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МЭНДЧИЛГЭЭ
Өнөөдөр Монгол улсын хувьд ихээхэн онцгой, чухал цаг үе ирээд байгаа билээ. Дэлхийн эдийн засгийн байдал
хямрал, саад бэрхшээл ихтэй байгаагаас улбаалан хувь хүн төдийгүй улс орон хүртэл ихээхэн өөрчлөлт хийх
шаардлагатай байгаа энэ үед Монгол улс эдгээр саад бэрхшээлийг даван туулж гэрэлт ирээдүйгээ бүтээн
байгуулахад бэлэн болоод байна.
Оюу Толгой болон Монгол Улсын хувь заяа харилцан шүтэлцсэн энэ цаг үед бидний сүүлийн үед гаргасан ахиц
дэвшил, ололт амжилт улам бүр чухал болоод байна. Тухайлбал 2012 оны эцсээр бид төр засгийн төлөөлөл,
нутгийн иргэд, компанийн ханган нийлүүлэгчид, түншүүд болон тус компанийн олон зуун ажилчдын хамт Оюу
Толгойн баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах ёслолд оролцсон билээ. Бид 2013 оны эхний хагаст
зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний эхний тээвэрлэлтийг хийж Оюу Толгойн бодит ашиг тусыг Монголын ард
түмэнд хүргэхээр ажиллаж байна.
Улс оронд гарч байгаа аливаа өөрчлөлтүүд нь тухайн улсын иргэд, нийгмийн бүлгүүд болон байгууллага
хамт олонд багагүй бэрхшээл учруулдаг. Оюу Толгой компани Монгол улсын өмнө тулгарч буй асуудлуудыг
нааштайгаар шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахын тулд Монголын төрийн болон төрийн бус байгуулагууд,
олон нийт, Өмнөговь аймгийн иргэд болон өөрийн компанийн ажилчидтай өрнүүлдэг хамтын ажиллагаагаа
үргэлжлүүлж байна.
Оюу Толгой компанийн 2010-2012 оны хооронд хийсэн Нийгмийн хөрөнгө оруулалтын анхны нэгтгэсэн
тайлангаар тус компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд монголчуудын амьжиргааг сайжруулахад оруулж
буй хувь нэмрийн талаар тоймлон хүргэж байна. Бид байгаль орчныг хамгаалах, боловсролыг дэмжих, эдийн
засгийн хөгжлийг дэмжих оновчтой санал, санаачилгыг дэмжин хамтран ажилладаг. Бидний хэрэгжүүлж
байгаа төсөл хөтөлбөрүүд өргөн хүрээг хамарч, урт хугацаанд нийгэмд тулгараад байгаа томоохон асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд чиглэсэн байдаг.
Энэ жил бид эдийн засгийг олон төрөл чиглэлтэй болгох, боловсролын дэд бүтцийг сайжруулах, байгаль
орчныг хамгаалахад тусалж, хувь нэмэр оруулах нийгмийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд илүү
анхааран ажиллана. Нийгмийн хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтийг хэрхэн авах талаар дэлгэрэнгүй
мэдээллийг дараах холбоосоор авна уу. http://ot.mn/mn/communities/partnership-and-sponsorship.

Камерон МакРей
Оюу Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал

ОЮУ ТОЛГОЙН НИЙГМИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД
Таван жилийн
хугацаанд
Монгол Улсын
түүхэнд хамгийн
том хэмжээний
мэргэжлийн
боловсролын
сургалтын
хөтөлбөрийг 126
сая ам.долларын
хөрөнгө
оруулалтаар
хэрэгжүүлж байна.
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Боловсрол,
сургалт, ажлын
байр бий болгох,
усан хангамжийг
хамгаалах зэргийг
оролцуулсан
Малчдын
амьжиргааг дэмжих
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд
томоохон амжилт
олсон.

Өмнийн Говийн
байгалийн болон
хүнийн гараар
бүтсэн өв
соёлыг бүртгэн
каталогжуулж,
хамгаалах Соёлын
Өвийн Хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхлэв.

Өмнийн Говийн
жижиг, дунд
бизнесийн өсөлт,
хөгжлийг дэмжих
зорилгоор
банкуудтай
хамтран бичил
зээлийн санг
байгуулсан.

2010 оноос хойш
Монголын ханган
нийлүүлэгчдээс 1.1
тэрбум ам.долларын
бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг худалдан
авсан.

Ханбогд сумын төвд
таван га газар мод
үржүүлгийн газар
байгуулсан бөгөөд
энд газрын нөхөн
сэргээлтэд ашиглах
ховор болон
нутгийн унаган
ургамлын зүйлийг
тарьж ургуулдаг.

Зам, сургууль,
эмнэлэг зэрэг
орон нутгийн
дэд бүтцийг
хөгжүүлэхэд
хөрөнгө оруулснаас
гадна, олон улсын
стандартад
нийцсэн хамгийн
анхны нисэх буудал
болон Хятад улсын
хил хүртэлх замыг
Өмнөговь аймагт
барьж байгуулсан.

БИДНИЙ АРГА БАРИЛ
Бид төсөл хэрэгжиж буй улс орон, олон нийт, орон нутгийн ард иргэдтэй урт хугацааны
тогтвортой, бат бэх харилцаа тогтоож, нийтлэг үнэт зүйлээ дээдэлж ажиллахыг эрмэлздэг.
Бид монголчуудын ахуй амьжиргаанд эерэг үр нөлөө авчрах үйл ажиллагааг дэмжиж
ажиллахыг зорьж байна.
Оюу толгой төсөл нь
манай улсын хэмжээнд
хийгдэж буй хамгийн том
хөрөнгө оруулалт юм.
Энэхүү хөрөнгө оруулалт
нь нэн тэргүүнд Өмнөговь
аймагт үр өгөөжөө
өгөөд зогсохгүй улс орны
нийгэм, эдийн засаг, хүн
амын хөгжилд дорвитой
хувь нэмэр оруулж байгаа
болно.
Оюу толгойн нөлөөгөөр
олон мянган ажлын
байр шинээр бий болж,
улсын төсөвт олон сая

ам долларын татвар,
хураамж төвлөрч, шууд
болон шууд бусаар улс
орны эдийн засгийн
хөгжилд эерэг үр дүн
авчирч байна. Бид Оюу
толгой болон орон
нутгийн иргэдийн хооронд
бий болсон нийтлэг үнэт
зүйлээ эрхэмлэн үздэг
бөгөөд дэд бүтэц зэрэг
хөрөнгө оруулалтын үр
өгөөжийг орон нутгийн
иргэддээ шууд хүртээхийг
зорьж ажилладаг.

Нийгмийн хөрөнгө
оруулалтын хүрээнд бид
эдийн засаг, байгаль
орчин, эрүүл мэнд, соёлын
чухал ач холбогдол бүхий
урт хугацааны, тогтвортой
хөгжлийг дэмжсэн
төсөл хөтөлбөрүүд
хэрэгжүүлдэг.
Ингэснээр улсын
болоод орон нутгийн
хэмжээнд тулгараад
байсан олон асуудал,
саад бэрхшээлийг
оновчтойгоор шийдэхэд
хувь нэмэр оруулаад
байна.

Мэргэжилтэй ажиллах
хүчин бэлтгэх мэргэжлийн
боловсролын хөтөлбөр,
Өмнөговь аймгийн дэд
бүтцийг сайжруулах
төслүүд, орон нутгийн
жижиг, дунд бизнесийг
хөгжүүлэхэд чиглэсэн
том, жижиг олон хөрөнгө
оруулалтыг Оюу толгой
ХХК-ийн урт хугацааны
тогтвортой хөгжлийн
бодлого, зорилтын
хүрээнд хийж гүйцэтгэлээ.
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Нийгмийн хөрөнгө оруулалт
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Нийгмийн хөрөнгө оруулалт
Тойм 2012

Оюу Толгой компани 2012 онд боловсрол, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчин, соёлын өв, эрүүл мэнд
зэрэг салбарт нийгмийн хөрөнгө оруулалтын томоохон хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, 27.7 сая ам.доллар
зарцууллаа. Энэ хөтөлбөрүүд нь улс орны хөгжил цэцэглэлт, иргэдийн сайн сайхан амьдралыг бий
болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Оюу Толгой компани хэдийгээр орлого олж эхлээгүй ч Монгол
улсад гэрэлт ирээдүйг бүтээх хэтийн зорилгынхоо хүрээнд олон мянган хүний амьдралд томоохон өөрчлөлт
гаргаж эхэллээ. Нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зарим жишээг доор тоймлон харуулав.

УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТУУД

6,600

Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн
төвүүдэд 6,600 залуусыг сургаж байна

Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
42 мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд 6600
залуучуудыг сургаж мэргэшүүлэх сургалтын зардлыг
санхүүжүүлж байна.
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Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг
шинээр барьж, засч сайжруулж байна

Оюу толгой компани Даланзадгад, Налайх хот,
Ханбогд суманд Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн
төвүүдийг шинээр барьж байна. Үүнээс гадна, Эрдэнэт,
Даланзадгад, Дархан, Чойр хотын мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төвүүдийн барилга байгууламжид
чанарын өндөр төвшний засвар, өргөтгөлийн ажлыг
санхүүжүүлж байна.
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230

Оюу толгой компаний тэтгэлэгт хөтөлбөрт дотоод,
гадаадын их дээд сургуулиудад суралцагч 230
оюутан хамрагдлаа

Оюу толгой компаний Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрт
200 оюутан залуус хамрагдаж, Монгол Улсын их,
дээд сургуулиудад тэтгэлэг аван суралцаж байна.
Мөн түүнчлэн гадаадын өндөр хөгжилтэй орны их,
дээд сургуулиудад уул уурхайн мэргэжлээр суралцах
тэтгэлэгт хөтөлбөрт 30 оюутан хамрагдаад байна.

11 тонн говийн ургамлын үр

Оюу Толгой уурхай орчмын газрыг нөхөн сэргээхэд
зориулж говийн бүсэд дасан зохицсон нутгийн ургамлын
11 тонн үрийг цуглууллаа. Нутгийн иргэдтэй хамтран
хэрэгжүүлсэн энэ хөтөлбөрийн үр дүнд,говийн цаг
агаарын онцгой нөхцөлд эрсдэлд ороод байсан олон
тооны ургамлын зүйлийн үрийг цуглуулж, хадгалаад
байна.

245

худаг, уст цэгт мониторинг
хийж байна

Оюу Толгой уурхайн нөлөөллийн бүсийн орон нутгийн
иргэдийн усны эх үүсвэрийг хамгаалах зорилгоор
245 худаг, уст цэгийн мониторингийн хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж байна. Энэ хөтөлбөрт орон нутгийн иргэд
малчид хамрагдаж, өөрсдийн худгийн усныхаа хяналтын
мэдээллийг цуглуулж өгдөг болно.

100 ахмадын дурсамж
Говь нутгийн зон олны дунд эрт дээр үеэс хадгалагдаж
ирсэн олон арван уртын дууг тэмдэглэн авч,
бүртгэлжүүлэх зорилгоор орон нутгийн 100 ахмад
настны дунд аман түүхийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ.
Тэдний дурсамж, үүх түүх, домог яриаг хадгалан авч
үлдэх нь хойч үеийнхэндээ түүх соёл, ёс заншлаа
өвлүүлэхэд ихээхэн чухал билээ.

80%

Ханбогд сумын оршин суугчдын 80 хувьд
хүрч үйлчлэв

Ханбогд сумын иргэдэд шүдний эрүүл мэндийн
үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээг хангах үүднээс анхны
шүдний эмнэлгийг байгуулсан юм. Тус эмнэлэг сумын
хүн амын 80 хувьд хүрч үйлчлээд байна. Түүнчлэн,
бид Ханбогд сумын дунд сургууль, цэцэрлэгийн шинэ
өргөтгөлийн барилгын ажлыг санхүүжүүлснээс гадна,
орон нутгийн цагдаа, эмнэлэгийн байгууллагад
үйлчилгээний шинэ машинууд хандивлалаа.

1,500,000,000 ₮
Өмнийн Говийн орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн чадавхийг
дээшлүүлж, Монгол улсын хэмжээнд ханган нийлүүлэгчдийн
тогтвортой сүлжээг бий болгож, хөгжүүлэхийн тулд бид
ХААН, “Хас” банкуудтай хамтран ажиллаж, орон нутгийн
бизнесмэнүүдэд хүртээмжтэй байдлаар зээл олгох
зорилгоор 1.5 тэрбум төгрөгийн дүрмийн сантай бичил
зээлийн санг байгуулсан билээ. Энэ сангаас орон нутгийн
53 бизнес эрхлэгчид зээл аваад байгаа бөгөөд олонхи нь
Оюу Толгойн ханган нийлүүлэгч болсон байна.
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Нийгмийн хөрөнгө оруулалт
Тойм 2012

Нийгмийн хөрөнгө оруулалт
Тойм 2012

ӨМНИЙН ГОВИЙН ЭДИЙН
ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ
Өмнийн говийн бүс нутгийнхны өмнө тавьсан бидний зорилт
Оюу Толгой төслөөс хамаардаг хүмүүсийн хүрээнээс давж
гарсан билээ. Бид үзүүлж байгаа эдийн засгийн нөлөөгөө
нарийвчилсан төлөвлөлт, дэд бүтцийн хөгжил болон, өөр
бусад бизнесүүд, ТББ-ууд, төр засгийн байгууллагуудтай
түншлэх зэргээр дамжуулан, улам өргөжүүлэх зорилт
тавин ажиллаж байгаа билээ. Бид малчдад орлогын олон
эх үүсвэртэй болоход нь тусалж, орон нутгийн ханган
нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх томоохон хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлж, олон зуун ажлын байрыг бий болгосон билээ.
ӨМНИЙН ГОВИЙН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗАРИМ ЖИШЭЭГ
ДОР ҮЗҮҮЛЭВ.

Өмнийн Говийн ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх бодлогыг
хэрэгжүүлж эхэлсэн эхний жил буюу 2010 онд тус бодлогын
санхүүжилтийн хэмжээ 600 мянган ам.доллар байсан бол
2012 онд 5 сая ам.доллар болон нэмэгдсэн.

• ХАС, ХААН банкуудтай хамтран байгуулсан бичил зээлийн
сангаар дамжуулан орон нутгийн бизнес эрхлэгчид,
аж ахуйн нэгжүүдэд бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тоног
төхөөрөмж, ажлын байраа сайжруулан хөгжүүлэхэд нь
дэмжлэг үзүүлж байна. Дээрхи банкуудад Оюу Толгой ХХКиас 1.5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн сан бүрдүүлж,
орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд урт хугацаатай, бага хүүтэй
зээл олгож байна.
• Өмнийн Говьд олон улсын стандартын анхны нисэх онгоцны
буудлыг барьж байгуулан, Өмнөговь аймгийг Монгол Улсын
бусад аймаг, хот болон дэлхий дахинтай холбох нөхцөлийг
улам бүр сайжруулсан. Уг нисэх буудлыг Монголын дотоодын
гэрээт гүйцэтгэгчид барьж байгуулсан билээ.
• Өмнийн говийн бизнес, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт, зөвлөгөө,
бизнесийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Даланзадгадын
ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн төвийг барьж
байгуулсан.Тус төв Өмнөговь аймгийн хэмжээний бүхий л
бизнес, аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн зөвлөгөө өгч, сургалт
зохион байгуулдаг.
• Оюу Толгойн сайтын эргэн тойронд амьдарч байгаа малчдад
шаардлагатай нэмэлт сургалт, ажил хөдөлмөрийн болон
боловсролын тусламжийг үзүүлсээр байхын тулд малчдад
нөлөөлж байгаа ажил хөдөлмөр, эдийн засгийн болон
нийгмийн чиг хандлагад тасралтгүй мониторинг хийдэг.
• Хятадын хил хүртэл 100 км засмал замыг барьж
байгуулав. 2014 онд барьж дуусах тус замаар Оюу Толгой
уурхайн бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдэд хүргэж, тээвэрлэхээс
гадна, Монгол Улсын дотоодын засмал замын сүлжээний
нэг хэсэг болох юм. Тус бүс нутгийн өөр бусад замуудыг мөн
засаж, сайжруулж байгаа болно.
• Орон нутгийн засаг захиргаа болон Монгол Улсын Засгийн
газарт төлж байгаа татвар хураамж болон өөр бусад
төлбөрүүд нь үйлчилгээ үзүүлж, дэд бүтцийг барьж байгуулах

