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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

  Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, 
ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ. Энэ 
бол “Оюу толгой” компанийн алсын 
хараа буюу нэг ёсондоо уриа нь юм. 
Тус компани энэхүү уриагаа ажил хэрэг 
болгохын тулд олон төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлдэг билээ. Тэдний нэг нь 
дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр юм. Уг 
хөтөлбөр нь үндэсний их, дээд сургуульд 
уул уурхайн чиглэлээр амжилттай 
суралцаж байгаа оюутан сурагчдад 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд зогсохгүй 
тэдний сурч хөгжих боломжийг дэмжих 

зорилготой юм. 2010 оноос хойш 230 
оюутанд энэхүү тэтгэлгийг олгоод байна. 
2017-2018 оны хичээлийн жилд дотоодын 
тэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгарсан 30 
оюутанд батламж гардуулах ёслол 
аравдугаар сарын 27-ны өдөр “Блю 
скай” цамхгийн “Кристал” танхимд 
болов. Ёслолд “Оюу толгой” компанийн 
Санхүү эрхэлсэн захирал Пол Муллинс, 
Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа, БСШУСЯ, МУИС, 
ШУТИС-ийн  удирдлага, хөтөлбөрт 
шалгарсан оюутнуудын эцэг, эхийн 
төлөөлөл оролцов.

Пол Муллинс ёслолыг нээж хэлэхдээ 
“Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
шалгарсан оюутнуудад батламж 
гардуулах ёслол найм дахь жилдээ 
болж байна. Манай компани БСШУЯ-тай 
2010 онд байгуулсан Санамж бичгийн 
хүрээнд 200 оюутанд дотоодын, 30 
оюутанд гадаадын тэтгэлэг олгохоор 
амласан билээ. Энэ амлалтаа 2015 онд 
бүрэн биелүүлсэн юм. Гэсэн ч бид энэ 
хичээлийн жилд 30 оюутанд тэтгэлэг 
олгохоор шийдвэрлээд байна. Эдний 
20 нь ШУТИС-ийн, 10 нь МУИС-ийнх, 11 
нь эмэгтэй юм. Монголын ирээдүйн 
манлайлагчид эдний дундаас төрөх 
байх аа. Тэтгэлэг хүртсэн 230 оюутнаас 
23 нь “Оюу толгой”-д ажиллаж байгаа. 

Цөөнгүй нь манай гэрээт болон туслан 
гүйцэтгэгч компаниудад ажиллаж 
байна. Боловсрол бол аливаа улс орны 
хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг 
чухал салбар. Тэтгэлэг хүртэх шалгуур 
хангасан оюутнуудад “Оюу толгой”-н 
нэрийн өмнөөс баяр хүргэж, сурлагын 
өндөр амжилт хүсэн ерөөе. Амжилт 
тууштай хөдөлмөр, уйгагүй хүчин 
чармайлтын үр дүнд ирдэг юм шүү” гэж 
хэлэв.

“Монгол оюутнуудад тэтгэлэг 
олгож буй “Оюу толгой” компанийн 
удирдлагад талархлаа илэрхийлье. 
Тэтгэлэг хүртсэн та бүхэн Монгол Улсдаа 
хэрэгтэй сайн мэргэжилтнүүд болоорой. 
Тэтгэлгийн ард ихээхэн хариуцлага 
ногдож байгааг ухаарч, эрдэм номдоо 
шамдан суралцаарай” гэж БСШУСЯ-
ны мэргэжилтэн захиж байв. Тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт шалгарсан ШУТИС-ийн 
цахилгааны инженерийн хоёрдугаар 
курсийн оюутан Ц.Давааням морин 
хуурын яруу аялгуугаар ая эгшгийн 
хадаг барьж, МУИС-ийн нэгдүгээр 
курсийн оюутан Б.Пүрэвсүрэн ардын 
бүжиг бүжиж, ШУТИС-ийн уул уурхайн 
цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 
инженерийн дөрөвдүгээр курсийн 
оюутан Б.Батчулуун зохиосон шүлгээ 
уншиж сонирхуулав.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ 
ШАЛГАРСАН ОЮУТНУУД БАТЛАМЖАА ГАРДЛАА

Эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, 
ур чадвар, 
үнэт зүйлс 
бүтээлцэнэ
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“Оюу толгой” компанийн Ур чадвар, 
манлайллын хөгжлийн ерөнхий зөвлөх 
Ц.Бүжин “Та бүхэн энэ хөтөлбөрт 
шалгарснаар санхүүгийн дэмжлэг 
авч байгаадаа баяртай байгаа нь 
мэдээж хэрэг. Үүнээс гадна өөрийгөө 
хөгжүүлэх, шинээр нээх, өсч дэвжих 
сайхан боломжийг энэхүү тэтгэлэг олгож 
байгаа шүү. “Оюу толгой”-д дадлага 
хийх боломж ч бас байгаа. Энэ бол 
ахмад туршлагатай мэргэжилтнүүдээс 
үг сургаалийг нь сонсох, дэмжлэг 
авах сайхан боломж юм” гэж ярилаа. 
Батламжид “Хичээл сурлагаараа 
тэргүүлэн оюутан залуусын манлайлагч 
нь байж, 2017-2018 оны “Оюу толгой” 
компанийн оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
шалгарсан тул энэхүү батламжийг олгов. 
“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга 
Г.Батсүх, Гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес” гэжээ.

Тэтгэлэгт шалгарсан залуус “Оюу 
толгой” компаниас ямар дэмжлэг 
авдаг вэ. Хэдийгээр энэхүү хөтөлбөрт 
хамрагдахын тулд дотоодын магадлан 
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд 
тодорхой заасан чиглэлээр 2, 3, 4 дүгээр 
дамжааны өдрийн ангид сурдаг байх, 
сурлагын голч дүн 3.2, түүнээс дээш байх, 
бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаагүй 
байх зэрэг өндөр шалгууртай ч хүлээн 
авах дэмжлэг нь хангалттай билээ. Үүнд 
сургалтын төлбөр, сар бүрийн тэтгэмж, 
хөдөө орон нутгийн оюутнуудын дотуур 
байрны төлбөр зэрэг багтдаг юм.

МУИС-ийн нэгдүгээр курсийн оюутан, 

Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн  2016-
2017 оны төгсөгч Ч.Түвшингэрэл ярихдаа 
“Энэхүү хөтөлбөр миний төдийгүй олон 
арван залуусын өөрийгөө нээх луужин 
болсон юм. Тэр хөтөлбөрийн ачаар өдий 
зэрэгт хүрсэндээ баяртай байна. Хөлийг 
минь дөрөөнд гарыг минь ганзаганд 
хүрэхэд сэтгэл харамгүй тусламж 
үзүүлсэн “Оюу толгой”-нхоо удирдлагад 
баярлалаа. Бидний дундаас олон 
мундаг эрдэмтэн, тэр ч байтугай төрийн 
тэргүүн, цаашлаад Нобелийн шагналтан 
ч төрөх болно” гэлээ.

Ардын бүжиг чадварлаг бүжиглэсэн 
Б.Пүрэвсүрэнгийн авга ах Д.Ганбаатар 
“Тэргэл мөнх” компанид орон сууцны 
дулааны инженерээр ажилладаг юм 
байна. Тэрээр “Хэдийгээр гидрогеологич 
инженер дүү маань 2-3 жилийн өмнө 
хүнд өвчний улмаас нас барсан ч охин 
нь сэтгэлээ хатамжилж, өөрийгөө 
дайчлан хичээсний ачаар өнөөдөр 

“Оюу толгой”-н тэтгэлэг гардаж байна. 
Би дүүгээрээ маш их бахархаж байна” 
гэж өгүүлэв. Уг тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
шалгарсан Өмнөговь аймгийн хоёр 
хүүтэй уулзлаа.

