь Рио Тинто группийн тэргүүн дэд
Ерөнхийлөгч Жан-Себастьян Жак үг хэлэв.
Ирэх долдугаар сараас дэлхийд тэргүүлэх
энэ том группийн Ерөнхийлөгчийн үүргийг
гүйцэтгэх тэрээр хэлэхдээ “Бид Оюу толгойн
ирээдүйд маш их түлхэц болохуйц бүтээн
байгуулалтыг эхлүүлэх гэж байна. Энэ бол
Рио Тинто групп, “Туркойз хилл ресурс”,
“Оюу толгой” компанийн хувьд маш чухал
түүхэн үйл явдал юм. Бидний олон жил
шаргуу ажилласны үр дүн өнөөдөр ийнхүү
гарч байна. Оюу толгойд таван тэрбум гаруй

ам.долларын хөрөнгө оруулалттай, дэлхийд
тэргүүлэх том уурхайн бүтээн байгуулалтыг
бид өнөөдөр эхлүүлэх гэж байна. Энэхүү
ёслолд Монгол Улсын Ерөнхий сайд
Ч.Сайханбилэг оролцож байгаад туйлын
баяртай байна. Та Оюу толгойн гүний
уурхайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ажлыг
манлайлан түүчээлж, энэ аварга том төсөлд
4.4 тэрбум ам.долларын санхүүжилт олгох
боломж нээхэд ихээхэн хүчин чармайлт
гаргаснаар гүний уурхайг гараанаас гаргахад
үлэмж тус боллоо. Оюу толгой бол дэлхийд
гайхуулах зэс, алтны том орд билээ. Өнгөрсөн
хугацаанд бид хоёр сая дахь тонн баяжмалаа

экспортод гаргалаа. Зардлаа бууруулах,
бүтээмжээ дээшлүүлэх чиглэлээр ихээхэн
амжилт олов. Гүний уурхайг ашиглалтад
оруулснаар одоо ил уурхайгаас олборлож
байгаагаас гурав дахин илүү үйлдвэрлэл
явуулна. 5-7 жил үргэлжлэх гүний уурхайн
бүтээн байгуулалтад 3000 гаруй хүн жилийн
турш өдөр шөнөгүй тасралтгүй ажиллах
болно. Гүний уурхай 1300 гаруй метрийн
гүнд байгаа. Энэ бол Улаанбаатар дахь “Блю
скай” цамхгийг 12 дахин давхарласантай
дүйцэхүйц гүн юм шүү. Гүний уурхай
ашиглалтад орсон оргил үедээ жилд 550
мянган тонн зэс үйлдвэрлэж, дэлхийд
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хамгийн томд тооцогдох таван уурхайн нэг
болох юм. Зэсийн үнэ ханш ч цаашид өсөх
төлөвтэй байна. Энэ бүхэн манай хувьцаа
эзэмшигчдэд үр өгөөжөө өгөх болно. Бид
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх
бэлтгэлээ хэдийнээ хангасан, өнөөдөр энэ
бүхэн бодит ажил хэрэг боллоо. Оюу толгойг
бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах итгэл
хүлээлгэсэнд баярлалаа. Энэ бол бид бүгдийн
бахархах ёстой түүхэн үйл явдал юм” гэв.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг
хэлэхдээ “Оюу толгойн гүний уурхайн
төслийн гарааны хүндэтгэлийн ёслолд
оролцож, түүхэнд тэмдэглэгдэх нэгэн чухал
үйл явдлыг бичилцэж байгаадаа баяртай
байна. Рио Тинто компанийн гүйцэтгэх
захирлаар саяхан томилогдсон ЖанСебастьян Жак надтай хамт энд хүрэлцэн
ирсэнд баяртай байна. Ноён Жакийн
энэхүү томилгоо нь Монголд ажиллаж
байсан туршлагатай хүнийх нь хувьд Оюу
толгойд сайн мэдээ юм. Манай орныг
тууштай дэмжигч ийм хүн олон улсад нэр
хүндтэй бизнесийг удирдах албан тушаалд
томилогдож байгаа нь Монгол Улс, Рио
Тинтогийн түншлэлийг улам бэхжүүлэхэд
чухал ач холбогдолтой юм. Энэхүү ёслол
нь түүхийн нэгэн шинэ хуудсыг эхлүүлж
байгаа төдийгүй өнөөдөр хуран цугласан
Та бүхний дэлхийн өнцөг булан бүрт хичээн
зүтгэсэн олон жилийн нөр их хөдөлмөрийн
дүнг ийнхүү тэмдэглэж байна. Хэдийгээр
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түүх болон үлдэж байгаа ч энэ баярт мөчид
өнгөрснийг эргэн дурсах нь чухал билээ.
Бидний зам үргэлж дардан байгаагүй, олон
саад бэрхшээлтэй тулгарч ирсэн. Бид алсыг
харж, одоо болон ирээдүйгээ бодолцон
арав, хорь, гуч, түүнээс ч олон жилээр
урагшаа харж, их, бага олон шийдвэрийг
зоригтой гаргасны үр дүнд өнөөдрийн
энэ амжилтад хүрлээ. Хэдэн үе дамжин
хэрэгжих урт хугацааны бүтээн байгуулалтад
оролцож, хойч үе, ач зээ нартаа өвлүүлэх
түүх бүтээлцэж байгаагаараа бахархсан
яриаг Оюу толгойн ажилчдаас би олонтаа
сонсч байлаа. Энэ бол эхлэл. Одоо бид
урагшаа харж ажиллах хэрэгтэй. Энэ бүтээн
байгуулалт “булган сүүлтэй” байж, шинэ
шатны түншлэл, хамтын ажиллагаа, олон
шинэ боломжийн үүд хаалгыг нээнэ. Монгол
Улс дэлхийн зэсийн үйлдвэрлэлийн томоохон
тоглогч болно. Та бүхний бүтээлч, хөдөлмөрч,
уйгагүй чанарт дөрөөлөн Монгол Улс эдийн
засгийн бусад салбарт дэлхийн тавцанд
өрсөлдөх болно. Энэ бол хоосон амлалт биш.
Бодитой хэрэгжих боломжтой. Та бүхэн цоо
шинэ, сорилт бэрхшээл дагуулсан орчинд
дэвшилтэт технологи, инженерийн шийдэл
бүхий бүхэл бүтэн уурхайн байгууламж,
үйлдвэрийг бүтээн байгуулна. Энэ чухал
ажилтай зэрэгцүүлэн дэлхийн жишигт
нийцсэн ил уурхайн үйлдвэрлэлээ ч
үргэлжлүүлэн авч явах учиртай. Энэ хөрөнгө
оруулалтаар манай түншүүд “Оюу толгой”