Энэ бодлого орон нутгийн компани, аж ахуйн нэгжүүд,
бизнесээ эхлүүлж байгаа хүмүүс болон бизнес эрхлэгчдийн
чадавхи, хүч чадлыг дээшлүүлж, Оюу Толгойн ирээдүйн
амжилтад ихээхэн нөлөөлөх бөгөөд чухал бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч болгоход
чиглэгдсэн байдаг. Энэ бодлогын хүрээнд мөн орон нутгийн
бизнесмэн, аж ахуйн нэгжүүдийг дан ганц Оюу Толгойгоос
хамааралгүй, бие даан хөгжих чадварыг нь бэхжүүлэх юм.
Ингэснээр компаниуд Өмнийн Говьд бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг нийлүүлж, өөрсдөө үйлдвэрлэх чадвартай болон
илүү сайн хөгжих боломжтой болох юм.
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санхүүжилтийг бий болгоход хувь
нэмэр оруулж байгаа болно.Оюу
Толгой компани 2011 оны эхний
гурван улирлын байдлаар Гашуун
Сухайтын хилийн боомтод 130
тэрбум төгрөгийн татвар
төлсөн бөгөөд энэ нь тус боомтын
нийт орлогын 70 гаруй хувийг
бүрдүүлсэн билээ.
• 2013 оноос өмнөх барилгын үе
шатанд Оюу Толгойн хэрэгжүүлсэн
дэд бүтцийн томоохон 12 төслийг
хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн
гэрээт гүйцэтгэгчдийг
оролцуулсан нь Оюу Толгой
төсөлд зарцуулсан ихэнх хөрөнгө
нутгийн иргэд болон аж ахуйн
нэгжүүдэд үлдэхэд ихээхэн чухал
үүрэгтэй байсан.
• 2011 оноос уул уурхайгаас
хараат бус оро н нутгийн бизнес
эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор
Говийн Шим хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээс
хойш 50 гаруй бизнес эрхлэгчдийг
дэмжин ажиллаж, орон нутагт
80 гаруй ажлын байр шинээр бий
болсон байна.
• Оюу Толгойн ажилчдад үйлчилгээ
үзүүлдэг, сайтад байрлах
супермаркет, үсчин, кафе
зэрэг 11 аж ахуйн нэгжид
орон нутгийн иргэд ажиллаж
байна.

ШИНЭ ДЭД БҮТЭЦ БАРЬЖ БАЙГУУЛАВ
Ханбогд суманд Оюу Толгойн 800 гаруй ажилчдыг оролцуулан нийт 7,000 гаруй хүн амьдардаг.
2009 оноос хойш Оюу Толгой компани тус сумын дэд бүтцийг хөгжүүлэх томоохон төслүүдийг
санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэсэн билээ. Тус компани Ханбогд суманд 2008 болон 2010 онуудад
хоёр дизель генератор хандивласан бол одоо компанийн цахилгаан шугам сүлжээтэй холбон
24 цагийн цахилгааны найдвартай эрчим хүчтэй болгохоор ажиллаж байна.
2012 оны 5 сард Техник мэргэжлийн сургалтын төвийг нээсэн бөгөөд тус төв нь 150 оюутан
сургах хүчин чадалтай. Мөн Оюу Толгой компани Ханбогд сумын анхны шүдний эмнэлгийг
барьж байгуулсан. Өмнөх хуучирч муудсан, шороон замтай нисэх буудлыг шинэчлэх
зорилгоор олон улсын стандартад нийцсэн онгоцны буудлыг шинээр барьж, 2013 оны 2-р сард
ашиглалтад оруулж, зорчигчдыг хүлээн авч эхэлсэн. Тус шинэ нисэх буудалд “Бойнг 737” болон
“C-130” загварын онгоцуудыг хүлээн авах боломжтой бөгөөд зорчигч үйлчилгээний төв, агаарын
хөдөлгөөний хяналтын цамхаг, бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх бензин түгээгүүрийн газар, цагт 120
хүртэл тооны зорчигчид үйлчлэх боломжтой терминал зэрэг барилга байгууламжтай болно.
Түүнчлэн, Оюу Толгой компани Ханбогд сумын ундны усны хангамжийг сайжруулах зорилгоор
усны шинэ эх үүсвэрийг хайх, илрүүлэх үйл ажиллагааг явуулж байгаа болно. Шинээр усны эх
үүсвэрийг олсон тохиолдолд Ханбогд сумын төвтэй холбох юм.
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ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН
ТОГТВОРТОЙ СҮЛЖЭЭГ БИЙ
БОЛГОЖ, ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА

ШИНЭ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ НЬ
Өмнийн Говийн хэмжээнд шинээр бизнес эрхлэх явдлыг
дэмждэг “Говийн Шим” хөтөлбөрийн хүрээнд Манлай
сумын оршин суугч Ц.Туяацэцэг кафе байгуулахаар бага
хүүтэй зээл авсан байна. Түүнчлэн, бизнесийн ур чадвараа
сайжруулах цуврал сургалтад хамрагдсан юм.
Тэрбээр шаардлагатай бүхий л тоног төхөөрөмжөө
худалдан авч, ажлын байр түрээслэн кафегаа ажиллуулж
эхлээд Ази болон Европ хоолоороо орон нутагтаа ихээхэн
танигдаж, амжилтад хүрээд байна. Тус кафе нь “Говийн
Шим” хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон зээл болон зохион
байгуулсан сургалтын үр шимийг хүртсэн 50 гаруй
бизнесийн нэг нь билээ.

Оюу Толгойн Ханган нийлүүлэлтийн ажилтнууд 2010 оны
5-р сард ажлын хувцас, аюулгүй ажиллагааны хувцас
хэрэглэлийг ханган нийлүүлэх сүлжээг бий болгохыг зорьсон.
Энэ үйлчилгээг нийлүүлэхийн тулд Өмнөговь аймгийн орон
нутгийн компани, аж ахуйн нэгжийнхэнтэй уулзаж, ярилцаж
эхэлсэн билээ. Энэ ажлын үр дүнд, Даланзадгад сумын
оршин суугч Б.Дэлгэрцэцэг, өрхийн үйлдвэрлэлийн төдий
хэмжээнд байсан бизнесийн үйл ажиллагаагаа 20 гаруй хүн
ажилладаг, компани болтол нь өргөжүүлэн хөгжүүлж чадсан
болно. Б.Дэлгэрцэцэгийн компани одоо Оюу Толгойд хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэгслийг ихээр нийлүүлдэг болоод байна.
Өнөөдөр, “Говийн Уран шаглаа” компани ажлын байраа
шинэчлэн сайжруулж, хамгийн орчин үеийн тоног
төхөөрөмжийг ашиглаж, ажилчдынхаа цалин хөлсийг
нэмэгдүүлээд байна.
Оюу Толгойн уурхайд ирээдүйд шаардлагатай бараа
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тодорхой болгохын тулд, орон нутгийн
бизнес эрхлэгчид, компаниудтай хамтран ажилласнаар
Өмнийн Говьд ханган нийлүүлэлтийн идэвхтэй, тогтвортой
сүлжээг бий болгон, хөгжүүлж байна.

