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2-р нүүрт

“Тогтвортой 
амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөр” төслийн 
нээлт энэ сарын 
17-ны өдөр Ханбогд 
сумын Техникийн 
сургалтын төвд 

боллоо. Төслийг “Оюу 
толгой”, Австралийн 
“Сүбүтэй майнинг 
сервиз” компани, 
Дорнод политехник 
коллеж хамтран 
хэрэгжүүлэх юм. 

Т.МӨНХБАТ: Олон 
орны геологичдын 
нөр их хөдөлмөрийн 
үр дүнд Оюу 
толгойн ордыг 
нээсэн юм
6-р нүүрт

Баян багийнхан 
түмэн тэмээний 
баяраа тэмдэглэв 

4-р нүүрт

Өмнөговь аймаг 2.3 
сая малтай болов

10-р нүүрт

“ТОГТВОРТОЙ 
АМЬЖИРГААГ 
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” 
ГАРААНААС ГАРЛАА
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 Төслийн нээлтэд 
Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга 
Ш.Эрдэнэжаргал, Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба, Засаг даргын 
орлогч Х.Отгонжаргал, Гурван талт 
зөвлөлийн малчдын төлөөллийн 
багийн ахлагч Л.Батцэнгэл, “Сүбүтэй 
майнинг сервиз” компанийн 
захирал Х.Батхуягт, Дорнод 
политехник коллежийн төлөөлөл, 
“Оюу толгой” компанийн Орон 
нутгийн харилцаа хариуцсан 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, 
орон нутгийн иргэд, хөтөлбөрт 
хамрагдсан малчид оролцсон юм. 
Х.Батхуягт захирал энэ хөтөлбөрийн 
зорилгыг малчдын ирээдүйн 
амьдралын хэв маяг, хөдөлмөрийн 
зохион байгуулалт, бизнес 
сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд оршино 
гэж тодорхойлон ийм хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх санаачилга гаргасан 

“Оюу толгой” компанийн удирдлагад 
талархал илэрхийлээд уг төслийг 
зүйл бүрээр дэмжин ажиллахыг 
орон нутгийн удирдлагаас хүссэн 
юм. Тэрээр араасаа олон сайн 
төсөл дагуулаасай, хөтөлбөрийн 
үр дүн бидний идэвхтэй хамтын 
ажиллагаанаас хамаарна гэлээ. 
“Энэ хөтөлбөр бол уул уурхайн 
нөлөөлөлд хамрагдсан малчин айл 
өрхүүдийн амьдралыг дэмжихэд 
чиглэсэн сайн төсөл. Та бүхэн нэг 
жилийн хугацаанд тэтгэлэгтэй 
суралцах учраас идэвхтэй 
хариуцлагатай суралцаарай” гэж 
Ш.Эрдэнэжаргал дарга нутгийн 
малчдадаа уриалж байлаа. Засаг 
дарга Б.Дэндэвсамба хэлэхдээ “Уул 
уурхайн нөлөөгөөр орон нутгийн 
хөрс, газар, ус, байгаль орчинд 
багагүй өөрчлөлт гарч байна. Ийм 
шинэ нөхцөлд бид амьдрах ирээдүйн 

зорилгоо тодорхойлох учиртай. 
2011 онд Оюу толгойн уурхайн 
нөлөөллийн бүсийг тогтоож, 89 
малчинтай гэрээ байгуулан ажиллаж 
байсан юм. Тэр гэрээний хугацаа 
энэ жил дуусч байгаа. Энэ удаагийн 
төсөл бол түүний үргэлжлэл болох 
ач тустай юм. Малчид маань энэ 
хөтөлбөрт хамрагдсанаар наад 
зах нь цаг ашиглалт, харилцааны 
соёл эзэмшиж, багаар ажиллаж 
сурна. Хамгийн гол нь нэмүү өртөг 
шингэсэн бараа бүтээгдэхүүн, ажил 
үйлчилгээг орон нутагтаа бий 
болгох эрмэлзэлтэй болох ёстой” гэв. 
“Манай компани орон нутагт олон 
төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж ирсэн. 
Энэ удаа орон нутгийнхаа удирдлага, 
малчидтайгаа зөвлөлдөөд ийм 
төсөл хэрэгжүүлэхээр шийдсэн юм. 
Хөтөлбөрт хамрагдаж буй хүмүүс 
нас, хүйс ялгаатай ч цөмөөрөө нэгэн 
зорилгод тэмүүлж байгаа нь энэ 

хөтөлбөрийн онцлог юм. Ханбогд 
сумынханд уул уурхайгаас гадна 
уламжлалт мал аж ахуй, аялал 
жуулчлал, түүх, соёлын үнэт өв гээд 
хөгжлийн гарц зөндөө бий. Бид 
энэ төслийг зүйл бүрээр дэмжиж 
ажиллана. Та бүхний эрдмийн зам 
гэгээлэг байг” гэж  Ш.Байгалмаа 
менежер хэлсэн юм. Мал аж ахуйн 
эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 
ажилтан доктор Д.Цэенханд 
“Монголчууд бид уламжлалт мал 
аж ахуйгаа эрчимжүүлэх учиртай. 
Энэ бол нэг малаас авах ашиг шим, 
нэг га-гаас авах ургацын хэмжээг 
нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Малаа эрүүл 
байлгахын нэр. Бэлчээрийн мал 
аж ахуйгаа фермерийн аж ахуйтай 
хослуулах замаар энэ зорилтыг 
хэрэгжүүлж чадна. Махны үхрээ 
өсгөе, олон наст ургамлаа тариалъя. 
Малчныг мянган мэргэжлийн эзэн 
гэдэг нь санамсаргүй хэлсэн үг биш. 



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   3

 2017 оны нэгдүгээр сар

Та нар бол мах, сүү, ноос, арьс 
шир үйлдвэрлэгч, монгол соёлын 
хадгалагч, агрономич, мал зүйч, 
малын эмч, барилгачин мөн. 
Энэ төсөл Монголд үлгэр жишээ 
хөтөлбөр болоосой” гэсэн юм. 
Нэгдүгээр сарын 9-нд эхэлсэн энэ 
хөтөлбөр нэг жилийн хугацаанд 
мал аж ахуй, газар тариалан, 
оёдол эсгүүр, бизнесийн багц, 
боловсруулах үйлдвэрлэл, техник 
мэргэжлийн гэсэн зургаан үндсэн 
чиглэлээр хэрэгжинэ. Уул уурхайн 
нөлөөлөлд хамрагдсан 90 малчнаас 
88 нь энэ хөтөлбөрт хамрагдсан 
байна. Хичээлийнх нь  хөтөлбөрийг 
сонирхвол эрүүл малын үнэ цэн, 
зах зээлд нийлүүлэх мах, сүү, арьс 
нэхийнд анхан шатны боловсруулалт 
хийж, өртгийг нэмэгдүүлэх, бууцаа 
халдваргүйжүүлэх арга, бэлчээрээ 
үнэлэх, эсгүүр гаргах аргачлал, 
бизнес гэж юу вэ, бизнес санаа 
олох, бизнес төсөл боловсруулах, 

төмс хүнсний ногоог тариалах, 
арчлах, хадгалах, борлуулах гэх 
мэт маш олон сэдэвтэй юм байна. 
Энэ бүхнийг сурснаар тавьсан 
зорилгодоо хүрэх гэнэ. Сургалтын 
давуу талууд гэвэл, чадварлаг багш 
нарын удирдлагад багаар болон 
бие дааж суралцах, сургалтын тав 
тухтай орчинд мэргэжил эзэмших, 
өөрийгөө хөгжүүлэх, өөртөө 
итгэлтэй, бусдад үзэл бодлоо 
чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар 
эзэмших, орчин үеийн ном, сурах 
бичиг, гарын авлагаар хангагдах, 
танхимын болон ажлын байрандаа 
дадлагажин чадваржих, сурах хурдаа 
өөрөө удирдах, эдийн засгийн 
хувьд урсгал зардал гаргахгүй байх 
гэх мэт олон зүйл бийг багш нар 
хэлж байна. Хөтөлбөрт хамрагдсан 
зарим малчинтай энэ үеэр уулзаж, 
сэтгэгдлийг нь сонслоо.  