болон Монгол Улсад хэрхэн итгэл үзүүлж
буйг тод илэрхийлж байгаа юм. Монгол
оронд хөрөнгө оруулж, бизнес хийх таатай
нөхцөл бүрдсэнийг ч харуулж байна. Энэ нь
дараа дараагийн хөрөнгө оруулалтуудыг
татахад түлхэц болж, Монголын эдийн
засгийг бэхжүүлэх учиртай. Гүний уурхайн
бүтээн байгуулалт эхэлснээр олон ажлын
байр шинээр бий болж, үндэсний ханган
нийлүүлэгчдийн бизнес өргөжиж, оролцогч
талууд, Монголын ард түмэнд үе дамжсан
үр өгөөжийг өгнө. Өнөөдөр монголчууд
бид бахархах ёстой, учир нь, БИД ДЭЛХИЙН
БИЗНЕСИЙН ТАВЦАНД ЭРГЭН ИРСНЭЭ
харуулсан чухал өдөр тохиож байна.
Монголдоо тэргүүлээд зогсохгүй дэлхийн
хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт,
урт удаан хугацаанд үргэлжлэх түншлэлийг
хамтдаа бүтээсэн Оюу толгойн уурхайн хувь
эзэмшигчид, “Эрдэнэс Монгол”, “Эрдэнэс Оюу
толгой”, Рио Тинто, “Туркуойз хилл ресурс”
компаниудад баярлалаа. Хүрсэн амжилтдаа
та бүхэн сэтгэл хангалуун байж, өөрсдөөрөө
бахархах учиртай. Энэ төслийн дараагийн
шатны бүтээн байгуулалтын ажилдаа итгэл
төгс байгаарай” хэмээн амны бэлгэтэй сайхан
ерөөл дэвшүүллээ.
Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн
байгуулалт ийнхүү гараанаас гарлаа.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 2016 ОНЫ I УЛИРЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
-Аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн өндөр үзүүлэлт, 36 сая ам.долларын татвар хураамж, 59 сая ам.долларын
дотоодын худалдан авалт-

“Оюу толгой” компани шинэчилсэн
тойм мэдээгээ дөрөвдүгээр сарын 28-нд
танилцууллаа.
“Оюу толгой” ХХК 2016 оны I улиралд 91
хоногийн 88 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй
ажиллав. Гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
0.21 байгаа нь Рио Тинто болон дэлхийн ижил
төстэй уул уурхайн компаниудын хэмжээнд
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог,
аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн
нэгэнд тооцогдох үзүүлэлт юм.
Нэг тонн хүдэр боловсруулахад 0.477 шоо метр
ус ашигласан нь ижил төстэй уурхайд дунджаар
1.2 шоо метр ус ашиглаж буй үзүүлэлттэй
харьцуулахад харьцангуй бага бөгөөд ус дахин
ашиглалтын түвшин 84.5 хувь байв.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
Эндрью Вүдлэй “Манай хамт олон 2016 оны
эхний улиралд амжилттай ажиллаж, дэлхийд
өрсөлдөхүйц, аюулгүй, зэсийн уурхайг барьж
байгуулж буйн нэг томоохон илрэл нь энэхүү
тойм мэдээ юм. Бид Рио Тинто болон дэлхийн
ижил төстэй уул уурхайн компаниудын
хэмжээнд аюулгүй ажиллагааны үзүүлэлтээр
хошуучилж буйгаараа бахархаж байна.
Салбарын хэмжээнд тулгарсан зах зээлийн
хүнд хэцүү цаг үед “Оюу толгой”-н ажилтан,
ажиллагсад бүтээмжээ дорвитой нэмэгдүүлж,
үйлдвэрлэлийн нэгж, хэсэг бүрт ашигт
ажиллагааг жигд сайжруулж буй нь чухал юм”
гэж онцлон тэмдэглэлээ.
Тус компани 2016 оны I улиралд 36 сая
ам.доллар буюу 73.7 тэрбум төгрөгийн татвар*,
хураамж, бусад төлбөр төлж, үндэсний худалдан
авалтад 59 сая ам.доллар буюу 120 тэрбум
төгрөг, үүнээс 11 сая ам.доллар буюу 22.5 тэрбум
төгрөгийг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн
худалдан авалтад зарцууллаа. Боловсрол,
сургалтын хөтөлбөрүүдэд 130 мянга гаруй
ам.доллар буюу 266 сая төгрөг, орон нутгийн
тогтвортой хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд 1.5
сая ам.доллар буюу гурван тэрбум гаруй төгрөг
зарцуулаад байна.

“Оюу толгой” компани, Өмнөговь аймаг,
холбогдох сумд Хамтын ажиллагааны гэрээний
нэг жилийн ойг 2016 оны дөрөвдүгээр сард
Даланзадгад сумын хоёр цэцэрлэгийн нээлт,
“Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн
төгсөлтийн ёслолтой хамтатган тэмдэглэлээ.
Эдгээр төсөл, хөтөлбөрүүдэд “Оюу толгой”
компанийн Монгол Улс, ялангуяа Өмнөговь
аймгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ
тууштай оруулах эрмэлзэл тусгалаа олсон юм.
Олон нийтэд тогтмол хугацаанд мэдээлэх
зорилгоор монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ,
ханган нийлүүлэгчдэд зарцуулсан мөнгөн
дүн, төрийн болон орон нутгийн төсөвт
байгууллагуудад төвлөрүүлсэн татвар, хураамж,
төлбөрүүд зэрэг үйл ажиллагааны шууд
нөлөөллийн үзүүлэлтийг энэ тайланд орууллаа.
Мөн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй усны зохистой
хэрэглээ, нийгэм, боловсролын чиглэлийн
хөрөнгө оруулалт, “Оюу толгой” төслийн хүрээнд
хийсэн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ зэрэг
мэдээллийг уг тайлангаас үзэж болно.
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ӨМНИЙН ГОВИЙН ХАВАР, ӨӨДРӨГ СЭТГЭЛТ МАЛЧИД
Өмнийн говьд хавар хэдийнээ айлчлан
иржээ. Хаа сайгүй ногоо цухуйж, “говийн
сакура” хэмээх буйлс ягаан цэцгээ дэлгэн
гоёжээ. Бог мал төллөж дууссан ч гүү
унагалж, ингэ ботголж, үнээ тугаллаад
малчин хүний магнай тэнийх энх цаг иржээ.
Цаг улирлын сайханд хөдөөнийхөн маань ам
сайтай, урам зоригтой, мал хуй нь төллөж,
ямаагаа самнаад ажил ид өрнөж буй энэ
үеэр Өмнөговь аймгийн Ханбогд, БаянОвоо сумын зарим айлаар бууж мордлоо.
Оцон цохионы дэргэдүүр өнгөрч, домогт
Жавхлант хайрхныг арлаж өвөрлөөд, Ажлын
талыг туулаад бишгүй л явлаа. Аяны дөрөө
мулталсан эхний айл маань Бударга гэдэг
газар хаваржиж байгаа Ханбогд сумын