Будсүрэнгийн ЭРДЭНЭТӨГС: 
Даланзадгадын нэгдүгээр 

сургуулийг 2015 онд 
төгсчээ. Аав, ээж нь 
төрсөн нутагтаа 
мал маллаж, 
газар тариалан 

эрхэлдэг гэнэ. 
Зургаан хүүхэдтэй 

айлын отгон хүү. Математик, 
философийн хичээл, сагс тоглох дуртай. 
Тэрээр “Тохиолдсон саад бэрхшээлийг 
хичээл зүтгэлээрээ давж гарсан. Гэр бүл 
маань миний хамгийн үнэт зүйл. Хүсэл 
мөрөөдлөө олсон хүний ирээдүйн зам 
мөр тодорхой шулуун болдог. Амжилтыг 
бид өөрсдөө олж авах учиртай. Хүсэл 

мөрөөдөлдөө хүрсэн тэр цэг бол 
чухамдаа амжилт юм. Амьдралынхаа 
учир утгыг сайн ойлгож амьдарцгаая” 
гэж найз нөхдөдөө захья даа” гэж 
ярьсан юм. Ухаантай хүү байна лээ.

Нянтайн ГАНГААНЯМ: Сэврэй сумын 
уугуул. Даланзадгад 

хотдоо 11 дүгээр 
ангиа төгсөөд хэсэг 
зуур орон нутагтаа 
хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлжээ. Ээж, эгч 

хоёр нь Сэврэйдээ 
500-гаад малаа 

адгуулан амьдардаг аж. Шатар тоглох, 
ууланд аялах дуртай, явган аяллын 
зэрэгтэй тамирчин юм. “Сургалтын 
төлбөр, сар бүр тэтгэмж авна гэдэг 
оюутан хүний нуруун дээрх хүнд ачааг 
хөнгөлж, зөвхөн хичээлдээ шамдан 
суралцах боломж олгодог юм” гэж тэр 
залуу өгүүлэв. 
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  Иргэний боловсролын 
төв нь Монгол Улсын Засгийн 
газар, НҮБ-ын Хүн амын 
сангаас хамтран хэрэгжүүлж 
буй “Залуучуудын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжүүлэгч 
байгууллагын нэг бөгөөд “Оюу 
толгой” компанийн санаачилга, 
санхүүжилтээр Ханбогд сумын  
зорилтот бүлгийн залуучуудыг 
дэмжих  төслийг хэрэгжүүлж 
байгаа юм.  Ханбогд сумын  
харьяат, Монгол Улсын магадлан 
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, 
коллеж, МСҮТ-д  амжилттай 
суралцаж буй, цаашид орон 
нутгийн хөгжил, нийгмийн 
амьдралд хувь нэмрээ оруулах 
хүсэл эрмэлзэлтэй  оюутан 

залуучуудад зориулж, 2017-2018 
оны хичээлийн жилд  тэтгэмж 
олгох тэтгэлэгт хөтөлбөр 
зарласнаа дүгнэж, шалгарсан 
найман оюутанд энэ сарын 15-нд 
батламж гардууллаа. НҮБ-ын Хүн 
амын сангийн Суурин төлөөлөгч 

Наоми Китахара 
ёслолыг нээж 

хэлэхдээ 
“Тогтвортой 
хөгжлийн 
17 зорилтын 

1/3 нь 
залуучуудтай 

холбоотой байдаг. Энэ бол 
залуучууд-хөгжлийн жолоодогч 
мөн гэдгийн баталгаа юм. 
Бид “Оюу толгой” компанитай 
хамтын ажиллагаа, түншлэлээ 
улам эрчимжүүлж байгаа. 
Манай байгууллага өмнө нь 
дэлхийн өөр хаана ч уул уурхайн 
компанитай хамтран ажиллаж 
байгаагүй. Харин Монголд 
“Оюу толгой”-той маш идэвхтэй 
хамтран ажиллаж байгаадаа 
баяртай байна. Бид хамтдаа 
орон нутагт олон зүйлийг 
бүтээсэн. Тэтгэлгийн батламж 
гардаж буй залуустаа хандаж 
хэлэхэд та бүхэн Ханбогд сум, 
Өмнөговь аймаг, цаашлаад 
Монгол Улсын хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах үүрэгтэй хүмүүс 
шүү. Та бүхнээс бидний, энэ улс 