Баян-Овоо сумын иргэн С.Отгонцэвээн Говийн шим хөтөлбөрийн оролцогч

ОРОН НУТГИЙН МАЛЧДЫГ ДЭМЖИН
АЖИЛЛАЖ БАЙНА
2011 оноос эхлэн Оюу Толгой ХХК уламжлалт бэлчээрийн мал аж
ахуй болон нүүдлийн ахуйн хэв шинжийг уул уурхайн үйлдвэрлэлээс
үл хамааран оршин тогтнох нөхцөлийг бүрүүлэх, орон нутгийн малчид,
иргэдийн амжиргааг дэмжих зорилгоор “Бэлчээрийн менежмент”
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Малчдын хувьд хавар хамгийн
хүнд улирал байдаг. Хаврын улиралд турсан мал туйлдаж, эцдэг
бөгөөд хээлтэй мал, төлийг ядарч доройтохоос сэргийлж, угтуулан
тэжээх нь хамгийн оновчтой байдаг. Тиймээс, 2012 оны өвөл, Оюу
Толгой ХХКӨмнөговь аймгийн Даланзадгад, Манлай, Ханбогд, Баян
Овоо сумдын Засаг даргын тамгын газартай хамтран 340 тонн
хорголжин, хивэг, арвай будаа болон эрдсийн долооц зэрэг хүчит
тэжээллийг малчдад хүргэсэн билээ.
Тус хөтөлбөрийн хүрээнд малчдын бүлэг хоршооны үйл ажиллагааг
дэмжин, малын эрүүл мэнд, мал маллагааны менежментийг
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Малчин айл өрхүүд сүү,
сүүн бүтээгдэхүүнээ Оюу Толгой төслийн уурхайн ажилчдын хоол
хүнсэнд зориулан нийлүүлж, борлуулалтын ашгаа хүртэж байгаа
билээ. 2011 онд гэхэд л 84 малчин өрх нийт 60 сая төгрөгийн сүү, сүүн
бүтээгдэхүүнийг нийлүүлсэн байна.
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН
Өмнийн Говь бол манай гаригийн хамгийн онгон цэвэр
байгальтай газруудын нэг юм. Манай компанийн байгаль
орчны цогц хөтөлбөр тус бүс нутгийн байгаль орчинд Оюу
Толгойн үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл
бууруулж байгаа билээ. Биологийн төрөл зүйлд цэвэр-эерэг
нөлөөг үзүүлэх зорилгоор, бид усны ашиглалтаа хянаж,
уурхайн эргэн тойрны ургамал, амьтныг хамгаалах хатуу
хяналтыг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа болно. Бид бие
даасан, олон улсын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж,
бүхий л хууль тогтоомж болон 70 гаруй стандарт, тусгай
зөвшөөрлийг мөрддөг бөгөөд байгаль орчныг хамгаалах
болон менежментийн чиглэлээр дэлхийн хэмжээний
манлайлагч болох зорилго тавин ажиллаж байна.

ургамлын зүйлийн үрсэлгээ, тарьцыг ургуулах үржүүлгийн
талбайг байгуулсан билээ. Өвлийн улиралд тарьц,
суулгацыг хамгаалах хагас автоматжсан томоохон ногоон
хүлэмжүүдийг тус үржүүлгийн газар, барьж байгуулсан
болно.

ОЛОН УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
СТАНДАРТ ISO 14001

2012 оны турш, Оюу Толгой компани, олон улсын ISO 14001
стандартыг байгаль орчны менежментийн тогтолцоондоо
нэвтрүүлж, батламж авах бэлтгэл ажлыг хийсэн билээ.
Энэ хүрээнд 2012 оны 12-р сард компанид бие даасан
шалгалт хийсэн бөгөөд 2013 оны эхээр Олон улсын байгаль
орчны менежментийн стандартын батламжаа авсан
болно. Тус стандарт нь уул уурхайн компаниудын нийгмийн
үйл ажиллагааны стандарт төвшинг тогтоох зорилготой
боловсруулагдсан байдаг билээ.
ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗАРИМ ЖИШЭЭГ ДОР
ҮЗҮҮЛЭВ.
• Ханбогд сумын төвд таван га газрыг хамарсан,
газрын нөхөн сэргээлтэд болон Оюу Толгойн эргэн
тойронд бий болгож байгаа ногоон бүсэд ашиглах нутгийн
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• Оюу Толгойд ногоон бүсийг байгуулсан бөгөөд энэ бүс
нь Оюу Толгойн нийт талбайн 10 хувийг бүрдүүлэх юм. Энэ
бүсэд 500 хайлаас, 500 сухай болон төрөл бүрийн нутгийн
ургамлыг тарьсан билээ. Мөн 2000 заг мод тарьж байгаа
болно.
• Ханбогд суманд усны шинэ эх үүсвэрийг хайж
олох эрэл хайгуулыг хийж гүйцэтгэхэд зориулж, 1.7
тэрбум төгрөгийг зарцуулж байгаа бөгөөд тус сумын
усны тогтвортой хангамжийг бий болгох дэлгэрэнгүй
төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор цаашдын туршилт,
шинжилгээг хийж, загварчлалыг боловсруулах юм.
• МУИС-иас зохион байгуулж байгаа Улаанбаатар хотын
агаарын чанарын судалгааг дэмжин ажиллаж байна.
Тус төслийн хүрээнд агаарын тоосонцрын бохирдлын PM
2.5-ыг орчин үеийн цоо шинэ багажаар хэмжиж, твиттер
болон фэйсбүүк зэрэг мэдээллийн сувгуудыг ашиглан олон
нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхийг зорьж байна.
• Нутгийн малчид болон оршин суугчид Оюу Толгойтой
хамтран Оюу Толгойн уурхайн ойролцоох газар нутгийн
245 худаг, уст цэгийн усны түвшинд мониторинг хийдэг
Оролцоонд тулгуурласан Байгаль орчны
мониторингийн хөтөлбөрийг боловсруулан
хэрэгжүүлж байна.
• “Альяндра эмэгтэйчүүд хөгжлийн төв” болон “Баянзүрх
эмэгтэйчүүд хөгжил төв” зэрэг ТББ-уудаас санаачилсан
Улаанбаатар хотын тоос шороо ихтэй гэр хорооллуудад
2100 мод тарьж, 1.8 км урт явган хүний зам
барих төслүүдийг санхүүжүүлсэн.

ОРОЛЦООНД ТУЛГУУРЛАСАН
МОНИТОРИНГ
Оюу Толгой компанийн орон нутгийн ард иргэд,
мал амьтдын ундаалдаг усны эх үүсвэрт үзүүлж
болзошгүй нөлөөллийг хамгийн бага төвшинд
байлгаж, бууруулах зорилтын хүрээнд, Ханбогд
сумын 22 малчин 28 гар худгийн усны түвшинг
нягтлан ажиглах оролцоонд тулгуурласан
Мониторингийн хөтөлбөрт оролцож байна.
Малчид худгийн усны түвшингийн мэдээллийг
цуглуулдаг бөгөөд энэ мэдээллийг Оюу Толгойн
судалгаа шинжилгээтэй харьцуулдаг билээ.
Мониторингийн судалгааны үр дүнг малчид
болон олон нийтэд мэдээлдэг юм.
Оюу Толгойн эргэн тойрны олон худаг, уст
цэгүүд засвар үйлчилгээ дутагдалтайн улмаас
муудах эрсдэлтэй тулгараад байна. 2011 оноос
хойш, Оюу Толгойн Бэлчээрийн менежментийн
хөтөлбөрийн хүрээнд, эдгээр худгуудийн
ихэнхийг нь засаж, сэлбэх ажил хийгдсэн
бөгөөд энэ ажлын үр дүнд усан хангамжийг
сайжруулаад байна.
2012 онд, эвдэрсэн, нурсан болон ундарга
муутай 20 худгийг тодорхойлж, засаж
сайжруулаад байна. Ингэснээр, 128 мянган га
газар байрлах 67 малчин өрх, бараг 10 мянган
мал сүргийн усан хангамжийг сайжруулсан
билээ.
Оюу Толгой аймаг болон сумын удирдлагатай
хамтран ажиллаж, нутгийн иргэдийн ашигладаг
худаг ус, уст цэгүүдийг хамгаалж, засаж сэлбэн,
сайжруулж байна.