Жавхлант багийн малчин Бөнтөнгийн
Хангарьдынх байлаа. Гадаа нь хоёр ч
мотоцикль, “Портер”, “Приус” сойгоостой.
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Гар худгийн дэргэд хэдэн тэмээ, зэлтэй ботго,
ингэнүүд харагдана. Дөрвөн ханатай отрын
гэрт орвол ханхайсан хэдэн эр завилан
сууцгаажээ. Мэнд мэдэлцсэний дараа
хоймор суусан ахимаг насны ханхар эр яриа
хөөрөө өрнүүллээ. Ярианых нь өнгөнөөс
өвөрлөгч хүн болохыг мэдэв. Алдар нэрийг
нь асуувал надтай адилхан Батбилэг гэвэй.
Амьдайтайгаа хэсэг зуур ярилцлаа. Тэрээр
Өвөр Монголын Баяннуур аймгийн Халиут
хошуунд амьдардаг, гэр нь хилийн цаахна,
ӨМӨЗО-ы баруун таван аймгийн үндэсний
бөхийн гурван удаагийн аварга гэнэ. Цэцэн
цэлмэг яриатай, болж өгвөл толгой холбож
шүлэглэх авьяастай нэгэн юм. Монгол орноо
ямагт санаж, сэтгэл зүрхэндээ тээж явдаг нь
үнэхээр сайхан сэтгэгдэл төрүүлсэн билээ.
“Би чинь үргэлж хойшоо хараад, хайрхныхаа
өвөрт очоод түрүүлгээ хараад хэвтэх юмсан
гэж дандаа боддог юм даа” гэсэн түүний үг
чин сэтгэлийнх болох нь илэрхий байсан
шүү. Б.Хангарьдын аав Бөнтөн, Батбилэгийн
эцэг Бямбаа хоёр эртний танилууд учраас
тэдний үр сад ийн үерхэж нөхөрлөдөг нь
арга ч үгүй биз ээ.
Б.Хангарьд наймдугаар ангиа төгсөөд
малчин болжээ. Тэднийх 70 гаруй тэмээтэй,
20-иод ингэ ботголохоос 15-16 нь ботголжээ.
Хөрзөн, чулуугаар барьсан хашаанд нь

300-гаад бог байна. Хонь, ямаа нь төллөж
дуусчээ. Цөөн тооны адуу, үхэртэй гэнэ. Нэг
ёсондоо мал малын захтай айл ажээ. Эхнэр
Б.Мөнхсүрэн нь гурван охиныхоо хамт сумын
төвд суудаг аж. Том нь сургуульд, хоёр бага
нь цэцэрлэгт явдаг. Б.Мөнхсүрэн Дорноговь
аймгийн Хөвсгөл сумын уугуул, тэр хоёр
2006 онд тоонот гэрт толгой холбожээ.
Б.Хангарьд 2009, 2010 онд хоёр жил дараалан
сумынхаа наадамд түрүүлж заан, 2011 онд
сумын алдарт уяач цол хүртжээ. Сум орон
нутагтаа сүрхий хурдалж байсан хар азарга,
их насны будан морь, соёолон үрээний
эзэн. Ямаагаа самнаад бараг дуусчээ. Сумын
төвөөс хоёр найз нь ирээд ойр зуурын
ажилд нь тус дэм болдог юм байна. Аав нь
бригадын даргаар 30-аад жил ажилласан,
нутаг усандаа хүндтэй хүн байжээ. “Энэ
бууцан дээр манайхны 3-4 үеийнхэн
нутаглаж байна даа. Миний төрсөн бууц ч
энэ хажууханд бий. Энэ жил сайхан өвөл
боллоо” гэж тэр ярив. Энэ залуу сүүлийн
4-5 жил “Оюу толгой” компанийн орон
нутгийн хэлтэст зам арчилгааны ажилчнаар
ажиллаж байна. “Оюу толгой”-нхон түүнд ам
сайтай юм. Тийм ч учраас Ил уурхайн хэлтэст
хүнд машин механизмын операторчноор
ажиллахыг түүнд санал болгожээ. Б.Хангарьд
ч тэрхүү ажлын байранд өрсөлдөн шалгарч,
зургадугаар сарын эхээр шинэ ажилдаа орох

2016 он тавдугаар сар
гэнэ. “Хажууд маань дэлхийд тэргүүлэх том
уурхай байхад үзээд алдахаас яахав. Мал
маллах сайхан шүү. Өвөг дээдсийнхээ нутагт,
өөрийн тааваар нүүдэллэн явах жаргал
байдаг юм” гэж Б.Хангарьд ярьсан юм.
Юутай ч тэр мал аж ахуй, уул уурхай хоёрыг
хослуулан ажиллаад үзье гэж хатуу шийджээ.
Өнөөх амьдайгийн талаар тодруулбал
“өвөрлөгч эрийг аль ерээд оны үеэс танина.
Намайг 2009 онд дагуулаад нутгийнхаа
наадамд зодоглуулж байлаа” гэлээ.
Удаах айл маань Баян-Овоо сумын Хар заг
багийн малчин Долгорын Чулуунбаатарынх
байв. Тэднийх Үзүүр гашуун гэх нөмөр нөөлөг
сайтай газарт хаваржиж байна. Гэрийн эзэн
Д.Чулуунбаатар эдүгээ 54 настай, насаараа
тэмээ малласан, өнгөрсөн жилийн “Мөнгөн
ботго”-ны эзэн, сумынхаа хамгийн олон
тэмээтэй малчин юм. Аймгийн алдарт уяач,
эмнэг сургалтын спортын мастер цолтой.
230-аад тэмээтэй, гадна нь 60 шахам ботго
уяатай харагдав. Тэмээнийхээ чанарыг
сайжруулах, цус сэлбэх зорилгоор хоёр
жилийн өмнө Мандал-Овоогоос Ханын
хэцийн хүрэн үүлдрийн буур авчирч тавьжээ.
Энэ хавар эхний төлийг нь хүлээн авчээ.
Саяхан болсон 1000 тэмээ уралдуулж,
Гиннесийн номд бүртгүүлэх “Монгол
тэмээ-999” уралдаанд оролцоод иржээ.
“Үнэхээр бахархмаар сайхан үйл явдал
боллоо” гэж тэр бахархангуй хэлж байв.
Өмнөговь аймгийн наадамд Төрийн далбаа

залахад унадаг найман шарга агт эднийд
байдаг юм байна. Тэд цөм түүний унаган
адуу гэнэ. Гэрийн эзэгтэйг М.Мөнхцэцэг
гэх. Өдөр болгон 50-иад ингээ саана. Сүү
саалиа боловсруулна. Улаанбаатар хотноо
Индира Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл,
урлалын политехник коллеж төгссөн бага
хүү Ч.Баянням аав, ээждээ түшиг болж, буянт
сүргээ адгуулж байна. Д.Чулуунбаатарын
хурдан хүрэн тайлаг Ханбогд, Баян-Овоо,
Хүрмэнд түрүүлж, зургаан ч суманд аман
хүзүүдэж, айрагдаж байжээ. Өнгөрсөн жил
Баян-Овоогийн уралдааны эхний гурван
байрт тэдний хурд орсон байна. Тэмээгээ
хоньчилж хариулдаг гэнэ. Гэрийнх нь
ойролцоо өөрийнх нь гаргасан гар худагтай.
200-гаад тэмээг ховоо татаж усална гэдэг
амаргүй ажил байж таарна. “Тэмээ уяж сойх
бол яах аргагүй эрдэм. Тэмээ чинь аль болох
эцэнхий байх тусмаа л хурдалдаг амьтан шүү