орны  ирээдүй хамаарна гэдгийг 
сануулъя” гэв. “Оюу толгой” 
компанийн Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер 

Ш.Байгалмаа 
“Аливаа 

хэргийг 
бүтээхэд 
хамтын 
зүтгэл 

юунаас ч 
чухал. Та 

бүхнийг хараад 
Монголын ирээдүй гэгээлэг 
байна гэж бодож байна.  
“Оюу толгой” компани Монгол 
Улсын хөгжил дэвшилд хувь 
нэмэр болохуйц олон төсөл 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. 
Дотоодын, гадаадын, говийн 
гээд залуучуудад зориулсан 
цөөнгүй тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж байгаа. Энэ 
бүхний үр дүнд 650 гаруй хүнд 
тэтгэлэг олгосноос нэлээд нь 
“Оюу толгой”-д үр бүтээлтэй 
ажиллаж байна. Та бүхэнд 
олгож буй энэхүү тэтгэлэг бол 
тун үнэ цэнтэй. Нэг ёсондоо та 
нарт нийгмийг түүчээлэн явах 
эрхэм үүрэг, их итгэл найдвар 
хүлээлгэж байгаа хэрэг. Тэр 
итгэлийг бүү хөсөрдүүлээрэй” 
гэж захисан юм. 

ХАНБОГД СУМЫН 
ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН 
ЗАЛУУЧУУДЫГ 
ДЭМЖИХ 
ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ ШАЛГАРСАН 
ОЮУТНУУДАД БАТЛАМЖ 
ГАРДУУЛЛАА
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“Нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд 
ийм сайхан төсөл хэрэгжүүлж байгаа 
“Оюу толгой” компанийн удирдлагад 
талархлаа илэрхийлье. Манай төв ийм 
төслийг Монголын 10 аймаг, гурван 
дүүрэг, хоёр суманд хэрэгжүүлж байна. 
Энэхүү тэтгэлэгт хамрагдана гэдэг та 
нарын амьдралд тохиож буй ховорхон 
аз, хувь тавилан юм. Тэтгэлгийн 
батламж гардаж буй та нарт ихээхэн 
үүрэг хариуцлага ногдож байна. Та 
бүхэн орон нутгийнхаа залуусыг 

үлгэрлэн манлайлах 
учиртай хүмүүс” 

хэмээн Иргэний 
боловсролын 
төвийн гүйцэтгэх 
захирал 

Р.Нарангэрэл 
ярьсан юм. Тэтгэлэгт 

хөтөлбөрт шалгарсан 
найман оюутны долоо нь МУБИС-
ийнх байлаа. Тус сургуулийн Гадаад 
харилцааны албаны 
дарга доктор 
Э.Гэрэлт-Од 
хэлэхдээ “Тэтгэлэгт 
шалгарсан 
оюутны олонх нь 
манай сургуулийнх 
байгаад бахархаж 
байна. Хариуцлагатай уул 
уурхайг түүчээлэн яваа “Оюу толгой” 
компанийнханд талархал илэрхийлье. 
Тогтвортой хөгжил гэдэг багш, 
боловсролоор л дамжиж хэрэгжинэ. 

Та бүхэн нийгмийн идэвхтэй гишүүн 
болоорой” гэлээ.

Дэлхийн 192 орон НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейн чуулганаар Тогтвортой 
хөгжлийн 17 зорилтыг баталж, 2030 
он гэхэд тэдгээрийг биелүүлэх амлалт 
авсан юм. Эдгээр зорилтод хүрэх гол 
найдвар нь залуучууд бөгөөд тэдний 
оролцоог хангах явдал юм хэмээн НҮБ-
ын удирдлага үзэж байна.  “Хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулах боломжийг залууст 
олгохын тулд өнөөгийн тогтолцоог 
тэдэнд тохируулан өөрчилж, тэднийг 
эрх мэдэлжүүлэх нэн шаардлагатай 
байна” хэмээн тус байгууллагын 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио 
Гутеррес хэлсэн байдаг.