Надмидын ХАРХҮҮ-61-тэй. 
Гавилууд багийн 
малчин. 1973 онд 
сумын сургуулийн 
дөрөвдүгээр 
ангийг төгсөөд 
мал дээр гарсан 

гэнэ. 200-гаад бог, 50-60 тэмээтэй, 
Гүний хоолойд нутаглаж байгаа аж. 
“Хөтөлбөрийн сургалтад гурав хоног 
суулаа. Бас чамгүй их юм дуулж 
байна” гэж ярив.

Гүндсамбын ДҮГЭРСҮРЭН-54-тэй. 
Номгон багийн 
малчин. 1974 онд 
наймдугаар ангиа 
төгсөөд малчин 
болж, дараа нь 
Сүхбаатар аймагт 

гурван жил цэргийн алба хаажээ. 
Эднийх 230-аад тэмээтэй. Гагнуурын 
сургалтад сууж багагүй юм сурч 
байгаагаа хэлж байна.

Өлзийтэгшийн ГАНСҮХ-20 настай. 
Номгон багийн 
Зүүн загийн ус гэдэг 
газар өвөлжиж 
байгаа аж. Таван 
хошуу малтай гэнэ. 
Дөрвөн жилийн 

өмнө есдүгээр ангиа төгсөөд мал 
маллажээ. Гагнуурчин болохоор сурч 
буй. 

Цэрэндуламын ХҮҮ-65-тай. Баян 
багийнх. Сумын 
төвөөс холгүй 
нутаглаж байгаа 
гэв. Аль 1965 онд 
дөрөвдүгээр анги 
төгсөөд малтай 

хувь заяагаа холбосон гэх. Бараг 30 
жил нэгдлийн тэмээ маллаад одоо 
хувийн цөөн малтай. Залуу насандаа 
социалист хөдөлмөрийн төлөө 
бригад хүртэл байгуулаад гялалзаж 
явсан гэж ярьж байна. Хоёр охиных 
нь нэг “Оюу толгой”-д, нөгөө нь 
сумын эмнэлэгт ажилладаг. “Мал 

аж ахуйн холбогдолтой хичээл юм 
болохоор мэддэг юм ч байна, бас 
мэдэхгүй юм ч зөндөө байна” гээд 
инээж сууна лээ.  

Түмэнжаргалын АЛТАНЦЭЦЭГ-2011 
онд сумынхаа 
ЕБС-ийн 11 дүгээр 
ангийг төгсөөд 
“Оюу толгой”-д 
гурван жил хэртэй 
ажиллажээ. Одоо 

оёдол эсгүүрийн чиглэлээр сурч 
байна. “Одоогоор Оюу толгойн 
уурхайнхны ажлын хувцас оёж 
байгаа. Цаашлаад монгол үндэсний 
хувцсаа оёж сурна. Тэгээд Оюу 
толгойн баяжмалыг савлах уутыг 
хийлгэж сургана” гэсэн гэж ярив. 

Хүүгийн ЦОГНЭМЭХ-Номгон 
багийн нутаг 
Цагаан хаданд 
өвөлжиж байгаа 
гэнэ. Адуунаас 
бусад төрлийн 
300-гаад малтай 

аж. 1986 онд аравдугаар ангиа 
төгсч, дараа нь пуужингийн хэмээх 
тодотголтой Улаанбаатарын 
Орбитад байрлах 028 дугаар ангид 
алба хаажээ. “Гагнуурын ангид сурч 
байна. Ямар ч гэсэн мотоциклийнхээ 
янданг тогтоогоод сурчих юм 
шиг байна” гэж хошигнож байна. 
Эхнэр, охин хоёр нь "Оюу толгой"-д 
ажилладаг гэнэ. 
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БАЯН 
БАГИЙНХАН 
ТҮМЭН 
ТЭМЭЭНИЙ 
БАЯРАА 
ТЭМДЭГЛЭВ 
 Ханбогд сумын Баян багийн 

тэмээн сүрэг энэ жил нэг түмийг 
давжээ. Тус багийнхан өнгөрсөн 
жил 1800-гаад ботго бойжуулснаар 

ийнхүү түмэн тэмээтэй болжээ. Энэ 
жил тэднийх 10438 тэмээ тоолуулав. 
Тэд энэхүү баярт үйл явдлаа 
ёслон  энэ сарын 4-ний өдөр түмэн 
тэмээний баяраа тэмдэглэсэн 
юм. Баян баг тэмээн сүргийнхээ 
тоогоор улс, аймагтаа тэргүүлдэг. 
Тэднийхэн 1984, 2009, 2010, 2012, 2015 
онд хамгийн олон ботго бойжуулж, 
1000 ботгоны баяраа ёсолж байсан 
бол өнгөрсөн жил 1800 ботго 
бойжуулж, Ханбогд сумаа 25600 
гаруй тэмээтэй болоход үнэтэй хувь 
нэмэр оруулсан юм. Нээлтийн үеэр 
тэргүүний ардын авьяастан, ерөөлч 
магтаалч Д.Цогбаяр “Алтан нутагтаа 
айлтган барих ерөөл”-өө айлдаж, соёлын тэргүүний ажилтан дуучин 

Б.Цэрэн-Очир “Тэшинхэн жонжино” 
дуугаараа ая өргөлөө. Мөн тэмээн 
сүргээ түмд хүргэхэд жинтэй 
хувь нэмэр оруулсан тэмээчид, 
малчдыг салбар, байгууллагын 
шагналаар шагнаж урамшуулав. 
Баярын үйл ажиллагаанд аймгийн 
ИТХ-ын төлөөлөгч, “Уужим од” 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Эрдэнэ-Очир, сумын ИТХ-ын 
дарга Ш.Эрдэнэжаргал, Засаг 
дарга Б.Дэндэвсамба, Баян багийн 
ИНХ-ын дарга Ц.Машбат, Засаг 
дарга М.Мягмаржав нар болон 
малчдын төлөөлөл оролцсон юм. 
Баян багаас эдийн засгийн ухааны 
доктор, төрийн сайд Р.Цагаанхүү, 
хэл шинжлэлийн ухааны доктор, 

шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, 
академич Д.Төмөртогоо, цэргийн 
шинжлэх ухааны доктор П.Даш, 
гавьяат барилгачин Ч.Тэрбиш, 
гавьяат малчин Д.Хүүхэн нарын 
алдартнууд төрөн гарсан билээ. 
“Оюу толгой” компани энэхүү 
баярын үйл ажиллагааг дэмжиж, 
найман сая төгрөг хандивласан юм. 
Түмэн тэмээний баярын үеэр хурдан 
ат, тайлаг, торомны уралдаанаас 
гадна сайхан буур, сайхан тайлаг, 
сүүтэй ингэ, сайхан ингэ, сайхан ат 
шалгаруулах зэрэг олон төрлийн 
тэмцээн, ингэний хоормог, тэмээний 
тоног хэрэглэлийн үзэсгэлэн 
худалдаа болсон юм. 
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Хурдан атны уралдаан /79 ат уралдсан/:
Түрүү: Ц.Бямбатогтохын хөх-Баян-Овоо
Аман хүзүү: Ю.Мягмарын шар-Мандал-Овоо
Айргийн гурав: С.Түвшинбаярын хүрэн-Мандал-
Овоо
Айргийн дөрөв: Б.Хадбаатарын улаан-Хүрмэн
Айргийн тав: Д.Алдарсайханы улаан-Цогт-Овоо