ЗЭРЛЭГ АН АМЬТДЫГ ХАМГААЛАХ НЬ
Оюу Толгой компани Ханбогд сумын байгаль хамгаалагчидтай хамтран
орон нутгийн зэрлэг ан амьтдын мониторинг, ажиглалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх 17 малчныг дэмжин ажилласан. 2012 оны 5-р сард, эдгээр
малчид болон байгаль хамгаалагчид нийт 10 мянга гаруй км замыг
туулж, бараг 6 мянга гаруй зэрлэг амьтдыг ажиглаж, мониторинг хийсэн.
Эдгээр зэрлэг амьтдын мэдээллийг төвлөрсөн мэдээллийн баазад
хадгалж, Оюу Толгойн өөрийн судалгаа зэрэг өөр бусад судалгаануудтай
харьцуулсан. 2012 оны 12-р сард хийсэн үр дүнгийн уулзалтаар малчид
болон мэргэжилтнүүд мониторингийн үр дүнг хэлэлцэж, орон нутгийн
зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан.
Оюу Толгой компани орон нутгийн удирдлага болон малчидтай хамтран
Оюу Толгойн эргэн тойрны бүс нутгийн 6 мянга гаруй зэрлэг ан амьтдын
тооллогыг хийсэн.
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ИРЭЭДҮЙН АЖИЛЛАХ ХҮЧИЙГ
БЭЛТГЭЖ БАЙНА

Оюу Толгойн Авьяас чадварыг
хөгжүүлж,ажиллах хүчийг
бэлтгэх хөтөлбөрийн зорилго
нь Монгол Улсын уул уурхайн
мэргэжлийн ажиллах хүчийг
дотоодын болон олон
улсын оюутны тэтгэлэгт
болон дадлагажигч оюутны
хөтөлбөрүүдээр дамжуулан
бэлтгэх, хөгжүүлэх явдал билээ.

БОЛОВСРОЛ
Бид таван жилийн хугацаанд боловсрол, сургалтад 126 сая
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийж байна. Энэ нь Монгол
Улсын түүхэнд хийгдэж байгаа энэ төрлийн хамгийн том
хөрөнгө оруулалт болно.
Сургалт болон ур чадварыг уламжлуулах нь бидний
баримталж байгаа тогтвортой хөгжлийн гол зорилт билээ.
Оюу Толгойн техникийн болон удирдлагын албан тушаалд
ажиллах олон мянган Монголчуудыг сургаж байгаа
бөгөөд тэд маргаашийн бизнесийн удирдагчид болох юм.
6600 гаруй Монгол залуучуудыг аж үйлдвэрийн төрөл
бүрийн салбарт 40 гаруй мэргэжлээр сургаж байна. Энэ
хөтөлбөрийг саяхан өргөжүүлж, суралцаж байгаа хүмүүсийн
тоог бараг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн билээ.
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ БУЮУ ТЕХНИКИЙН
МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН СУРГАЛТЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА
Оюу Толгойн өргөн
хүрээний зорилттой
сургалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхийн тулд
шинээр гурван Мэргэжил,
сургалт, үйлдвэрлэлийн
төвийг (МСҮТ) барьж
байгуулж байна.

улсын их, дээд сургуулиудад суралцах боломжийг олгож
байгаа билээ.
• Монгол Улсын хэмжээний МСҮТ-үүд болон техникийн
коллеж сургуулиудад сургалтын тоног төхөөрөмжийг
ханган нийлүүлж байна.Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд,
гагнуурын сургалтын 30 тоног төхөөрөмжийг 25 МСҮТ-д
хүргэж өгөөд байна. 2.5 тэрбум төгрөгийн үнэтэй автомеханикийн, цахилгааны, гидравликийн, хийн, барилгын,
гагнуурын, сантехникийн, жолоодлогын зэрэг олон төрлийн
сургалтын тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг Монгол
Улсын хэмжээний 27 МСҮТ-д хандивлаад байна.
• Олон улсын байгууллагуудаар магадлан итгэмжлэгдсэн
боловсролын байгууллага болох Монгол дахь
Америкийн Их сургуулийг барьж байгуулахад нь
зориулж, Шинэ боловсролын хөгжлийн санд 150 мянган
ам.долларын хандив өгсөн.

• 2010- 2012 оны хооронд, Оюу Толгой компани Говийн
бүсийн Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд
Өмнөговь аймгийн 187 оюутанд санхүүгийн дэмжлэг
үзүүлсэн.Тус хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэнд, боловсрол,
барилгын инженер, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, байгаль
орчин зэрэг Өмнөговь аймагт хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй
мэргэжлийн ур чадварыг оюутнуудад олгож, хөгжүүлэхийг
дэмждэг.
• 2010 оноос хойш Оюу Толгой компани 132 дадлагажигч
оюутныг авч өөрийн ажлын байранд дадлага хийлгэсэн.
Эдгээрээс, 12 дадлагажигч оюутан, Оюу Толгойд
ажилд орсон. Энэ нь Оюу Толгойд авьяас чадварыг
хөгжүүлж, ажиллах хүчийг бэлтгэх хөтөлбөрийн
санааг хэрхэн хэрэгжүүлж, Монголын оюутнууд тус
хөтөлбөрийн үр дүнд хэрхэн чадваржиж байгааг харуулж
байгаа билээ.

Монголын ирээдүйн уул уурхайн
салбарт өөрийн улс орондоо,
ажиллах хүсэлтэй дэлхийн
төвшний мэргэжилтнүүд болон
удирдагчид шаардлагатай билээ.
Оч Цэрэнбат

Оюу Толгойн дотоодын их, дээд сургуульд суралцах оюутны
тэтгэлгийг авч, Оюу Толгойд дадлагажигч оюутнаар
ажиллаж байсан Оч Цэрэнбат одоо “Рио Тинто”-гийн Шинэ
төгсөгчдийн хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдан, “Рио Тинто”
компанийн АНУ-ын Юта муж дахь Кеннекотт дахь зэсийн
төсөл дээр ажиллаж байна. Оюу Толгойн Авьяас чадварыг
хөгжүүлж,ажиллах хүчийг бэлтгэх хөтөлбөрийн гурван
чиглэлд хамрагдаж, ашиг тус хүртсэн Оч Цэрэнбатыг дэлхийн
төвшний уул уурхайн мэргэжилтэн болох гэрэлт ирээдүй
хүлээж байгаа билээ.

Ханбогд, Налайх, Даланзадгадад шинээр МСҮТ барьж
байгуулахаас гадна, Эрдэнэт, Даланзадгад, Дархан, Чойр
хотуудад одоо байгаа МСҮТ-үүд болон коллежийг засаж,
өргөжүүлж байгаа болно.
ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗАРИМ ЖИШЭЭГ ДОР
ҮЗҮҮЛЭВ.
• Монголын боловсролын
салбарыг дэмжих зорилгоор
Монголын их, дээд
сургуулиудад суралцах
200 оюутан, АНУ, Англи,
Канад улсуудад уул уурхайн
мэргэжлийн чиглэлээр
олон улсын их, дээд
сургуулиудад суралцах
30 оюутныг Оюу Толгойн
Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрт
тус тус хамруулаад байна.
Эдгээр оюутны тэтгэлэгт
хөтөлбөр нь Оюу Толгойд уул уурхайн мэргэжилтнүүдийг
сургах боломжийг олгоод зогсохгүй, Монголчуудыг олон
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• 2011 онд эхэлж, 2014 он хүртэл үргэлжлэх МСҮТ-ийн багш
нарыг сургах хөтөлбөрийн хүрээнд 1200 багшийг сургаж
байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын МСҮТ-ийн
багш нарыг сургагч шилдэг тэргүүний сургагч багш нарыг
бий болгох ур чадварыг дамжуулан олгох юм.
• Ханбогд сумын дунд сургууль болон цэцэрлэгийн
шинэ өргөтгөлийг барьж байгуулах зардлын 40 хувийг
Оюу Толгой компани санхүүжүүлсэн билээ. Ханбогд суманд
шинээр барьж байгуулсан мэргэжлийн сургалтын
төвийг 2012 оны 5-р сард нээсэн бөгөөд тус төвд 150
оюутан байрлах боломжтой юм.
• Эрдэнэт, Даланзадгад, Дархан, Чойр хотуудад одоо байгаа
дөрвөн МСҮТ болон техникийн коллежүүдийг
засаж сайжруулж, өргөтгөсөн.
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БАГШ НАРЫН УР ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ХАМГИЙН ИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