Хүн амын дийлэнх болох залуучуудын 
хөгжлийн асуудлыг ийнхүү чухалчилж 
буй энэ үед “Оюу толгой” компани 
нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд  үйл 

ажиллагаагаа явуулдаг Өмнөговь аймаг, 
Ханбогд сумын залуучуудын хөгжилд 
хувь нэмэр оруулахаар ажиллаж байна. 
“Оюу толгой” компани, НҮБ-ын Хүн амын 
сан  “Залуучуудын хөгжлийн төлөө-
Эерэг байхыг онцлох нь” хамтарсан 
гэрээнд 2015 онд гарын үсэг зурсан 
билээ. Энэ төслийн хүрээнд Залуучуудын 
хөгжлийн төв, Үе тэнгийн сургагчдын 
сүлжээ, Өсвөр үе залуучуудад ээлтэй 
клиник байгуулах зэрэг зорилтыг 
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм.

Зорилтот бүлгийн залуучуудыг 
дэмжих боловсролын санаачилгын 
хүрээнд Ханбогд сумын харьяат 15-
34 насны, Монгол Улсын магадлан 
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллеж, 
МСҮТ–д 2017-2018 онд амжилттай 
суралцаж буй, цаашид орон нутгийн 
хөгжил, нийгмийн амьдралд хувь нэмрээ 
оруулах хүсэл эрмэлзэлтэй 10 хүртэлх 

оюутан залууг сонгож, 2017-2018 оны 
хичээлийн жилд амьжиргааны доод 
түвшинтэй тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг 
10 сарын турш олгохоор шийдвэрлэсэн 
юм. Тэтгэлгийн 185.300 төгрөгийг 
сар бүрийн эхний долоо хоногт 
багтаан оюутны бүртгэгдсэн дансанд 
байршуулах ажээ. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
шалгарсан Ханбогд сумын оюутнуудтай 
уулзлаа.

Баяраагийн 
Оюунтуяа Гавилууд 
багийнх. МУБИС-
ийн багшийн 
ангийн оюутан. Аав 
нь “Оюу толгой” 
компанийн Орон 
нутгийн харилцааны 
хэлтэст ажилладаг. “Бусдыг манлайлах, 
олон нийтийн ажилд оролцох дуртай. 

Ирээдүйгээ гэгээлгээр 
төсөөлдөг” гэж ярив.

Сугаржавын 
Баярмагнай 
Жавхлант багийнх. 
МУБИС-ийн 

нийгмийн ажилтны 
нэгдүгээр дамжааны 

оюутан. Ээж нь бага ангийн багш, аав нь 
Ханбогд дахь “Оюу толгой”-н хүлэмжид 
ажилладаг. Олон нийттэй харилцах, 
бусдыг манлайлах, шинэ соргог зүйлийг 
сонирхдог гэсэн. Сургуулиа төгсч 
мэргэжил эзэмшин өөрийгөө хөгжүүлээд 
дараа нь орон нутагтаа очиж залуусыг 
хөгжүүлэхийг мөрөөддөг.
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Баясгалангийн Дашням Баян 
багийнх. МУБИС-ийн 

гадаад хэлний 
хоёрдугаар 
дамжааны 
оюутан. Аав нь 
олон жил жолоо 

мушгижээ. Дуу 
дуулах дуртай. Англи 

хэлээ сайн сурч байгаа гэсээн. Сургуулиа 
төгссөний дараа юм үзэж, нүд тайлаад 
залуустаа мэдлэг түгээнэ гэсэн гэгээн 
мөрөөдөлтэй явдаг аж.