Хурдан тайлагны уралдаан /39 тайлаг уралдсан/:
Түрүү: Д.Энхбатын шар-Дундговь, Өлзийт
Аман хүзүү: Ч.Баяннямын хүрэн-Баян-Овоо
Айргийн гурав: Д.Чадраабалын хонгор-Ханбогд
Айргийн дөрөв: Ц.Баярбаатарын хүрэн-Ханбогд
Айргийн тав: Н.Лхагвасүрэнгийн хүрэн-Цогт-Овоо

Шилмэл тайлаг /17 тайлаг оролцсон/:
Нэгдүгээр байр: Н.Батбилэгийн улаан
Хоёрдугаар байр: Х.Сундуйжавын хүрэн
Гуравдугаар байр: Ч.Мөнхбазарын улаан

Шилмэл сайхан буур /11 буур оролцсон/:
Нэгдүгээр байр: С.Эрдэнэбаатарын улаан 
Хоёрдугаар байр: Ж.Тогтохсүрэнгийн хүрэн
Гуравдугаар байр: Х.Энхбатын улаан

Хамгийн их сүүтэй ингэ /14 ингэ оролцсон/:
Нэгдүгээр байр: Д.Чулуунбаатарын улаан-2481 гр
Хоёрдугаар байр: Х.Сайнбилэгийн улаан-2449 гр
Гуравдугаар байр: Х.Энхбатын хүрэн-2419 гр

Хурдан торомны уралдаан /42 тором уралдсан/: 
Түрүү: Б.Өсөх-Ирээдүйн хүрэн-Баяндалай
Аман хүзүү: Н.Амгаланбаатарын улаан-Цогт-Овоо
Айргийн гурав: Д.Хүрэлбаатарын хүрэн-Баян-Овоо
Айргийн дөрөв: Ч.Баяннямын бор-Баян-Овоо
Айргийн тав: Б.Болдбаатарын хар-Манлай

Хамгийн шилмэл сайхан ингэ /19 ингэ оролцсон/:
Нэгдүгээр байр: Х.Эрдэнэсангийн улаан
Хоёрдугаар байр: Д.Бандийн улаан
Гуравдугаар байр: Э.Үйтүмэнгийн улаан

Хамгийн сайхан ат /14 ат оролцсон/:
Нэгдүгээр байр: Б.Хүүхэнзавын хүрэн
Хоёрдугаар байр: Х.Эрдэнэсангийн улаан
Гуравдугаар байр: О.Мөнх-Очирын улаан 

ЗАСАГ ДАРГА Н.НАРАНБААТАР 
АГЕНТЛАГ, ХЭЛТСИЙН ДАРГА 
НАРТАЙГАА ҮР ДҮНГИЙН 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА 

 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга 
Н.Наранбаатар харьяа 22 агентлаг,  төсөвт дөрвөн 
байгууллагын удирдлагатай үр дүнгийн гэрээ 
байгуулав. Уг гэрээг байгуулснаар 2016-2020 онд 
Өмнөговь аймгийг хөгжүүлэх “Бид хамтдаа” Засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2017 онд 
нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч, удирдлагын 
манлайллыг бий болгож, төлөвлөгөө, хууль 
журмын дагуу харилцан туршлага солилцон 
хамтран ажиллахаар боллоо. Тэрээр үр дүнгийн 
гэрээг хэрхэн биелүүлж хамтран ажиллахаас 
шалтгаалж, ард түмний амьдрал ахуй ямар байх 
нь харагдана. Тиймээс хариуцлагатай, эргэх 
холбоотой ажиллах хэрэгтэйг харьяа хэлтэс, 
агентлагийн удирдлагуудад анхааруулсан юм. 
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 Оюу толгойн ордыг нээсэн 
хайгуулын багийн геологич, “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Нөөцийн стратеги, 
шинэчлэлийн асуудал эрхэлсэн 
дэд захирал Т.Мөнхбат уг ордыг 
хэрхэн нээсэн, энэ нь чухам ямархуу 
хэмжээний орд болох талаар ийн 
ярьж байна. Түүний энэхүү үйлсийг 
үнэлж, 2014 онд Ханбогд сумын 
“Хүндэт иргэн”-ээр өргөмжилсөн 
юм. Өргөмжлөлд “Ханбогд сумын 
хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, 
сумын ард иргэдийн төлөө ажиллаж, 
түүхэнд үлдэх гавьяа байгуулсныг 
үнэлж, Ханбогд сумын хүндэт иргэн 
цолоор өргөмжлөв” хэмээн дурджээ.

1990-ээд оноос 
гадаадын хөрөнгө 
оруулагчид 
Монголын 
уул уурхайн 
салбарт геологи 
хайгуулын ажил 
хийхээр орж ирж 
байлаа. Түүний 
нэг нь Америкийн 
“Магма коппер” 
компани юм. 
Тэдний гол 
зорилго нь 
“Эрдэнэт”-ийн  

50 хувьд хүрэхүйц нөөцтэй зэсийн 
ордыг нээх явдал байсан юм. Ингээд 
1995 оны үед өмнө нь хайгуул 
хийж байсан, зэсийн илэрц бүхий 
газруудаар явж хяналт шинжилгээ 
хийсэн. Ингэхдээ зэсийн чиглэлээр 
олон жил хайгуул судалгаа хийсэн 
туршлагатай Монголын геологич 
Д.Гарамжав, “Эрдэнэт”-ийн 
ерөнхий геологич, төрийн шагналт 
Г.Сандуйжав гуай, Монголд олон 
жил судалгаа хийсэн, Зөвлөлтийн 
геологич В.И.Сотников, 40-өөд 
жилийн хайгуулын туршлагатай 
Америкийн Денис Кокс нараас 
бүрдсэн багийг бүрдүүлж ажилласан 

юм. Д.Гарамжав гуай, Денис Кокс 
бид 1996 оны есдүгээр сард анх Оюу 
толгойд очиж, зэсийн илэрлийг нь 
шалгаж байлаа. Ингэхдээ хамгийн 
магадлал сайтай цэгийг тогтоож 
шинжилгээ хийсэн юм. Өөрөөр 
хэлбэл, геологийн нарийвчилсан 
судалгаа хийж эхэлсэн гэсэн үг. 1997 
онд геофизикийн судалгааны ажлыг 
хийлгэсэн. 

Дараа нь өрөмдлөг хийх 
талбайгаа тогтоогоод анхны зургаан 
цооногоо өрөмдөж эхэлсэн юм. Энэ 
бол одоогийн ил уурхай байгаа 
газар. Дөрвөөс нь зэсийн хүдэр 
илэрснийг баталгаажуулсан. 1998, 
2000 онд хайгуулаа үргэлжлүүлсэн. 
1997-1999 онд Австралийн “BHP” 
компани бүхий л ажлыг зохион 
байгуулж, санхүүжүүлж байсан юм. 
2000 оноос Канадын “Айвенхоу 
майнз” шилжүүлж аваад маш 
эрчимтэй ажиллаж эхэлсэн түүхтэй. 
2001 онд 150 дугаар цооногт өрөм 
тавьсан. Үүний үр дүнд хамгийн 
өндөр агуулгатай, зэсийн ихээхэн 
нөөц байгааг тогтоосон юм. Үүнээс 
өмнө ийм их нөөц байна гэж 
төсөөлөөгүй байсан хэрэг. 