дээ. Би арав гаруй хоног л уяж сойлгыг нь
тааруулдаг юм. Сойсон тэмээгээ айрагдуулна
гэдэг уяач хүнээс ихээхэн хүч хөдөлмөр
шаарддаг нарийн ажил” гэж Д.Чулуунбаатар
ярив. Гэрийнх нь багананд хадганд ороосон,
нэг үндэсний буйл өлгөөтэй харагдав.
Учрыг лавлавал, нэг үндэсний буйл олж
орон гэртээ хадгалбал тэмээ өсдөг гэх
бэлгэшээлтэй юм байна. Тэднийд тийм
буйл гурав ч бий гэнэ. Нэг нь бүр эцгээс нь
өвлөсөн эд ажээ. Цаасан хайрцагт лавтайяа
400 шахам буйл байна. Д.Чулуунбаатар
маань тэмээгээ хариулж явахдаа тэднийг
зордог аж. Ямар ч байсан бүтэн жилдээ
буйлаар айлтгүй гэж хэлж байв. Хүргэнийх нь
тэднийтэй айл юм байна. Хадам аав хүргэнээ
магтаж байна лээ. “Хаа байсан Булганы
Сайхан сумын хүү охинтой минь ханилаад
энэ өмнийн говьд аж төрж байна гэдэг сонин
шүү. Хувь тавилан гэж энэ байх даа” гэлээ.
Дөрвөн настай зээ хүү өвөө, эмээ хоёроосоо
огт салдаггүй, тэр хоёрын амины хүүхэд
бололтой. П.Бүрэгтөгсийг улсын наадамд
түрүүлж арслан цол хүртсэний дараахан
эхээс мэндэлсэн болохоор нь бэлгэшээж
Бүрэнтөгс гэж нэрлэжээ.
Гадсаа тойрон эргэлдэх нялх ботго, ботгоо
үгүйлэн санах ингэний гунганаан өмнийн
говьд хөг нэмж, эзнийхээ сэтгэлийг баясгана.
Өмнийн говийн хавар, өөдрөг сэтгэлт
малчдын тухай өгүүлэхэд ийм буюу.
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“ЁС ЗАНШЛЫН ӨРГӨӨ”-НИЙ ЁС ТӨРТЭЙ ЭЗЭД
“Оюу толгой” компани орон нутгийн
уламжлалт түүх соёл, ёс заншлыг хүндэтгэн
дээдэлж, хадгалан хамгаалах, хойч үед
өвлүүлэн үлдээхийг эрхэмлэдэг билээ. Чухам
ийм эрхэм үүргээ хэрэгжүүлж, Оюу толгойн
уурхайн ажилчдад говь нутгийн уламжлалт
соёл, зан заншлыг сурталчлан таниулах

зорилгоор хоёр жилийн өмнө “Ёс заншлын
өргөө” байгуулсан юм. Энэхүү өргөөний
үйл ажиллагааг “Оюу толгой” компанийн
“Соёлын өвийг хамгаалах хөтөлбөр”-ийнхөн
Ханбогд сумын Ахмадын хороотой хамтран
явуулдаг юм. Тус сумын 7-8 ахмад настан
долоо хоногийн лхагва, ням гаригт ээлжээр
ирж, өргөөндөө ажилладаг. Энэ удаа тус
08 | ot.mn

өргөөнд ажиллаж байгаа Дандарын Банди,
Должинсүрэнгийн Дулмаа гуай нартай
уулзлаа. Д.Банди гуай 74-тэй ч ануухан.
Сумынхаа “Галбын хөгжил” нэгдэлд олон
жил тэмээ маллаж, дараа нь туслах аж ахуйд
ажиллаж байжээ. Дундуур нь армид чилийсэн
гурван жил алба хаажээ. Тэрээр залуудаа
Улаанбаатар руу тэмээгээр жин тээж, наад
зах нь 7-8, цаашлаад 12-13 хонож хүрдэг
байсан, цаашаагаа Алтанбулаг хүрч тэмээгээ
наймаалах гэж явдаг байснаа хуучилсан юм.
“Монголчууд 6000 бөх барилдуулж, 4000аад морь уралдуулж, 10 мянган морьтон
жагсааж Гиннесийн номд бүртгүүлсэн. Сая
1000 тэмээ уралдуулж, тэр номд бүртгэгдлээ.
1000 тэмээ уралдахыг нүдээрээ харлаа.
Маш сайхан, үнэхээр бахархмаар үйл явдал
боллоо” гэж Д.Банди гуай өгүүлэв. Залуучууд
машин, мотоцикль унаад тэмээ малаа уналга
эдэлгээнд сургахдаа хойрго байгааг тэр бас
шүүмжилж байв. “Ёс заншлын өргөө”-ний
эзэн хүн чинь өөрөө ёс заншил, түүх соёлоо
сайн мэддэг, ёс төртэй байх ёстой” гэж тэр
ахмад буурал бас хэлсэн юм.
Д.Дулмаа гуай 59 настай. Дунд сургуулиа
төгсөөд илгээлтээр малчин болж, ээжтэйгээ
нэгдлийн тэмээ маллаж байжээ. Дараа
нь эмнэлэгт асрагч, захиргаанд бичээч,

сургуульд тогооч, үйлчлэгчээр ажиллаж
байгаад Соёл гэгээрлийн дунд сургууль
дүүргэснээс хойш сумынхаа номын сангийн
эрхлэгчээр олон жил ажиллажээ. Залуу
зандан цагтаа эвлэлийн үүрийн товчооны
гишүүний сонгууль хүлээж, сумынхаа
иргэдийн хуралд хүртэл нэр дэвшиж явсан,
нийгмийн идэвхтэй нэгэн байж. Түүний

оролцохгүй ажил гэж бараг байсангүй. Тийм
ч учраас “нөхөөс Дулмаа” гэх нэртэй болсон
гээд инээж байна. Найман хүүхэд төрүүлж
өсгөсөн алдарт эх. Тэдний зургаа нь дээд
сургууль дүүргэжээ. Ач, зээгийн тоо хэдийнээ
20 давжээ. Эмээ тэднийгээ харах тун дуртай.
“Одоо ганц хийж чадах ажил энэ л болжээ.