Мөнхбатын Билгүүн Номгон 
багийнх. МУБИС-ийн 
Багшийн сургуулийн 
гуравдугаар 
дамжааны оюутан. 
Тэтгэвэрт гарсан 
эмээ, өвөөтэйгөө 
амьдардаг. Тэрээр 
“Энэ тэтгэлэг бол сайн 
сурах, нийгмийн тустай үйлсэд оролцох 
боломж олгосон оюуны  чухал хөрөнгө 
оруулалт. Энэ боломжийг үр дүнтэй 
ашиглаж, улс орон, орон нутагтаа ихийг 
бүтээнэ. Залуу хүн зорилготой бол эх 
орон ирээдүйтэй” гэж ярьж байв.

Үнэнбатын Энхтайван Жавхлант 
багийнх. МУБИС-

ийн хоёрдугаар 
дамжааны оюутан. 
Ирээдүйд химийн 
багш болно. 
Морин хуур 

тоглоно, дуулна, 

бүжиглэнэ гээд урлагийн төрөл бүрийн 
авьяастай. Зөндөө медальтай гэнэ лээ. 
Сургуулиа төгсөөд орон нутагтаа очиж 
ажиллах, яваандаа өөрийн гэсэн хувийн 
сургуультай болохыг мөрөөддөг гэж 
хэлэв.

Ундрахбаярын 
Оюунжаргал Номгон 

багийнх. МУБИС-
ийн хоёрдугаар 
дамжааны оюутан. 
Ирээдүйд химийн 

багш болно. Аав 
нь Оюу толгойн далд 

уурхайд, ээж нь мөн компанийн бичиг 
хэрэгт ажилладаг. Сайн үйлсийн аянд 
оролцох дуртай, өөрийгөө хөгжүүлэхийг 
эрхэм зорилгоо 
болгосон, НҮБ-ын  
ажилтан болохыг 
мөрөөддөг бүсгүй.

Эрдэнэбаярын 
Оргилболд 
Гавилууд багийнх, 

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн 
маркетинг менежементийн хоёрдугаар 
дамжааны оюутан. Спортоор хичээллэх 
дуртай. Аав нь “Оюу толгой”-н ханган 
нийлүүлэгч “Ханбогд хурд” компанийн 
жолооч. “Манайхан үр удмаараа 
амьдарч ирсэн Ханбогд нутгийнхаа 
ирээдүйг залуус бид л авч явна” гэсэн 
өөдрөг сэтгэл тээж яваа залуу.

Очирбатын 
Мөнгөнцоож 
Номгон багийнх. 
МУБИС-ийн 
сэтгэл судлалын  
нэгдүгээр 

дамжааны оюутан. 
Морин хуур тоглодог, 

нийгмийн ажилд оролцох дуртай. 
Төрөлх сумандаа очоод нутгийн 
залуусаа зөв сэтгэхүйтэй болгох үйлсэд 
хувь нэмрээ оруулах эрмэлзэлтэй 
нэгэн. Ээж нь “Оюу толгой”-н түнш SSM 
компанид ажилладаг.  

 

  “Өмнөговь аймгийн удирдлага 
хоёр жилд нэг удаа малчдын 
зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж, 
аймгийнхаа 15 сумын малчид, 
хөдөлмөрчдийг оролцуулж ирсэн 
уламжлалтай билээ. Энэ удаагийн 
зөвлөлгөөнийг Даланзадгад хотноо 11 
дүгээр сарын 30, 12 дугаар сарын 1-ний 
өдөр зохион байгуулахаар болжээ 
Зөвлөлгөөнөөр 

• Малын бэлчээр
• Нийгмийн асуудал
• Хүн, малын эрүүл мэндийн 

чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулна. 

Зөвлөлгөөн малчид, иргэдийнхээ 
санал сэтгэгдлийг сайтар сонсч ажил 
хэрэг болгох онцлогтой бөгөөд 300 
малчин оролцуулахаар төлөвлөж, 
хүйсийн хувьд тэнцүү байхаар 
ярилцжээ.

Зөвлөлгөөнд оролцож буй малчид 
иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээнд хамруулахаар болсон 
байна.  