Ингээд ажлаа улам эрчимжүүлс-
нээр 2003 онд Хюго Дамметийн 

ордыг илрүүлсэн. Энэ орд газрын 
гадаргаас доош 200 метрээс эхэлдэг. 
1996-2008 он хүртэл буюу 12 жилийн 
турш өргөн цар хүрээтэй хайгуул 
судалгаа хийсний үр дүн энэ юм. 
Энэ бол арваад орны геологичдын 
урт хугацааны туршид хийсэн нөр 
их ажлын өгөөж юм. Үүний үрээр 
Оюу толгойн ордын нөөцийг 
анхлан тогтоосон. 2008-2009 оны 
тайлангаар уг ордын нөөц 45 сая 
тонн зэс, үүний 25-31 сая тонныг нь 
олборлох боломжтой гэсэн дүгнэлт 
гарсан байдаг. Бас 1000 тонн алт, 
12 мянган тонн мөнгө, 50 мянган 
тонн молибдентэй, 90 жил ашиглах 
боломжтой гэсэн тооцоо гаргаж, 
энэ үндсэн дээр 2010 онд ордын 
ТЭЗҮ-ийг боловсруулж холбогдох 
байгууллагуудад танилцуулж байв. 

Ингэснээр Оюу толгой дэлхийн 
хэмжээнд алт, мөнгө, молибден 
агуулсан ордын хувьд эхний гуравт 
багтах нөөцтэй том орд юм гэдгийг 
судалгаагаар нотолсон юм. Ордын 
нийт баялгийн 80 хувь газрын 
гүнд бий. Зэсийнх нь агуулга ил 
уурхайнхаас 2.5 дахин их. Алтны нөөц 
нь ч их. Оюу толгой ийм л баялаг 
нөөцтэй орд доо. 

Т.МӨНХБАТ: ОЛОН ОРНЫ ГЕОЛОГИЧДЫН НӨР ИХ 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮР ДҮНД ОЮУ ТОЛГОЙН ОРДЫГ НЭЭСЭН ЮМ
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  “Оюу толгой” компани 2016 оны 
IV улирлын үйлдвэрлэлийн тайлан 
болон гүйцэтгэлийн шинэчилсэн 
тойм мэдээгээ энэ сарын 24-нд 
танилцууллаа. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхий 
захирал Армандо Торрес “2016 
онд “Оюу толгой”-н хамт олон үйл 
ажиллагааны болон зах зээлийн 
сорилт дунд маш сайн гүйцэтгэлтэй 
ажиллалаа. Манай хамт олон гэмтэл 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлтийг 
0.22 болгон бууруулж, аюулгүй 
ажиллагааны гүйцэтгэлээрээ Рио 
Тинто группийн хэмжээнд төдийгүй 
уул уурхайн салбарт тэргүүлэгчийн 
нэг хэвээр байна. “Оюу толгой” 
компани ил уурхайн үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлээрээ шинэ дээд амжилт 
тогтоож, далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг эрчимтэй үргэлжлүүлж 
байна. Ингэснээр хүч бололцоогоо 
улам бэхжүүлж, үйлдвэрлэлийн шинэ 
оныг угтаж байна” хэмээн цохон 
тэмдэглэв. 

“Оюу толгой” компани 2016 онд 
олборлосон болон боловсруулсан 

хүдрийн хэмжээгээрээ шинэ дээд 
амжилт тогтоож, алт, зэсийн 
үйлдвэрлэлийн жилийн төлөвлөгөөгөө 
давуулан биелүүллээ. Баяжуулах 
үйлдвэрийн гүйцэтгэл IV улиралд сайн 
байж, бүтээгдэхүүний гарц  үйлдвэрлэл 
эхэлснээс хойших хамгийн өндөр 
түвшинд хүрлээ. 

Дотоодод зарцуулсан мөнгөн 
хөрөнгийн дүн 6.1 тэрбум 
ам.долларт хүрэв.
• Аюулгүй ажиллагаа болон 

үйлдвэрлэлийн шилдэг 
гүйцэтгэл. 

• Далд уурхайн бүтээн байгуулалт 
эрчимтэй үргэлжилж байна.

• 2016 онд 210 сая ам.долларын 
татвар төлж, дотоодын ханган 
нийлүүлэлтэд 279 сая ам.доллар 
зарцуулав.

 Улирлын турш 2000 гаруй 
монгол ажилтныг багтаасан далд 
уурхайн баг хамт олон уурхайн 
бүтээн байгуулалтын ажлын чухал 
хэсгүүд болох босоо ам 2 болон 

5-тай холбоотой ажлууд, уурхай дахь 
байгууламжуудын барилгын ажлыг 
үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ налуу амын 
үндсэн хөрс хуулалтыг хийж гүйцэтгэв. 
Хөндлөн малталтын хурд нэмэгдэж 
байгаа бөгөөд далд уурхайн бутлалтын 
хүчин чадал нэмэгдсэнээр 2017 онд 
хурдаа улам бүр нэмэгдүүлэх боломж 
бүрдэнэ гэж тооцоолж байна. 

“Оюу толгой” компани энэ онд 130 
– 160 мянган тонн баяжмал дахь зэс, 
100-140 мянган унци баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байна. 

Улирлын төгсгөлд 2010 оноос хойш 
“Оюу толгой” компанийн дотоодод 
зарцуулсан мөнгөн хөрөнгө 6.1 тэрбум 
ам.доллар, үүний дотор 2016 онд 
дангаар 760 сая ам.доллар болсон 
нь ил уурхайн үйл ажиллагаа болон 
далд уурхайн бүтээн байгуулалтын 
ажилд дотоодын ханган нийлүүлэлтийг 
үргэлжлүүлэн сайтар дэмжиж 
байгаагийн илрэл юм. Ус дахин 
ашиглалтын жилийн дундаж түвшин 
86.2 хувь байгаа бөгөөд нэг тонн хүдэр 
боловсруулахад 0.423 шоо метр буюу 
дэлхий даяарх ижил үйл ажиллагаатай 

уурхайнуудын хэрэглээний 1/3-ийг 
ашиглаж байгаа зэрэг байгаль орчны 
дэлхийн хэмжээний гүйцэтгэлээ 
үргэжлүүлэн хадгалсаар байна.  2016 
оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой”-н 
нийт ажиллах хүчний 93.5 хувь, 
үүний дотор ил уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн ажиллах хүчний 96 
хувийг монгол ажилчид бүрдүүлж 
буйн зэрэгцээ Өмнөговийн иргэд 
нийт ажиллах хүчний 22 хувийг эзэлж 
байна.  “Оюу толгой” компани 2016 
онд Өмнөговь аймагт оруулж буй 
хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлэн 69 
сая ам.долларын бараа, үйлчилгээ 
худалдан авч, тогтвортой хөгжил болон 
орон нутгийн дэд бүтцийн салбарт 9.7 
сая ам.долларын төсөл хэрэгжүүлэв. 
Дэд бүтцийн томоохон төслүүдээс Баян-
Овоо суманд 10 ортой, хоёр давхар, 
эмч сувилагч нийлсэн 18 ажилтны 
орон тоотой хүн эмнэлгийн байрыг 
ашиглалтад хүлээлгэн өгсний зэрэгцээ 
Ханбогд сумын усан хангамжийн 
байгууламжийн барилга угсралтын 
ажлыг дуусгаж, улсын комисст 
хүлээлгэн өглөө. “Оюу толгой” компани 
2016 онд 279 сая ам.долларыг дотоодын 
ханган нийлүүлэгчдэд зарцуулсан 
нь нийт худалдан авалтын 80 хувийг 
эзэлж байгаа бөгөөд үүний 62 хувь нь 
үндэсний ханган нийлүүлэгчдэд ногдож 
байна.  