2016 он тавдугаар сар
Зургаан жаахан амьтныг харж хандаж
байна даа” гэж Д.Дулмаа гуай ярив. Саяхан
сумынхаа хэдэн ахмадыг дагуулаад аргалд
явжээ. Тэд 30-аад шуудай аргал түүсэн гэнэ.
Машинаа өөрөө барина.
Тэрээр “Оюу толгой”-н Соёлын өвийн
хөтөлбөрийнхөн бидний ажилд их тус
нэмэр болдог юм. Бидэнд бас цалин
олгодог” гэж хэлэв. Д.Банди гуайн нэг хүү,
Д.Дулмаа гуайн хүү, хүргэн, ач гурав “Оюу
толгой”-д ажилладаг юм байна. Д.Банди
гуайн эхнэр Н.Хүүхэндүү гуай Д.Дулмаа
гуайтай хамт Соёл гэгээрлийн дунд сургууль
төгсөөд одоо “Оюу толгой” компанийн
бэлтгэж өгсөн хүлэмжид хүнсний ногоо
тарьдаг аж.
Ахмадууд өргөөнд байгаа айргийн хөхүүр,
нохойн идүүр, тэмээний хом шат, араг
шээзгий, хурганы уут, хусуур сойз, домбо,
ээрүүл, тулганаас эхлээд шагай харвах,
шүүрэх, бөгцөг няслах, хөөрөг солилцох,
хадаг барих, ууц тавих ёсыг хүртэл зааж,
тайлбарлан таниулах ажлыг гардан
гүйцэтгэнэ. Бас ирсэн зочдоо ингэний
хоормогоор дайлна.
“Ёс заншлын өргөө”-нд Оюу толгойн
уурхайн ажилчин, ажилтнуудаас гадна
гадаад, дотоодын олон зочин тухлан
саатдаг билээ.

ГОВИЙНХОН
ЖУУЛЧДЫГ УРЬЖ
БАЙНА

Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Б.Бадраа
аймгийнхаа эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх
2015 оны үндсэн чиглэлийн 1 дүгээр бүлгийн
5 дугаар хэсгийн 50 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх
зорилгоор Даланзадгад сумын Авто тээврийн
газарт байрлах Аялал жуулчлалын мэдээллийн
төвийг нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр хангахад
дэмжлэг үзүүлэх чиглэл өгсөн юм. Энэхүү
ажлын хүрээнд “Оюу толгой” компани тус
төвийг тохижуулах, Ханбогд, Даланзадгадад
байрлах мэдээллийн төвүүдийн цахим
мэдээллийн баазыг сайжруулахад техникийн
тусламж үзүүлэн хамтран ажиллав.
Аймгийн Аялал жуулчлалын газрын цахим
мэдээллийн сүлжээг сайжруулснаар дотоод,
гадаадын жуулчид Өмнөговь аймагт аялахдаа
Авто замын газар болон Ханбогд сумын
Иргэдийн хөгжлийн төв дэх om.mne.gov.mn
цахим сүлжээнээс мэдээлэл авахын зэрэгцээ
Өмнөговь аймгийн есөн гайхамшиг, аймгийн
аялал жуулчлалын авто замын зураг, аяллын
маршрут, хөтөлбөр, аялал жуулчлалын
байгууллагуудын танилцуулга зэргийг нэг
дороос авах боломж бүрдэж байна. “Оюу
толгой” компани тус төвийн цахим мэдээллийн
баазыг бэхжүүлэх зорилгоор иж бүрэн хоёр
компьютер бэлэглэжээ.

ХАНБОГД СУМАНД
УСАН ХАНГАМЖИЙН
ЦОГЦОЛБОР БАРЬЖ
БАЙНА

Ханбогд сумын усан хамгамжийн системийн
барилгын ажлыг 70 гаруй ажилтан 2015 оны
гуравдугаар сараас эхлэн гүйцэтгэж байна.
Одоогийн байдлаар гүйцэтгэл 40-өөд хувьтай,
долдугаар сарын 20 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 багтаамжтай.
Ус хангамжийн системд хамаарах
байгууламжид усны эх үүсвэрийн гүний
худгууд, 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.
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“ГАЛБА ӨРТӨӨ”-НИЙХНИЙ АЖИЛ ҮЙЛС ӨӨДРӨГ БАЙНА
“Оюу толгой “компани гадаад, дотоодын
1200 гаруй ханган нийлүүлэгчтэй. Тэдний нэг
нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын “Галба
өртөө” компани юм. Тэднийх Оюу толгойн
уурхайн ажилчдад хүнсний бүтээгдэхүүн
нийлүүлдэг.

Тус компанийн менежер Б.Ганзориг “Манай
компани 2012 онд байгуулагдсан шинэхэн
аж ахуйн нэгж. Дэн буудал, найман нэрийн
барааны дэлгүүр, хүнсний бөөний төв
ажиллуулж, хүнсний худалдаа үйлчилгээ
эрхэлдэг юм. Хадаас, эрэг шураг, цоож гэх
мэт барилгын багаж хэрэгсэл худалддаг
дэлгүүртэй. Менежер, худалдагч, галч, нягтлан
бодогч, ачигч гээд найман хүнийг ажлын
байраар хангаж байна. Ханбогддоо яг засмал
зам дагуу байршилтай учраас борлуулалт,
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гүйлгээ, орлого ер нь гайгүй шүү” гэсээр
биднийг угтлаа.
Тэрээр Улаанбаатар хотноо “Ирээдүй”
цогцолбор сургуулийг 2009 онд төгсөөд
МУИС-ийн Эдийн засаг, маркетинг
менежментийн ангид сурч байхдаа АНУ-д
суралцах боломж хайсан боловч олдоогүй
аж. Тэгээд аавынхаа бизнест туслахаар
зориг шулуудаж, өмнийн говийг зорьжээ.
“Ер нь “Оюу толгой” компанитай хамтран
ажиллах болсноор ирээдүйдээ үнэхээр сэтгэл
хангалуун байх болсон шүү. Товчхон хэлбэл,
энэ том компанитай хамтран ажиллана
гэдэг үнэхээр нэр төрийн хэрэг. Анх 2013 онд
Оюу толгойн уурхайн ажилчдад цай, кофе,
хүнсний бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлэгчийг
шалгаруулах тендер зарласан юм. Уг тендерт
ороод шалгарсан. Үнэнийг хэлэхэд шинэ
тутам байгуулагдсан, орон нутгийн жижиг
аж ахуйн нэгжид ялна гэсэн итгэл найдвар
бараг байгаагүй гэж хэлж болно. “Оюу толгой”
компани тендерээ үнэхээр шударга явуулдаг
юм байна лээ. 5-6 компани тэр тендерт
оролцоод манайх шалгарсан. Ингээд 2014 оны
дөрөвдүгээр сарын 1-нээс Оюу толгойн уурхайн
ажилчдад хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
гэрээ байгуулаад энэ хавраас гэрээгээ 2017 оны
дөрөвдүгээр сар хүртэл хоёр жилээр сунгаад
ажиллаж байна” гэж Б.Ганзориг өгүүлэв. Тус