2010 оны 7-р сард, Оюу Толгой компани Боловсрол,Соёл,
Шинжлэх Ухааны Яамтай Харилцан ойлголцлын санамж
бичиг байгуулсан билээ. Энэ санамж бичиг нь Монгол Улс
даяар шинээр байгуулагдсан МСҮТ-үүдийн сургалтын чанар,
стандарт олон улсын төвшинд нийцэж байх үүднээс багш
нарыг шинээр сургах хөтөлбөрийг бий болгож хэрэгжүүлэх
зорилтыг тавьсан болно.

Ханбогд сумын Техникийн сургалтын төв

Оюу Толгой компани бүрэн санхүүжүүлж байгаа тус
сургалтын хөтөлбөрийг, Австралийн мэргэжлийн
боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага болох
ETAS нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яамтай хамтран
хэрэгжүүлж байгаа болно. 2014 оны эцэс гэхэд,тус
хөтөлбөрийн хүрээнд 1200 мэргэжлийн боловсролын багш
нарыг сургасан байхаар төлөвлөж байна. Мөн Австралийн
МСҮТ-үүдэд харилцан зочилж, Монголын бусад багш нараа
сургаж, бэлтгэх, хөгжүүлэх, шилдэг багш нарын бүлгийг бий
болгох юм. Одоо хоёр дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа энэ
хөтөлбөрийн сургалтад нэмж 58 багш хамрагдсан бөгөөд
МСҮТ-ийн 30 менежер, захирал нэмэлт сургалт, дэмжлэгийг
авч байгаа болно.
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2012 оны 5-р сард, Оюу Толгой компанийн Гүйцэтгэх
ерөнхий захирал бөгөөд Ерөнхийлөгч Камерон МакРей
Ханбогд суманд шинээр баригдсан мэргэжил, техникийн
сургалтын төвийг албан ёсоор нээсэн билээ. Ханбогд
суманд барьсан энэ шинэ сургууль бол Монгол Улсын
хэмжээнд шинээр барьсан гурван сургалтын төв болон
сайжруулж, өргөжүүлсэн дөрвөн сургалтын төвийн нэг
билээ.

Тус сургалтын төвд менежмент, тооцоолон бодох, англи
хэл болон Оюу Толгойн ажилчдад зориулсан ажил
мэргэжлийн болон орон нутгийн өөр бусад бизнесмэнүүдэд
шаардлагатай олон тооны хичээлийг заадаг. Ханбогд суманд
барьсан дээрх техникийн сургалтын төвийг 3.6 тэрбум
төгрөгөөр барьж байгуулсан бөгөөд энэ нь таван жилийн
хугацаанд Оюу Толгойн зүгээс Монгол Улсын мэргэжлийн
боловсрол, сургалтын салбарт хийх 126 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулалтын нэг хэсэг билээ
.
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СОЁЛЫН ӨВ
Бид олон зууны турш байгалийн болон хүний гараар
бүтсэн соёлын үнэт өвийг хадгалж ирсэн Өмнийн говийн
соёлын өвийг хамгаалж, хадгалан авч үлдэх зорилт тавин
ажиллаж байгаа билээ. Оюу Толгой компани уурхайн үйл
ажиллагаанаас орон нутгийн түүх соёл болон өвд учирч
болзошгүй нөлөөллийг хамгийн бага төвшинд байлгахаар
зохицуулан, бүс нутгийн соёлын баялаг өвийг улам бүр
баяжуулан, бүс нутгийн хэмжээнд өв соёлын өвийг нөхөн
сэргээж, хадгалан үлдээх санаачилга гарган ажиллаж байна.

Бид оролцогч талуудай нягт хамтран ажиллах зорилт
тавин ажиллаж байна. Өмнийн говийн соёлийн баялаг өв,
уламжлалыг хадгалан авч үлдэхийн тулд Монгол Улсын
хэмжээнд болон орон нутгийн захиргаа, нутгийн ахмадууд,
мэргэжлийн болон ТББ-ууд зэрэг талуудтай хамтран
ажиллах шаардлагатай байдаг.
СОЁЛЫН ӨВИЙН ХӨТӨЛБӨР
Оюу Толгойн
Соёлын өвийн
хөтөлбөр нь
Өмнийн говьд
хэрэгжиж байгаа
энэ чиглэлийн
анхны цогц
судалгаанд
үндэслэгдсэн
билээ. Хөтөлбөр нь
соёл, түүх, нийгмийн чухал өв, нөөцийг хамгаалах чиглэлээр
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад
үлгэр жишээ болох шинэ жишиг юм. Мөн Монгол Улсын
Засгийн газар Оюу Толгойн соёлын өвийн хөтөлбөрийг
компанийн нийгмийн хариуцлагын шинэ стандартын загвар
хэмээн авч үзэж байгаа болно.
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ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗАРИМ ЖИШЭЭГ ДОР
ҮЗҮҮЛЭВ.
• 1930-аад оноос хойш, нурж сүйдсэн байдалтай байсан
Дэмчигийн хийдийн сэргээн засварлах ажлыг 150
мянган ам.доллараар санхүүжүүлэв.
• Орон нутгийн түүх, домгийг хойч үеийнхэнд үлдээх
зорилгоор нутгийн хөгшид, ахмад настай хүмүүсийн аман
яриа, дурсамжийг бүртгэн авч тэмдэглэх аман түүхийн
төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ төсөлд нутгийн 100
гаруй хүмүүс оролцсон бөгөөд үе дамжин ирсэн, гээгдэх
мартагдахад хүрээд байгаа олон чухал өв уламжлалыг авч
үлдэхэд чиглэх юм.
• Монгол Улсын Шинжлэх
ухааны академийн Түүхийн
хүрээлэнтэй хамтран
Өмнийн говийн уртын
дууны гар бичмэл,
цомгийг хэвлэв. Эдгээр
уртын дууг өнө эртнээс
үе дамжуулан дуулж
ирсэн бөгөөд нийгмийн
өөрчлөлтийн улмаас эдгээр
дууны ирээдүй бүрхэг
байсан билээ.
• Жил бүр зохион байгуулагддаг орон нутгийн Говь
фестиваль, Тэмээний баяр, Ботгоны баяр, овоо тахилга
болон өөр бусад соёлын арга хэмжээ, үйл ажиллагааг
ивээн тэтгэж хамтран оролцдог.