“Оюу толгой” компани 2016 оны тойм мэдээгээ танилцууллаа 



8   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

2015 оны 
4-р улирал

2016 оны 1-р 
улирал

2016 оны 2-р 
улирал

2016 оны 
3-р улирал

2016 оны 
4-р улирал

2016 он бүтэн 
жилээр

2015 он бүтэн 
жилээр

Ил уурхайн нийт олборлосон хүдрийн материал 
(‘000 тонноор) 

23,708 22,867 22,716 25,739 25,615 96,938 91,771 

Боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор) 9,369 9,662 9,525 9,146 9,819 38,152 34,537 

Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга: 

Зэс (%) 0.69 0.70 0.64 0.66 0.61 0.65 0.67 

Алт (г/т) 0.92 0.63 0.33 0.21 0.25 0.36 0.78 

Мөнгө (г/т) 1.67 1.92 1.92 1.99 1.50 1.83 1.56 

Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал (‘000 тонноор) 231.8 229.5 207.1 203.2 206.7 846.6 788.5 

Баяжмалын дундаж агуулга (% Зэс) 24.7 25.1 24.9 22.9 22.0 23.8 25.6 

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 57.3 57.6 51.7 46.6 45.5 201.3 202.2 

Алт (‘000 унциар) 207 144 70 37 49 300 653 

Мөнгө (‘000 унциар) 355 395 391 361 273 1,420 1,223 

Борлуулсан баяжмал (‘000 тонноор) 236.2 213.1 227.4 206.2 182.0 828.7 819.8 

Борлуулсан баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 54.7 51.2 54.4 45.7 37.6 188.9 201.3 

Алт (‘000 унциар) 160 175 95 38 39 347 737 

Мөнгө (‘000 унциар) 360 305 395 341 239 1,280 1,158 

Металл авалт (%) 

Зэс 88.4 85.6 83.3 78.0 76.6 81.0 87.6 

Алт 74.2 72.2 69.3 62.0 63.4 68.5 74.4 

Мөнгө 70.8 66.4 65.9 61.7 57.2 63.1 69.9 

“Оюу толгой”-н үйлдвэрлэлийн мэдээ
Бүх мэдээ нь үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бүрэн хэмжээнд тусгасан болно.
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12

Манай ажлын үзүүлэлт
“Оюу толгой”-н 2016 оны тойм мэдээ
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Өмнөговь аймаг өнгөрсөн жил мал сүргээ 
таван төрөл дээр нь 258.2 мянгаар өсгөж, 
хоёр сая 313 мянга 963 толгой малтай болов. 
Төрлөөр нь үзвэл, тэмээ 11909, адуу 11128, үхэр 
3496, хонь 73897, ямаа 157768 толгойгоор өсч, 
130493 тэмээ, 85298 адуу, 22149 үхэр, 520905 хонь, 
1555118 толгой ямаатай болжээ. Хамгийн олон 
малтай сумаар Номгон 262296, Ханхонгор 204635, 
Гурвантэс 181562, Баяндалай 180270, Булган 
165837 толгой малаар айргийн тавд багтлаа. 
Ханбогд 25644 тэмээ, Манлай 10269 адуу, Ханбогд 
4368 үхэр, Ханхонгор 55416 хонь, Номгон 206735 
ямаагаар тэргүүлэв. 

Мянгаас дээш толгой малтай өрх Гурвантэсэд 
19, Сэврэйд 35, Булганд 39, Мандал-Овоод 39, 
Ханхонгорт 44, Даланзадгадад найм, Цогт-
Овоод 20, Цогцэцийд 17, Манлайд 14, Ханбогдод 
14, Баян-Овоод 19, Номгонд 37, Хүрмэнд 19, 
Баяндалайд 30, Ноёнд 23 байна.

ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ 
ӨМНӨГОВИЙН 15 
ДЕПУТАТ БАТЛАЛЦЖЭЭ
Монгол Улсын сум бүрээс нэг депутат сонгогдон 
нийт 430 депутат шинэ Үндсэн хуулийг 1992 онд 
баталсан билээ. Өмнөговь аймгаас 15 хүн энэхүү 
түүхэн үйл явдалд оролцжээ. Тэд бол:

• Ш.Гунгаадорж-Ерөнхий сайд-Баяндалай
• Ш.Ялалт-“МОНЭЛ” компанийн захирал-

Баян-Овоо
• Ж.Буд-ШБОС-Булган
• Д.Пүрэв-Аймгийн намын хорооны дарга-

Гурвантэс
• Н.Доржготов-Нэгдлийн дарга-Мандал-

Овоо
• З.Адьяа-Нэгдлийн дарга-Манлай
• Б.Банди-Аймгийн дарга-Ноён
• Б.Зандраа-Нэгдлийн дарга-Номгон
• Д.Цэвэгдорж-Нэгдлийн дарга-Сэврэй
• Д.Таванжин-Хоршооны дарга-Ханбогд
• Ш.Цэнджаргал-Нэгдлийн дарга-Ханхонгор
• Д.Сайнхүү-Хоршооны дарга-Хүрмэн
• Б.Бямбаа- Нэгдлийн хоньчин-Цогт-Овоо
• Д.Даргахүү-Аймгийн нэгдүгээр орлогч 

дарга-Цогтцэций
• С.Лунаа-Хүүхэд, залуучуудын паркийн 

дарга-Даланзадгад нар юм.

Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар 
сумдын Засаг дарга нараа батламжиллаа.

• Баяндалай-Лхамчогдонгийн Батбаатар
• Баян-Овоо-Очирбатын Мандахбаяр
• Булган-Төмөрбатын Мөнх-Алдар
• Гурвантэс-Охинбаатарын Баттогтох
• Даланзадгад-Түмэннастын Алтансүх
• Манлай-Ганбаатарын Буянхүү
• Мандал-Овоо-Цэдэндамбын Санжаа
• Ноён-Баяраагийн Батболд
• Номгон-Цэндоогийн Буяндэлгэр
• Сэврэй-Бямбын Батсайхан
• Цогт-Овоо-Энхээгийн Чойжилсүрэн
• Цогтцэций-Оргодолын Бадарч
• Ханбогд-Бодийн Дэндэвсамба
• Ханхонгор-Агвааны Баяр-Эрдэнэ
• Хүрмэн-Баттулгын Ганболд

15 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА 
ХЭНИЙ ХЭН БЭ?

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 2.3 
САЯ МАЛТАЙ БОЛОВ

Орон нутгийн мэдээ
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Булган сумын малчид өнгөрсөн онд мал сүргээ 
23.1 мянган толгойгоор өсгөж, 165.8 мянгад 
хүргэжээ. Хамгийн олон малтай өрхөөр улсын 
сайн малчин Ч.Одбаярынх тодорчээ. Тэднийх 
3045 толгой малтай болов. Ч.Одбаяр 1610 
хонь, С.Дэлгэр 157 үхэр, С.Бямбадорж 350 тэмээ, 
Б.Булгантамир 153 адуугаар сумандаа тэргүүлсэн 
байна. Тус сумаас 11 өрх шинээр мянгат малчин 
болсноор нийтдээ 39 мянгат малчинтай болжээ. 