компани Оюу толгойн уурхайд цай, боргол,
цэвэр сүү, зөгийн бал, ёотон зэрэг арваад
төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, нэг удаагийн
аяга, халбага, сэрээ зэргийг нийлүүлдэг юм.
Оюу толгойн салбар, хэлтэс бүрийн захиалгаар
14 хоногт нэг удаа, сард хоёр удаа ханган
нийлүүлэлтээ хийдэг. Бараагаа Улаабаатараас
татдаг. Үндэсний томоохон компаниуд болон
импортлогчидтой харилцдаг учраас бараа
таваараа авахад ямар нэг бэрхшээлд саад
байхгүй. “Оюу толгой” компанийн хангамжийн
хэлтсийнхэн их тус болдог, биднийг сургах,
бие даахад маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж
Б.Ганзориг ярьж байна лээ. “Оюу толгой”
хэмээх маш том хөрөнгө оруулагчтай хамтран
ажилласнаар компанийн маань ашиг орлого
нэмэгдэж, нийгэмд эзлэх байр суурь ч өслөө.
Тэднийхний сэтгэл ханамжийн баталгаа ч сайн
байгаа. Энэ бол манай хамт олны амжилт, бас
бахархал юм. “Оюу толгой”-нхноос их зүйлийг
сурч байна. Тэднийх дөрөв, аравдугаар сард
манай нийлүүлж буй барааны талаар үнийн
санал авдаг. Ханшийн уналт, зах зээлийн
шинэ нөхцөл байдалтай уялдуулаад үнээ уян
хатнаар тогтоодог нь бидэнд их тус болдог.
Ингэснээр манай компанийн ашиг орлого
тогтвортой нэмэгдэх боломжтой болж байна.
Ийм сайхан бололцоо олгосон “Оюу толгой”
компанийн удирдлагад талархлаа илэрхийлье.
Бид та нарынхаа итгэлийг алдахгүйн төлөө

2016 он тавдугаар сар
хичээн зүтгэх болно. Ирээдүйд бид бизнесээ
улам өргөжүүлж, хаягдал хуванцрыг дахин
боловсруулж, нэг удаагийн халбага, сэрээ
мэтийг өөрсдөө хийхээр туршиж байгаа” гэж
Б.Ганзориг хэлсэн юм.
Б.Цэцэгсайхан Манлай сумын унаган хүүхэд.
2015 онд “Их засаг” их сургуулийг төгсөөд
өнгөрсөн есдүгээр сараас “Галба өртөө”
компанид нягтлан бодогчоор ажиллаж байна.
“Оюу толгой”-той холбоотой бүхий л тайлан
тооцоог гардан хийдэг юм байна. “Ажилдаа
ороод удаагүй ч богинохон хугацаанд овоо
дадлагажиж байгаа. Их сургууль төгсөнгүүтээ
дэлхийд өрсөлдөхүйц том компанитай
түншилдэг байгууллагад ажилд орсон би их
азтай хүн шүү. Оюу толгой”-н тооцооныхон

олон жил ажилласан, арвин туршлагатай
хүмүүс байдаг. Бидэнд байнга л зөвлөж
тусалж дэмжиж байдагт нь баярлаж явдаг

юм. Ийм учраас хамтран ажиллахад үнэхээр
таатай байдаг. Компанидаа ажиллахын
зэрэгцээ магистрантурт суралцаж мэргэжлээ
дээшлүүлэхийг хүсч байна. Манайхан
цөөхүүлээ ч гэсэн эвсэг, ажилсаг хамт олон.
Захирал маань ч тулхтай, түшигтэй, бизнесийн
овсгоотой хүн” гэж Б.Цэцэгсайхан ярьсан юм.
“Галба өртөө” компанийн гүйцэтгэх захирал
Ж.Баттулга ярихдаа “тендерт шалгарснаас
хойш “Оюу толгой”-д 900 гаруй сая төгрөгийн
бүтээгдэхүүн нийлүүлжээ. Бараг тэрбум хүрэх
нь байна шүү дээ. Хамгийн чухал нь гэхэд л
компани ч, ажилчид ч адилхан хариуцлагад,
аюулгүй ажиллагаанд суралцаж дасан
зохицож байна. Үүний ачаар компанийн
маань үйл ажиллагаа илт сайжирч, чамгүй
ашигтай ажиллаж байна. Оюу толгойн уурхайн
захиалгаар хэрэгцээт хүнсний бүтээгдэхүүнийг
нь манай ажилчид хэлтсүүдэд хүргэж өгдөг.
Уурхайнхнаас манай үйлчилгээний талаар нэг
ч удаа гомдол шүүмжлэл гаргаж байгаагүйг
бодоход бид тэдний итгэлийг дааж байгаа
юм байна даа гэж урамшдаг. Хамгийн гол нь,
манайх бүтээгдэхүүнийхээ хугацаа, чанарыг
эрхэмлэдэг. XXI зууны Монголын хамгийн
том бүтээн байгуулалт болох Оюу толгойн
уурхайнхны итгэл найдварыг алдахгүй
юмсан гэж манайхан чин сэтгэлээсээ хичээн
зүтгэдэг юм. Оюу толгойн уурхайн удирдлага
ч биднийг зүйл бүрээр дэмждэг. Тухайлбал,
Канад, Австралиас мэргэжилтэн урьж ирүүлээд
манайханд сарын хугацаатай сургалт зохион

байгуулж байна. Манайхан ч заасныг нь
сайн сурч ажил хэрэгтээ бүтээлчээр ашиглаж,
бүр хэвшил болгосныг хэлэхэд таатай
байна. Ханбогд сумынхан маань хүүхэд,
хөгшидгүй өмнийн говьд сүндэрлэсэн Оюу
толгойн уурхайн үйл ажиллагааг зөвөөр
ухааран ойлгож талархан дэмжих болсон
нь сайшаалтай. Орлого, ашиг, мөнгөний
урсгал Оюу толгойг л чиглэж байна. Аливаа
бизнес чинь орон нутгийнхантайгаа хэл амаа
ололцож, харилцаа холбоогоо бэхжүүлснээр л
хөгждөг жамтай. Манай сумын олон иргэн Оюу
толгойн уурхайд ажиллаж, ар гэр, амьдрал
ахуйгаа авч явна. Манай компанийнхан ч
гэсэн “Оюу толгой” гэсэн их айлтай хувь
заяагаа холбосон найдвартай түншийн
хувьд хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн
хөгжүүлэх болно гэдэгтээ итгэлтэй байгаа” гэж
сэтгэл хангалуун өгүүлсэн юм.
“Үндэсний бизнесийг дэмжих нэгдэл”-ээс
саяхан “Хичээнгүй зүтгэл мөнгөн гэрэгэ”
цом, өргөмжлөл хүртээсэн нь “Галба өртөө”нийхний ажил үйлс өөдрөг байгаагийн
нотолгоо юм. Энэ амжилтаа тэд “Оюу толгой”той хамтран ажилласны хаялга, ач буян хэмээн
үзэж байна.
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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 ил уурхайтай
танилцаарай.
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ИЛ УУРХАЙ