ГОВЬ НУТГИЙН ПАЛЕОНТОЛОГИЙН ӨВИЙГ ХАДГАЛАН ХАМГААЛЖ БАЙНА
Монголийн
говь нутаг
палеонтологийн
баялаг өв ихтэй
байдаг тул Оюу
Толгой компани
үйл ажиллагааны
явцад олдсон
аливаа олдворыг
таньж мэдэн,
хамгаалах хатуу
шаардлагатай
журмыг боловсруулан, үйл ажиллагаандаа мөрддөг билээ.
Үүний үр дүнд, Оюу Толгойн барилгын ажлын явцад үлэг
гүрвэл, эртний амьтдын чулуужсан яс, үлдэгдэл зэрэг
палеонтологийн баялаг үнэт олдворыг олж илрүүлсэн болно.
Соёлын өвийн бүрэн судалгаа хийгээгүй бол Оюу Толгойд
ямар ч барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэдэггүй болно. Үүний үр

дүнд, Оюу Толгойн барилгын ажлын явцад, Палеонтологийн
төв, Археологийн хүрээлэнгийн судлаачид нийт удаагийн 23
хайгуулийн болон авран хамгаалах малтлагын төслүүдийг
хэрэгжүүлсэн билээ.
Оюу Толгойн бүсээс олдсон аливаа олдвор, эд өлгийн
зүйлсийг Монгол Улсын Соёлын өвийг хамгаалах
хуулийн дагуу эрх бүхий мэргэжлийнсудалгааны
хүрээлэнгүүдэд шилжүүлдэг. Саяхан, Монгол Улсын ШУАийн Палеонтологийн хүрээлэн говийн бүсээс олдсон үлэг
гүрвэлийн яс, олдвороор Ханбогд суманд үзэсгэлэн гаргаж,
нутгийн иргэдэд үзүүлсэн билээ.
Дотоод үйл ажиллагаандаа соёлын өвийн хатуу
шаардлагатай журмыг хэрэгжүүлэн ажилласны үр дүнд, Оюу
Толгойн барилгын ажлын явцад түүхэн үнэ цэнтэй, соёлын
өвийн нэг ч олдвор, эд өлгийн зүйлс гэмтэж, алга болоогүй
билээ.
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨТӨЛБӨР
Оюу Толгой компани төслийн нөлөөллийн бүсийн орон
нутгийн иргэдийн сайн сайхан, тогтвортой хөгжлийн цөм
болсон эрүүл мэндийн асуудалд анхаарлаа хандуулан ирсэн.
Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийн
хүрээнд бид нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг
сайжруулахад хувь нэмэр оруулах зорилтот санхүүжилтийг
хийж байгаа болно.

• Даланзадгадын 3 өрхийн эмнэлэг, Ханбогдын сум дундын
эмнэлэг, Манлай болон Баян-Овоо сумдын эмнэлгийн
хог хаягдлын менежементийг сайжруулах
зорилгоор зургаан төрлийн багаж, тоног төхөөрөмж, гурван
төрлийн бие хамгаалах хэрэгсэл зэргийг санхүүжүүлэв.
• Орон нутгийн замын хөдөлгөөнд зөв, соёлтой оролцохыг
уриалсан сурталчилгааны зурагт хуудас, нугалбарын эх
боловсруулах гар зургийн уралдааныг сумдын 12-17 насны
хүүхэд, өсвөр үеийнхний дунд “Зөв дадал хэвшлийн төлөө”
уриан дор зарласан. 120 гаруй хүүхэд тус уралдаанд
оролцож бүтээлээ ирүүлснээс, шилдэг зургуудыг Оюу
Толгойн Фэйсбүүк хуудсанд нийтэлж, олны хүртээл болгов.
• Өмнөговь аймгийн алслагдсан сумдад ажиллаж амьдарч
байгаа эмч нарт тэтгэлэг олгох, орон нутгийн иргэдийн
эрүүл мэндийн нөхцөл боломжийг сайжруулахад
зорилготой Эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 7 дахь
жилдээ аймгийн ЭМГ-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа
бөгөөд 2012 онд 13 сум, Даланзадгадын НЭ болон
3 өрхийн эмнэлгийн 28 эмч, эмнэлгийн ажилтнууд
хамрагдаад байна

Тус хөтөлбөрийн нэн түрүүнд анхаарах асуудал гэж үзэж
дараах дөрвөн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Үүнд: Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх; халдварт
бус өвчин, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх; хүүхэд,
залуучуудын дунд эрүүл, зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх;
ба орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын чадавхийг
бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зэрэг орно.
ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗАРИМ ЖИШЭЭГ ДОР
ҮЗҮҮЛЭВ. ҮҮНД:
•
Аймгийн ЭМГ-тай
хамтран Даланзадгад,
Ханбогд, Баян-Овоо,
Манлай сумдын
эмч, эмнэлгийн
ажилтнуудыг
цусаар дамжих
халдвараас
сэргийлэх зорилгоор
Гепатит В вирусын эсрэг
вакцинжуулалтанд хамруулсан. Төсөл хэрэгжсэн найман
сарын хугацаанд Гепатит В вирусын халдвар, ажлын
байранд халдвараас хэрхэн сэргийлэх тухай сургалтыг сум
тус бүрт зохион байгуулж, дөрвөн сумдын 194 эмнэлгийн
ажилтнуудыг Гепатит В, С, ХДХВ, хүний папиллома,
герпесын үүсгэгчдийг тогтоох нарийн шинжилгээнд
хамруулж, 60 гаруй ажилтныг Гепатит В вирусын эсрэг
дархлаажуулалтанд хамруулсан болно.
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АСРАМЖИЙН ГАЗРЫН ХҮҮХДҮҮДЭД ТУСАЛЖ БАЙНА
• Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн, хөдөө орон нутгийн бартаат
замыг туулах чадвар сайтай Ланд Круизер түргэн
тусламжийн машиныг Ханбогдын сум дундын эмнэлэгт
энэ оны хоёрдугаар сард гардуулсан.
• Ханбогд сум дундын эмнэлгийн эмч нарын яаралтай
тусламж үзүүлэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор түргэн
тусламжийн машины багаж, тоног төхөөрөмжийг хэрхэн
ашиглах мэдлэг олгох сургалтыг ОТ СОС эмнэлэгтэй
хамтарч зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд тус
эмнэлгийн жолооч нарыг хамруулсан болно.
• Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг
төлөвшүүлэх ажилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор аймгийн
ЭМГ-н сургалт, сурталчилгааны танхимын засварыг бүрэн
санхүүжүүлж, сургалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлсэн.

Олон жил болж, хуучирч муудсан тус төвийн барилгад
засвар, үйлчилгээ хийх шаардлагатай болсон байсан.
Дээврээс нь ус гоождог болсон тул засч шинээр будах
шаардлагатай байсан бөгөөд цонхнууд нь ч хуучирч муудсан
байсан. Төвийн халаалтын зардал өсөж, хүүхдүүдийн
эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй хэмээн төвийн
ажилтнууд санаа зовж байсан. 2012 оны Хүүхдийн баярын
өдрөөр, Оюу Толгой компани дээрх асрамж, халамжийн
газрын засварт зориулж 28 сая төгрөг хандивласан.
“Вербист” өнчин хүүхдийн асрамж, халамжийн төв анх 1995
онд байгуулагдсанаасаа хойш, Улаанбаатар хотод өнчирч,
эцэг эхдээ хаягдсан 1500 гаруй хүүхдийг асран халамжилсан
байна.