БУЛГАН СУМ 39 МЯНГАТ 
МАЛЧИНТАЙ БОЛОВ

ХАНБОГДЫНХОН 151446 
МАЛТАЙ БОЛЖ, 14 МЯНГАТ 
МАЛЧИН ТӨРҮҮЛЛЭЭ
Тус сумынхан тэмээн сүргээ 109.7 хувиар өсгөж, 
25644 тэмээтэй болов. Улсын сайн малчин 
Ж.Тогтохсүрэн 845 тэмээ тоолуулж сумандаа 
хамгийн олон тэмээтэй малчнаар тодорлоо. 
Адуун сүргээ 8290 толгойд хүргэж, Баян багийн 
малчин, сумын алдарт уяач Х.Бадамгарав 161 
адуугаар манлайлав. Үхэр сүрэг 4368-д хүрч 
Б.Дэндэвсамбынх 353 үхрээр тэргүүлэв. Хонин 
сүрэг 41916-д хүрч, Жавхлант багийн Ц.Идэрболд 
620 хониор тэргүүллээ. 71228 ямаа тоолуулснаас 
Б.Дэндэвсамба 953 ямаагаар сумандаа 
манлайллаа. Ийнхүү Ханбогдынхон 151446 
малтай болж, 14 мянгат малчин төрүүллээ.

Сэврэй сумынхан мал сүргээ таван төрөл дээр 
нь 5.9 хувь буюу 8748 толгойгоор өсгөж, 156286 
малтай болсон амжилтаар өнгөрсөн оноо 
үдэв. Сум 347 малчин өрхтэйгөөс 35 нь мянгат 
малчин болжээ. Хамгийн олон малтай нь 
Сайншанд багийн Ө.Алтанхүү, Бүйлсэн багийн 
Д.Рэнцэндорж, Хоолт багийн Э.Бэхбаяр, Д.Гансүх, 
Х.Батдэлгэр нар 1310-1753 толгой малаар 
айргийн тавд багтжээ. 289 тэмээ, 118 адуу, 92 
үхэр, 913 хонь, 1209 ямаатай өрх тухайн малын 
тоогоор сумандаа тэргүүлжээ. 

ХАТАН СЭВРЭЙ 
НУТГИЙНХНЫ АМЖИЛТ

Өмнөговь аймгийн тамирчид өнгөрсөн онд 
улсын аварга шалгаруулах болон түүнээс дээш 
зэрэглэлийн тэмцээнүүдээс 654 медаль хүртжээ. 
Энэ нь өмнөх оныхоо үзүүлэлтээс 80 гаруйгаар 
илүү амжилт юм. Хөнгөн атлетикийн олон 
улсын хэмжээний мастер Г.Цоггэрэл “RIO 2016” 
паралимпийн наадамд шагналт тавдугаар 
байрт шалгарч, бөөрөнцөг түлхэлтийн төрлөөр 
улсын рекордыг хоёр удаа шинэчлэн тогтоосон 
амжилтаар 2016 оны аймгийн шилдгийн шилдэг 
тамирчнаар шалгарсан байна.  

ТАМИРЧДАА 
АЛДАРШУУЛАВ

МОРЬ, ТЭМЭЭНИЙ 
УРАЛДААНЫГ 
ХОРИГЛОЛОО
Өмнөговь аймгийн Онцгой комисс 2017 оны 
анхны хурлаа хийж, адуу, тэмээний уралдаан, 
малын шилжилт хөдөлгөөнийг энэ оны 
тавдугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл хориглохоор 
шийдвэрлэлээ. Малын цэцэг өвчин гарсантай 
холбоотойгоор ийм шийдвэр гаргажээ. 

“ГАЛБЫН ХҮЛЭГ” 
ШИЛДГҮҮДЭЭ ТОДРУУЛАВ
Ханбогд сумын М.Хашбаатар даргатай “Галбын 
хүлэг” морин спорт, уяачдын холбоо анх 
удаа шилдгүүдээ тодрууллаа. Ёслолд 70 гаруй 
уяач оролцсон байна. Ханбогдынхон сүүлийн 
жилүүдэд шилмэл хурдан морьдоор адууныхаа 
үүлдэр угсааг сайжруулан улс, бүс, аймгийн 
чанартай уралдаануудад амжилттай оролцжээ. 
Тус сум өнгөрсөн онд 8300-гаад адуу тоолуулж, 
энэ онд адуун сүргээ нэг түмд хүргэх зорилт 
тавьсан билээ. Номгон багийн аймгийн алдарт 
уяач Н.Амарбаясгалан шилдгийн шилдэг уяач, 
Гавилууд багийн сумын алдарт уяач Б.Отгонбаяр 
шилдэг уяач, Г.Амгаланбаатар, Б.Сумъяабазар, 
Э.Мөнхбаясгалан нар шилдэг унаач хүүхэд, 
Гавилууд багийн сумын алдарт уяач З.Цогбаярын 
азарга, Номгон багийн аймгийн алдарт уяач 
Д.Эрхэмбаатарын их нас, Гавилууд багийн сумын 
алдарт уяач Б.Баярцэнгэлийн соёолон, мөн 
Б.Баярцэнгэлийн шүдлэн, Х.Бадрахын даага шилдэг 
хурдан хүлгээр шалгарав. 
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Байгаль 
орчныг хамгаалах тухай хууль,  Монгол 
Улсын Засгийн газартай байгуулсан Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээний 6.19 дүгээр зүйлд заасны 
дагуу ус ашиглалтын нөхцөл шаардлагын 
биелэлтийг таван жил тутамд эрх бүхий 
мэргэжлийн байгууллагаар шалгуулж байх 
үүрэг хүлээсэн юм. Энэ үүргийнхээ дагуу ус 
ашиглалтад хөндлөнгийн аудит хийлгэх нээлттэй 
тендер зарласан бөгөөд энэхүү тендерт усны 
мэдээллийн “Өнө мөнхийн ундарга төв” ТББ 
шалгарч, хөндлөнгийн аудитын ажлыг 2016 онд 
гүйцэтгээд байна.

ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ МОНИТОРИНГИЙН 
ХӨНДЛӨНГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газрын 
захиргаанаас говийн бүсийн газрын доорх 
усны хяналтын сүлжээг өргөтгөх ажлын хүрээнд 
“Оюу толгой” төслийн ус ашиглалт, усны 
мониторингийн хөтөлбөр, газрын доорх усны 
түвшинд хөндлөнгийн хяналт хийх зорилгоор 
2015 оны тавдугаар сараас Гүний хоолойн 
газрын доорх усны ордын талбайн долоон 
цооног, Оюу толгойн уурхай, Ундайн голын дагуу 
дөрвөн цооногт автомат болон хагас автомат 
MINI DIVER багажийг суурилуулан газрын доорх 
усны түвшин, усны ашиглалтын байдалд тогтмол 
хяналт тавьж  байна. 
    

40-ӨӨД ХҮН ОДОН, 
МЕДАЛИАР ШАГНУУЛЖЭЭ
Өнгөрсөн онд Өмнөговь аймгийн 40-өөд иргэн 
төрийн одон, медалиар шагнуулжээ. Үүнд 
Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 
тав, “Алтан гадас” одонгоор 24, Цэргийн 
гавьяаны одонгоор гурав, хөдөлмөрийн хүндэт 
медалиар дөрвөн хүн шагнуулсан байна. 