“Оюу толгой” компани одоогоор Өмнөд оюу
ордоос ил уурхайн аргаар хүдэр олборлож
байна. Ил уурхайд уулын цулыг тэслэх аргаар
бутлан сулруулаад хучаас чулуулаг болон
хүдрийг хүнд даацын өөрөө буулгагчид
экскаватороор ачиж тээвэрлэх аргаар
олборлолт явуулж байна. Тэнд ажиллаж буй
операторчид өрөмдөх, ухаж ачих, тээвэрлэх,
буулгах гэсэн уурхайн үндсэн үйл ажиллагааг
гүйцэтгэдэг. Ил уурхайгаас 2012 оны долдугаар
сараас анхны хүдэр олборлож эхэлсэн түүхтэй.
Оюу толгойн ил уурхай одоогийн байдлаар
1000 метр голчтой, 200 метр гүнтэй болоод
байна. Уурхайн төлөвлөгөө ёсоор хэдэн арван
жилийн дараа 2000 метр голчтой, 800 метр
гүнтэй болох юм. Ил уурхайн хүдэр дэх зэсийн
дундаж агуулга 0.45 хувь. Энэ нь баяжуулах
үйлдвэрт боловсруулсан нэг тонн хүдрээс 4.5
кг зэс гаргаж авах боломжтой гэсэн үг. Ил
уурхайд цахилгаанаар ажилладаг ган татлагат
экскаватор хоёр, гидравлик экскаватор хоёр,
дэлхийд хамгийн томд тооцогдох “Комацу
WA1200” маркийн дугуйт ачигч мөн хоёр,
тэсэлгээний өрмийн машин тав, усны цистерн

дөрөв, дугуйт ачигч хэд хэд ажиллаж байна.
Цахилгаанаар ажилладаг “САТ 7495” маркийн
ачигч өндөр бүтээмжтэй, нэг удаа 110 гаруй
тонн хүдэр хутгаж ачдаг. Өөрөөр хэлбэл,
ганцхан удаагийн хутгалтаар 26 “Зил-130”
машины тэвшийг дүүргэнэ гэсэн үг. Ил уурхайд
ажилладаг “Комацу-930Е” маркийн хүнд даацын
28 өөрөө буулгагч /автосамосвал/ ажиллаж,
хоногт барагцаалбал 11000 тонн хүдэр, хоосон
чулуулаг тээвэрлэдэг. Уг өөрөө буулгагч 3500
морины хүчин чадалтай, 8.69 метр өргөн,
15.6 метр урт. Нэг удаа 290 тонн хүдэр ачдаг.
24 цагт дөрвөн тонн шатахуун зарцуулдаг.
Шатахууны сав нь 5.3 тонны багтаамжтай. Хүнд
даацын өөрөө буулгагч ачсан хүдрээ анхдагч
бутлуур руу асгана. Ил уурхайгаас ирсэн янз
бүрийн хэмжээтэй хүдрийг энэхүү 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
Энхтайвны гүүрээс долоо дахин урт юм.

ҮЗЭСГЭЛЭНТ
ГАЗРУУДААР АЯЛАВ

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын
Б.Доржийн нэрэмжит ЕБС эко сургууль буюу
ногоон сургууль, байгальд ээлтэй сургууль
болох зорилт тавин ажиллаж байна. Энэ
эрхэм зорилтоо хэрэгжүүлэхийн тулд хүүхэд
бүрт байгальд ээлтэй хүмүүжил төлөвшүүлэх
нь хамгаас чухал юм. 5-р сарын 22-ны ням
гаригт сургуулийн эко болон сурагчийн
зөвлөлөөс орон нутгийн байгалийн онцлог,
түүхийн дурсгалт газруудтай танилцуулах
аялал, танилцах хичээлийг зохион байгууллаа.
Түүхийн дурсгалт газруудтай танилцах аялал
хичээлийг тус сумын нутагт үйл ажиллагаа
явуулдаг “Хүннү ресурс” ХХК-ийн Цант уул
нүүрсний уурхайн байгаль орчны алба ивээн
тэтгэлээ. Үйл ажиллагааны нөгөө хэсэг болох
сурагчийн зөвлөлийн багийнхан сумынхаа
байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялан
үзэсгэлэнт байгалиа хайрлан хамгаалах
талаар сургалт хичээлийг амжилттай зохион
байгуулав.
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 5-р сар, Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум

Санал: Энэ сард орон нутгаас ирүүлээгүй.
Гомдол: Энэ сард орон нутгаас ирүүлээгүй.
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс энэ сард есөн хүсэлт хүлээн авсан.

10

5-р сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдал ( төрлөөр )

9
8
7
6
5

9

4

7

3
2

4

1

3
1

0

Хандив/тусламж

2

2

Хүний нөөц

1

1

Эрүүл мэнд аюулгүй
байдал

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо

1

1
Хангамж

Шийдсэн хүсэлтийн тоо

1

1
Бусад

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар, 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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ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

<2.5 микроноос бага хэмжээтэй
тоосонцор

<10 микроноос бага хэмжээтэй
тоосонцор

Далайн эргийн нарийн элс
90 микрон хэмжээтэй

“Оюу толгой” төслийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт

“Оюу толгой” төслийн Байгаль орчныг
мэдээг танилцуулж байна.
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн талбай, түүний ойр орчим, Гүний хоолойн ус
хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт
Жилийн салхины горимын хувьд IV
татах шугам хоолой, болон Оюу толгой-Гашуун сухайтын авто замын дагуу тоосны хяналт
шинжилгээний
хөтөлбөрийн
хүрээнд
болон V саруудад салхины дундаж
шинжилгээний 53 цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар агаар дахь
төслийн
талбай,
түүний
ойрЭнэ
орчим,
хурд2015
хамгийн
өндөр
(ойролцоогоор
тоосны
хяналт
шинжилгээ
хийдэг.
удаагийн дугаарт
оны XII,
2016 оны
I сарын төслийн
Гүнийойр
хоолойн
усОюу
татах
шугам хоолой,
мөнболон
жилдГүний
тохиох
нийт ус татах
талбайн
орчмын,
толгой-Гашуун
сухайтын6.5м/с),
авто замын
хоолойн
Оюу
толгойГашуун
сухайтын
замын
шороон
шуурганы
40
орчим
хувь
шугам хоолойн дагуух цэгүүдэд том ширхэглэгт PM 10 тоосны хэмжилтийн мэдээг танилцуулж
дагууд тоосны хяналт шинжилгээний
(ойролцоогоор 13 өдөр) тохиолддог.
байна.
53 цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд
Тиймээс жилийн энэ хугацаа нь
Төслийн
талбайндавтамжтайгаар
эргэн тойрны цэгүүд, Оюу
толгой-Гашуун
сухайтынбайдаг
авто замын
харилцан
адилгүй
хамгийн
их тоосжилттой
үе юм.
төгсгөлийн
Гашуун
сухайтын
боомт
орчимд
болон
Гүний
хоолойн
цацрагуудын
орчимд XII
агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээг
Ханбогд сумын Цаг уурын харуулын
болон
I сард
хийсэн
бүдүүндугаарт
ширхэглэгт
тоосны үр дүнгээр
эдгээр
цэгт тоосжилт
Монгол
хийдэг.
Энэ
удаагийн
2016
мэдээгээр
эдгээр
саруудад
нийт Улсын
16
агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад нийцсэн агууламжтай байв.
оны IV, V сард төслийн талбайн
өдөр нь шороон шуургатай байв.
ойр орчмын
хийсэн
том авахыг Төслийн
талбайн эргэн тойрны
цэгүүд,
Агаарын
чанарынцэгүүдэд
талаар илүү
мэдээлэл
хүсвэл http://www.ub-air.info
холбоосоор
ширхэглэгт
PM10мэдээлэл
тоосны авахыг
хэмжилтийн
нэвтэрч,
дэлгэрэнгүй
зөвлөж байна.“Ханбумбат” нисэх онгоцны буудал