Тус төвийн менежер Одгэрэл хэлэхдээ “Оюу Толгойн ачаар
хүүхдүүд одоо дулаан тохилог байранд амьдарч, суралцах
хүсэл эрмэлзэл дүүрэн болсон. Хүүхдүүд аз жаргал дүүрэн
инээмсэглэл, эрүүл мэнд, хичээл сурлагын амжилтаараа та
бүхэнд бэлэг барина” гэв.
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ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ НИЙГМИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
2012 ОНД ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН МОНГОЛ
УЛСАД ХИЙСЭН НИЙГМИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Нийт нийгмийн хөрөнгө оруулалт

Боловсрол

27,773,344 ам.доллар = 37,743,974,496 төгрөг

42% Эдийн засгийн хөгжил
2% Environment
5%

2% Соёлын өв
1% Эрүүл мэнд

53% Боловсрол

Өмнийн Говийн Эдийн засгийн хөгжил
Тодорхойлолт
Бүс нутгийн хөгжил болон дэд бүтцийн хөтөлбөр
Малчдын амьжиргааг сайжруулах, үргэлжлүүлэх хөтөлбөр
Өмнийн Говийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн хөтөлбөр
Бичил тусламжийн хөтөлбөр
Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр
Нийт

Ам.доллараар
9,697,453
689,327
427,610
243,189
92,806
11,150,385

Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжил
Тодорхойлолт
Ам.доллараар
Улаанбаатар хотын гудамжны тохижилт төслийг Монголын
хотуудын холбоотой хамтран хэрэгжүүлнэ
400,000
Монголын эдийн засгийн форумыг ивээн тэтгэсэн
150,000
Нийт
550,000

Төгрөгөөр
13,178,838,627
936,795,393
581,121,990
330,493,851
126,123,354
15,153,373,215

Төгрөгөөр

Нийт

215,930
190,003
91,718
77,761
4,705
14,424,379

293,448,286
258,214,458
124,645,251
105,677,607
6,393,592
19,602,731,265

Ам.доллараар

Төгрөгөөр

150,000
72,717

203,850,000
98,822,403

48,696

66,177,864

36,555

49,678,245

МУИС-тай хамтран “Нобелийн шагналтнуудын цуврал лекц-2”-ыг зохион байгуулав

10,079

13,697,624

Орон нутгийн сургалт/чадавхийг бэхжүүлэх
“TEDxУлаанбаатар” олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулав
“Жэй-Си-Ай Капитал Монголия” байгууллагатай хамтран 29-р дунд сургуульд
компьютерын лаборотари танхимыг байгуулав
“Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан” ТББ-аар дамжуулан бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг
олон нийтийн ойлголтыг дээшлүүлэх кампанит үйл ажиллагааг ивээн тэтгэв
МУИС-тай хамтран “Нобелийн шагналтнуудын цуврал лекц-3”-ыг зохион байгуулав
Баярсайханы өгүүллийг физикийн “Physics” сэтгүүлд хэвлэхийг ивээн тэтгэв
Нийт

10,049
9,359

13,656,591
12,719,222

6,839

9,294,816

6,479
5,533
2,530
358,837

8,805,616
7,519,017
3,438,270
487,659,669

Байгаль орчин
Тодорхойлолт

Ам.доллараар

Төгрөгөөр

Ханбогд сумын мод үржүүлгийн хөтөлбөр

298,744

405,993,096

Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр
МУИС-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Агаарын чанарын мониторинг” төслийг ивээн
тэтгэв

150,062

203,934,258

Оролцооны аргад түшиглэсэн Байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр
“Альяандра эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв” ТББ-аар дамжуулан мод тарьж, явган хүний
замыг барьж байгуулах үйл ажиллагааг ивээн тэтгэж байна
“Баянзүрх эмэгтэйчүүдийн хөгжил төв” ТББ-аар дамжуулан мод тарих төслийг ивээн
тэтгэв
“Амьтан хамгаалагч хүүхэд залуучуудын клуб” ТББ-ын үйл ажиллагааг ивээн тэтгэв
Нийт

543,600,000
203,850,000
747,450,000

Боловсрол (5 жилийн сургалт, боловсролын хөтөлбөр: 126 сая ам.доллар, 2010-2015)
Тодорхойлолт
Ам.доллараар
Төгрөгөөр
МСҮТ-ийн сургуулийг барьж байгуулах
7,229,950
9,825,502,227
6,600 суралцагчид
4,440,869
6,035,140,971
Дагалдан суралцах хөтөлбөр
1,173,694
1,595,049,534
МСҮТ-ийн багшийн сургалтын хөтөлбөр
582,426
791,517,287
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх
417,323
567,142,052
Олон улсын их, дээд сургуульд суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөр
Шинээр төгсөгчийн хөтөлбөр
Дотоодын их дээд сургуульд суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөр
Чадавхийг бий болгож, хөгжүүлэх
Дадлагажигчийн хөтөлбөр

Тодорхойлолт
Монгол дахь Америкийн Их сургуульд хандив өгөв
Өмнөговийн оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр
“Увдис” ТББ-ын зохион байгуулсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан сэтгэл
зүйн сургалтыг ивээн тэтгэв
Хүүхэд хамгааллын төвөөр дамжуулан хэрэгжүүлсэн ”Хүүхдийн хөгжилд хөгжим”
хөтөлбөрийг ивээн тэтгэв

Соёлын өвийн хөтөлбөр
Тодорхойлолт

59,070

80,276,130

47,443

64,475,037

29,592

40,215,528

7,146

9,711,414

1,465

1,990,935

593,522

806,596,398

Ам.доллараар

Соёлын өвийн хөтөлбөр
Нийт

Төгрөгөөр

449,304

610,604,136

449,304

610,604,136

Эрүүл мэнд
Тодорхойлолт

Ам.доллараар

Өмнийн Говийн нөлөөллийн бүсийн эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын дунд цусаар дамжин
халдварлах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төслийг хэрэгжүүлэв
Өмнийн говьд хэрэгжүүлсэн замын хөдөлгөөнд зөв, соёлтой оролцож, аюул ослоос
урьдчилан сэргийлэх төсөл
Өмнийн Говийн орон нутгийн эмнэлгүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх нь
“Вербист” өнчин хүүхдийн асрамж, халамжийн төвийн дээвэр, цонхыг засварлах, солих
үйл ажиллагааг ивээн тэтгэв

Төгрөгөөр

119,746

162,734,814

66,448

90,302,832

29,773

40,461,507

20,315

27,608,540

Хүүхэд,залуучуудын чадавхийг бэхжүүлж, зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх төсөл

6,927

9,413,793

Улаан загалмай нийгэмлэгийн цус хандивлах үйл ажиллагаа

3,708

5,038,769

246,917

335,560,255

Нийт

Нийгмийн хөрөнгө оруулалт
Тойм 2012

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Моннис Цамхаг
Чингисийн Өргөн Чөлөө 15
Сүхбаатар дүүрэг, 14240
Улаанбаатар, Монгол улс
Л.Ариунчимэг
Утас: +976-11-331880 (дотуур утас. 3800, 3801)
Факс: +976-11-331890
И-мейл: online@ot.mn

МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВҮҮД
И-мейл: OTInfoCentre@ot.mn
Байршил - Улаанбаатар
“Одкон” компанийн барилга, 1-р давхар (МУИС-ийн 4-р байр
буюу Эдийн Засгийн Сургуулийн баруун талд)
Бага Тойруу гудамж, 8-р Хороо
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар, Монгол Улс
Утас: +976-11-353366
Бид Даваа гарагаас Бямба гарагийн хооронд өглөөний 09:0018:00 цаг хүртэл нээлттэй байдаг.
Байршил - Даланзадгад
“Тост Говь” ХХК-ийн барилга, Даланзадгад сумын 3-р баг
Өмнөговь аймаг, Монгол Улс
Д.Олжмэдэх
Утас: +976-7053-3941
Бид Даваа гарагаас Баасан гарагийн хооронд өглөөний 09:0018:00 цаг хүртэл нээлттэй байдаг.
Ханбогд суман дахь Оюу Толгойн салбар
Хашааны дугаар 5, Цаг уурын 1-р гудамж, Ханбогд сум
Өмнөговь аймаг, Монгол Улс
Утас: + (976) 015 35 12188, + (976) 015 35 12194

Баян-Овоо суман дахь Оюу Толгойн салбар
Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газар
Өмнөговь аймаг, Монгол Улс
Утас: + (976) 99058766
+ (976) 96963338
Манлай суман дахь Оюу Толгойн салбар
Манлай сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөтгөл
Өмнөговь аймаг, Монгол Улс
Утас: + (976) 88164155
+ (976) 96963337
Даланзадгад суман дахь төлөөлөгчийн газар
“Тост Говь” ХХК-ийн барилга, Даланзадгад сумын 3-р баг
Өмнөговь аймаг, Монгол Улс
Утас: + (976) 7053 3941
Факс: + (976) 7053 3963
Даланзадгад сумын Шуудангийн газар, Шуудангийн хайрцаг 463,
Даланзадгад сум
Өмнөговь аймаг, Монгол Улс