ДЭМЧОГИЙН ХИЙДЭД 
ГАНЖУУР СУДАР 
ГАРДУУЛЛАА

БНЭУ-ын Элчин сайдын яамнаас Ханбогд сумын 
Дэмчогийн хийдэд дэлхийн соёлын үнэт өв 
болсон Нартан Ганжуур, Өргөө Ганжуур судрыг 
гардуулах ёслол Даланзадгад сумын Маанийн 
хийдийн хүндэтгэлийн өргөөнд болов. Уг ёслолд 
УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, БНЭУ-ын ЭСЯ-ны 
консул болон албаны бусад хүмүүс оролцож, 
Дэмчогийн хийдийн төлөөлөл- тус сумын 
Засаг дарга асан Д.Буянтогтох, аймгийн ИТХ-
ын тэргүүлэгч Б.Эрдэнэ-Очир, тус хийдийн лам 
Т.Сүхбааатар нарт судрыг гардуулсан байна.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н УС 
АШИГЛАЛТАД АУДИТ 
ХИЙЖЭЭ

ХАНБОГДЫН БАГШ НАР 
МАНЛАЙЛЛЫН СУРГАЛТАД 
ХАМРАГДЛАА

Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын 
сургуулийг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд тус 
сургуулийн багш нар “Оюу толгой” ХХК-ийн 
Манлайлал, ур чадварын  хөгжлийн багаас 
нэгдүгээр сарын 9-10-нд зохион байгуулсан 
Манлайллын сургалтын 1-р хэсэгт амжилттай 
хамрагдлаа. Сургалтын гол зорилго нь багш 
нарт манлайллын тухай ойлголт өгөхөөс 
гадна баг хамт олон болон сурагчидтайгаа 
ажиллахад манлайлал хэр чухал болох талаар 
өөрсдийн жишээн дээр үндэслэн суралцахад 
чиглэж байв. Сургалтын төгсгөлд багш нар тэр 
бүр зохион байгуулаад байдаггүй сургалтад 
суух боломж олгосонд талархлаа илэрхийлж, 
манлайлал гэдэг нь зөвхөн удирдах ажилтны 
хийдэг зүйл биш, хүн бүр манлайлагч байх 
боломжтойг ойлгуулсан, хамт олныг нэгтгэж 
өөр өнцгөөс харах боломж олгосон сургалт 
байлаа гэж дүгнэлээ. Багш нар “Сурагчдыг 
мэргэжлээ зөв сонгоход нь чиглүүлэх” сургалтад 
мөн хамрагдсан бөгөөд дунд ангиас нь эхлэн 
сурагчийн сонирхол, ур чадвар дээр тулгуурлан 
хэрхэн чиглүүлэх талаар суралцлаа. 
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 “Оюу толгой” ХХК 2014 оноос эхлэн 
Өмнөговь аймгийн ЕБС-ийн төгсөх ангийн 
сурагчдад зориулан “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. 
Дөрвөн үе шаттай уг хөтөлбөр нь Монголын 
ирээдүй болсон хүүхэд залуусыг ахлах ангиас 
нь эхлэн их, дээд сургуульд суралцах хугацааны 
туршид хөгжүүлж,  чадварлаг мэргэжилтэн, 
улс орны ирээдүйн манлайлагчдыг бэлтгэх 
зорилготой юм. 2016 оны есдүгээр сараас эхлэн 
хэрэгжүүлсэн Ханбогд сумын ЕБС-ийг дэмжих 
төслийн хүрээнд тус сургуулийн 11, 12-р ангийн 
сурагчдыг Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн 
1-р шатанд хамруулсан бөгөөд сургалт найман 
долоо хоногийн хугацаанд үргэлжиллээ. Эхний 
шатны энэхүү сургалт нь өөрийн зан чанар, 
хүсэл сонирхол, авьяас чадварыг таньж мэдэхэд 
болон цаашдын ажил мэргэжлээ зөв сонгоход 

чиглэсэн юм. Сургалтыг сайтар бэлтгэгдсэн 
Ханбогдын иргэн, сумандаа үлгэр жишээ 
болсон найман залуу сургагч багш удирдан 
явуулсан нь хөтөлбөрийн залуус залуусаа сургах 
шинэлэг зарчимтай холбоотой юм. Тус сургалтад 
Ханбогдын ЕБС-ийн 11-р ангийн 60, 12-р ангийн 
54 сурагч хамрагдаж, 2016 оны 12 дугаар сарын 
26-ны өдөр төгсөлтийн баяраа тэмдэглэлээ. 
Зөвхөн хувь хүний хөгжлийн сургалтад 
хамрагдаад зогсохгүй сургалтын дараа 11-р 
ангийн сурагчид мэдсэн, сурсан зүйлээ доод 
ангийн дүү нартаа заах бөгөөд 12-р ангийн 
сурагчид өөрсдийн суралцахаар сонирхож 
буй мэргэжлийн чиглэлийн хүрээнд баг болж 
мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгож, эзэмших талаар 
судалж танилцуулах даалгавар гүйцэтгэж байгаа 
нь мэдсэн сурснаа бодит үйл хэрэг болгох 
үйлсийн нэгээхэн хэсэг юм. 

ХАНБОГД СУМЫН ЕБС-ИЙН 11, 12-Р АНГИЙН 114 СУРАГЧ 
ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДЛАА

 Ханбогд сум дахь Говийн бага дархан 
цаазтай газрын хамгаалалтын захиргаа байгаль 
дэлхийгээ хайрлан хамгаалах, ан амьтдыг өсгөн 
үржүүлэх бодлого барьж, жил бүр үр дүнтэй нэг 
ажлыг хийж гүйцэтгэдэг сайхан уламжлалтай. 
Тэднийхэн энэ сарын дундуур зэрлэг ан амьтны 
гол байршил нутгуудаар 15 боодол өвс, 200 кг 
хужир, 1.6 шоо метр мөс тавьж, хөлдсөн мөсийг 
хагалж усыг задгайлсан байна. Энэ буянтай 
үйлсэд Баян-Овоо сумын ЗДТГ, “Мөнх ноён 
суварга” компанийн ажилтан албан хаагчид 
идэвхтэй оролцжээ. 

ГОВИЙН БАГА ДАРХАН 
ЦААЗТАЙ ГАЗРЫНХАН 
БУЯНТАЙ ҮЙЛС БҮТЭЭЛЭЭ
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

 "Оюу толгой" компанийн Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд уурхай, түүний ойр орчим, 
"Ханбумбат" нисэх буудал, Гүний хоолойн ус татах 
шугам хоолой, Оюу толгой - Гашуун сухайтын 
замын дагууд тоосны хяналт шинжилгээний 53 цэгт 
хугацааны хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар 
агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээг хийдэг. 

Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгойн уурхай, 
"Ханбумбат" нисэх буудал орчимд болон Оюу 
толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн замын дагууд 2016 
оны XII сар болон 2017 оны I сард хийсэн бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны үр дүнг танилцуулж байна. 

Тоосны хэмжилтийг Dusttrak DRX8533 багажаар хийж 
гүйцэтгэв. 