Оюу толгойн уурхайн талбай орчмын
агаарын чанарыг харьцуулах үүднээс
Улаанбаатар хотын МҮОНТ орчмын
агаарын чанарын мэдээг графикт
нэмж оруулав. Улаанбаатар хотын
агаарын чанарын талаар илүү
мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.
air.ub.gov.mn/ холбоосоор нэвтэрч
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг зөвлөж
байна.
Тоосны хяналт шинжилгээнд бидэнтэй
хамтран ажиллаж, хээрийн судалгаанд
биечлэн оролцохыг хүсвэл манай
үүд хаалга танд үргэлж нээлттэй байх
болно.

0.14

1 микрометр = 0.0001 см
Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж, мг/м3

ХҮНИЙ ҮС
50-70 микрометр
хэмжээтэй

болон хяналтын цэг орчимд IV болон
V сард хийсэн бүдүүн ширхэглэгт
тоосны хэмжилтийн үр дүнгээр эдгээр
цэгүүдэд агаар дахь тоосжилт Монгол
улсын агаарын чанарын стандартад
нийцсэн агууламжтай байв. Харин
төслийн талбайн баруун урд талд
хийсэн VI сарын хэмжилтийн үр дүнд
бүдүүн ширхэгт тоос стандартад
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
0.011мг/м3 -ээр илүү агууламжтай
байсан нь тухайн хэмжилт хийгдэж
байхад тохиолдсон шороон шуургатай
холбоотой.

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0
Төслийн талбайн зүүн Төслийн талбайн зүүн
талд
урд талд

Төслийн талбайн
баруун урд талд

Ханбумбат нисэх
буудал

Хяналтын цэг

Төслийн талбайн орчимд
IV сар

V сар

МҮОНРТ орчим
Улаанбаатар хот

MNS4585:2007 Зөвшөөрөгдөх хэмжээ
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ХАНБОГДЧУУД ИХ ХАЙРХНАА ТАХИВ

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Редактор Б.Батбилэг
Мэдээллийг бэлтгэсэн: О.Цогбадрах,
О.Батзориг, О.Үүрийнтуяа, З.Пүрвээ
Гэрэл зургийг: А.Хатан-Оол, Ц.Мөнхчулуун,
Э.Идэрбаатар
Зохион байгуулагч: Л.Янжинлхам
Хэвлэлийн эхийг: Ц.Мөнхчулуун
Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон
Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны
ажилтнаар дамжуулан бидэнд илгээгээрэй.
Ханбогдчууд Ханбогд, Мөнх-Овоо, Баян, Түмэн-Өлзий,
Номгон, Тогоо хайрхнаа жил бүр тахиж, эрийн гурван
наадам хийдэг сайхан уламжлалтай билээ.
Ханбогдчууд их хайрхныхаа зүүн хормойд орших
Алтангэрэлийн дугуйдаа уламжлалт ёсоороо хурдан
морьдоо уралдуулж, хүчит бөхчүүдээ барилдуулан
сурын болон шагайн харваачид цэц мэргэнээ сорьж,
тахилга тайлгаа үйлдэж лус савдгаа баясгалаа.
Тахилга наадмаар их насны 24 морь уралдсанаас
Жавхлант багийн Б.Очирчулууны хар түрүүлж,
О.Хоролсүрэнгийн халтар, Номгон багийн
Д.Эрхэмбаатарын шарга, Жавхлант багийн
Ч.Өнөболдын хүрэн, Баян багийн Я.Гансүхийн бор
айрагдлаа. 20 гаруй шүдлэн морь уралдсанаас
Гавилууд багийн Б.Отгонбаярын хүрэн магнайлж,
Баян багийн Х.Бадамгаравын цэгээн, Х.Нэхийтийн
хонгор, Ханхонгор сумын н.Анхбаярын хул, Жавхлант
багийн О.Хоролсүрэнгийн халиун айрагдаж,

унасан эзэн, хурсан олныг баярлуулав. Бөхийн
барилдаанд Жавхлант багийн харьяат аймгийн
начин Х.Хишигчулуун, Хөвсгөл аймгийн Рашаант
сумын харьяат сумын заан н.Энхбат, Жавхлант багийн
харьяат сумын заан Б.Зоригт, Баян багийн харьяат
сумын заан Бат-Амгалан нар шөвгөрснөөс сумын
заан н.Энхбат түрүүлж, аймгийн начин Х.Хишигчулуун
үзүүрлэв. Өсвөрийн 16 бөх барилдаж ЕБС-ийн сурагч
Д.Оргилхуяг түрүүлж Б.Ууган-Эрдэнэ үзүүрлэв.
Үндэсний сурын харваанд залуу харваач Э.Ганбаяр
түрүүлж, С.Батчимэг, Б.Сугаржав нар удаах байрт орж
алт, мөнгө, хүрэл медалийн эзэд болов.
Тахилга наадмыг зохион байгуулахад ивээн тэтгэгчээр
оролцсон “Тero ИКС пресс”, “Хан Жавхлант”, “Өмнөговь
тээврийн нэгдэл”, “Батбэх Ремикон”, “Далайн дуулга”,
“Оюу толгой”, “Меркури орд, “ЭМ ойл” ХХК-иудад сумын
ИТХ, ЗДТГ, Жавхлант баг, нутгийн иргэд талархал
дэвшүүлж байна.

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-г ot.mn цахим
хуудаснаас унших, PDF хувилбараар татаж
авах боломжтой.

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880,
Факс: 976-11-331885
Өмнөговь , Даланзадгад сум, III баг, Гандирс цамхаг буюу
Говь сэндс зочид буудлын гурван давхарт 305 тоот
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)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим
хуудаснаас авна уу.