Уурхайн орчим, "Ханбумбат" нисэх буудлын 
орчимд агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж Монгол улсын агаарын чанарын 
стандартад нийцэж байв. Оюу толгой-Гашуун 
сухайт чиглэлийн замын хатуу хучилттай хэсэгт 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж уг стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 4-9 дахин бага 
агууламжтай буюу стандартад нийцэж байсан бол 
энэ замын хатуу хучилтгүй сайжруулсан шороон 
зам бүхий хэсгийн Цагаан хад орчимд XII сард, 
Гашуун сухайт орчимд I сард тус тус зөвшөөрөгдөх 

хэмжээнээс давсан тоосжилт хэмжигдсэн байна. 
Оюу толгойн уурхайн 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/ цахим хуудасд 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. 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
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ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
 Ханбогд сумын Гурван 

талт зөвлөлийн  (ГТЗ) хурал 
2017 оны нэгдүгээр  сарын 12-
ны өдөр Иргэдийн хөгжлийн 
төвд боллоо. Хуралд ГТЗ-ийн 
гишүүд, Эрх зүйн нийцэл хяналт, 
зөвлөгөө, омбудсмений газрын 
чиглүүлэгч нараас гадна   Олон 
талт мэргэжлийн шинжээчдийн 
баг (ОТМШБ) болон Хөндлөнгийн 
шинжээчдийн баг (ХШБ)-ийн 
судлаачдын төлөөлөл, Малчдын 
төлөөллийн гадаад дотоодын 
зөвлөхүүд, Ханбогд сумын хоёр 
иргэн ажиглагчаар оролцсон болно. 

Энэ хурлаар сүүлийн арав гаруй 
жилд Ханбогд сумын малчдын ахуй 
амьжиргаа, нийгэм соёлын байдалд 
гарсан өөрчлөлт, үүнд  “Оюу толгой” 
компанийн үйл ажиллагааны 
нөлөөлөл, нөхөн олговрын хөтөлбөр 
зохистой байсан эсэх талаар хараат 
бус үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах 
судалгаа, Ундай” голын голдрил 
өөрчлөлтийн улмаас үүссэн хам 
нөлөөллийн 2-р шатны судалгааны 
эцсийн тайланг ОТМШБ, ХШБ-ийн 
судлаач шинжээч нар танилцуулж, 
судалгааны тайланг Гурван талт 
зөвлөлд хүлээлгэн өглөө. Талууд 

ОТМШБ/ХШБ-ийн эцсийн энэхүү 
тайлангийн зарим дүгнэлт үнэлгээг 
хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байгаа 
ч малчдын гомдлыг шийдэхийн 
тулд 28 зөвлөмжийг хэлэлцэж 
хэрэгжүүлэхээр тохиров. ГТЗ-ийн 
өргөтгөсөн хурлыг ОТМШБ/ХШБ-
ийн төлөөлөлтэй хамт 2017 оны 
нэгдүгээр сарын 13-нд зохион 
байгуулж, шинжээчдийн эцсийн 
тайлан, зөвлөмжийг танилцуулж 
иргэд, малчдын сонирхсон асуултад 
шинжээчдийн төлөөлөл хариулж, 
ОТМШБ/ХШБ-ийн хураангуй тайланг 
тараалаа. Өргөтгөсөн хуралд 
Ханбогд сумын Баян, Гавилууд, 
Жавхлант, Номгон багийн 60 гаруй 
малчин иргэн оролцлоо. 

2016 оны сүүлчийн ээлжит хурлыг 
12 дугаар сарын 26-нд зохион 
байгуулсан бөгөөд Зөвлөлийн 
энэ хурлаар дээрх судалгааны 
урьдчилсан тайланг хэлэлцэхээс 
гадна уламжлал ёсоор өмнө хийхээр 
тохирсон ажлын хэрэгжилтийн 
явцыг хэлэлцэж, зарим ажлын 
хэрэгжилтийн хугацааг шинэчлэн 
товлосон юм. Өмнө хийхээр 
тохирсон ажилтай холбоотой 
асуудлаар ажил хариуцсан гишүүд 

тайлбар мэдээлэл хийв. Тухайлбал, 
Оюу толгойн усны хайгуулын 
цооногийг бөглөх ажил хийсэнтэй 
холбоотойгоор Гүний хоолойн ус 
ашиглалтын мониторингийн үр 
дүн, бөглөсөн цооногууд, орон 
нутагт хүлээлгэн өгөх хайгуулын 
цооногуудын талаарх мэдээлэл 
болон 2011 оны нөхөн олговрын 
гэрээний хэрэгжилтэд аудит хийлгэх 
ажлын даалгаврын төслийг “Оюу 
толгой” компанийн төлөөлөл 
танилцуулж, холбогдох зарим ажлыг 
хийхээр тохирсон ажилд оруулж 
төлөвлөв. 

“Оюу толгой” компанийн нөхөн 
олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан 
малчин өрхүүдэд зориулан  
хэрэгжүүлж буй “Амьжиргааг дэмжих 
сургалтын хөтөлбөр”-ийн талаар 
Дорнод политехник коллежийн дэд 
захирал Х.Батхуягт танилцуулав.  
“Пийс Нексас” сантай хамтран 
ГТЗ-ийн чадавхыг бэхжүүлэх, 
мэдээлэл солилцоог сайжруулах 
асуудлаар 2017 оны нэгдүгээр 
улиралд Зөвлөлийн хэлэлцүүлэг 
семинар хийхээр тохирлоо. 
Зөвлөлийн дараагийн хурлыг 2017 
оны хоёрдугаар сарын 15-16-нд 

хийхээр товлож, шинжээчдийн 
зөвлөмжийн дагуу ГТЗ-өөс гомдлыг 
барагдуулахын тулд хэрэгжүүлж 
болох үйл ажиллагааны талаар 
хэлэлцэхээр урьдчилсан байдлаар 
тохиров. Энэ хугацаанд Малчдын 
төлөөлөгчид  сонгогдсон багийнхаа 
малчдаас энэ тухай хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж санал авч ажиллах 
юм. 

Гурван mалт 
зөвлөлийн тухай

Ханбогд сумын удирдлага, Малчдын 
төлөөлөгчид болон “Оюу толгой” 
компанийн хамтарсан Гурван талт 
зөвлөл (ГТЗ)-ийг талуудын маргааныг 
шийдвэрлэх зорилгоор Харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг 
зурсны дагуу 2015 оны зургадугаар 
сарын 8-нд албан ёсоор байгуулсан 
болно. ГТЗ-ийн үйл ажиллагааг Эрх зүйн 
нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений 
газар (ЭЗХЗОГ)-аас чиглүүлж байна. 
ЭЗХЗОГ бол Дэлхийн банкны группын 
Олон улсын санхүүгийн корпорацад 
чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг 
хараат бус байгууллага болно. 
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон 
Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны 
ажилтнаар дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

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

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

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. III давхар "Оюу толгой" ХХК-ийн 
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)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим хуудаснаас авна уу.

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016 оны XII сар, 2017 оны I сар

Санал: Нэгдүгээр сард орон нутгаас нэг санал хүлээн авав. 
Гомдол: Нэгдүгээр сард орон нутгийн иргэдээс гэрээт компанитай холбоотой нэг гомдол хүлээн авч 
шийдвэрлэсэн байна. 
Хүсэлт: Нэгдүгээр сард орон нутгаас зургаан хүсэлт хүлээн авсан. Нэгдүгээр сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг 
шийдвэрлэсэн байдал (төрлөөр) 

Санал: 12 дугаар сард орон нутгаас санал хүлээн аваагүй. 
Гомдол: 12 дугаар сард орон нутгийн иргэдээс хоёр гомдол хүлээн авч шийдвэрлэв. Тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнтэй холбоотой нэг гомдол, гэрээт компанитай холбоотой нэг гомдол ирснийг шийдвэрлэсэн байна.    
Хүсэлт: 12 дугаар сард орон нутгаас хүсэлт хүлээн аваагүй болно.