МАЛЧДЫН САНАЛ 
СЭТГЭГДЛИЙГ СОНСЧ 
АЖИЛ ХЭРЭГ БОЛГОХ 
ЗӨВЛӨЛГӨӨН 
БОЛНО
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 2017 оны арваннэгдүгээр сар

 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций 
суманд 50 мВт хүчин чадалтай “Цэций” 
салхин цахилгаан станц байгуулж 
ашиглалтад орууллаа. Энэ  бүтээн 
байгуулалтыг нэг жилийн хугацаанд 
барьсан байна.

Бүтээн байгуулалтын явцад 500 
орчим түр ажлын байр бий болсон бол 
станцын үйл ажиллагаа жигдэрснээр 50-70 
тогтмол ажлын байр бий болох аж. 128 
сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтаар 
барьсан уг цахилгаан станцыг ашиглалтад 
оруулснаар жилд 201 сая кв/цаг цахилгаан 
эрчим хүч үйлдвэрлэж, Төвийн бүсийн 
цахилгаан дамжуулах сүлжээнд нийлүүлэх 
боломжтой болж байна. Түүнчлэн уг 
төслийг хэрэгжүүлснээр жилд 230 мянган 
тоон хүлэмжийн хийн  ялгаралтыг 
бууруулж, 180 мянган тонн нүүрс, 1.2 сая 
тонн ус хэмнэх тооцоо гаргажээ. “Цэций” 
нь Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай 
хоёр дахь салхин цахилгаан станц болж 
байгаа юм.  

Аймгийнхаа сумдад салхин станц 
байгуулах, салхины нөөцөөр салхины 
эх үүсвэрийг бий болгох томоохон 
зорилтыг Өмнөговь аймгийг 2016-2020 
онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулсан 
нь ийнхүү биеллээ олж байна. 2012 
онд байгуулагдсан “Клин энержи 
Ази” компани болон түүний хувьцаа 
эзэмшигчид болох “Ньюком” компани, 
“Софтбанк энержи” корпорац нь Японы 
Олон улсын хамтын ажиллагааны 
агентлаг /JICA/, Европын сэргээн 
босголт, хөгжлийн банктай хамтран 
энэхүү бүтээн байгуулалтыг хийсэн 
байна. Энэхүү төсөл нь ЖАЙКА-гийн 
хувьд хилийн чанадад хувийн хэвшилд 
зээл олгон хэрэгжүүлсэн сэргээгдэх 
эрчим хүчний анхны төсөл нь болж 
байгаагаараа онцлог юм. “Клин энержи 
Ази” компани 2014 онд Цахилгаан 
дамжуулах үндэсний сүлжээтэй хамтран 
цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан 

авах гэрээг байгуулсан аж. Уг гэрээ 
болон УИХ-аас 2007 онд баталсан 
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, 
2015 онд баталсан Төрөөс эрчим хүчний 
талаар баримтлах бодлого нь “Клин 
энержи Ази” компанийн хувьд “Цэций” 
салхин цахилгаан станцын төслийг 
амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах гол хүчин 
зүйл болсон байна. “Клин энержи Ази” 
компани “Цэций” салхин цахилгаан 
станцын барилга угсралтын ажлыг 
төслийн талбарт 2016 оны есдүгээр сард 
эхлүүлснээс хойш яг нэг жилийн дараа 
25 салхин турбины угсралт, суурилуулалт, 
“Цэций” дэд станц болон тус станцыг 
Монгол Улсын төвийн бүсийн нэгдсэн 
сүлжээнд холбох 32 км урттай цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугамын барилга 
угсралтын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад 
оруулах туршилтыг амжилттай гүйцэтгэн 
нээлтээ хийсэн томоохон үйл явдал 
боллоо. Энэ оны есдүгээр сард барилга 
угсралтын ажлыг 900000 хүн/цаг 
осолгүй ажилласан амжилттайгаар 
“Цэций” салхин цахилгаан станцын 
нээлтийг хийв. Тус төслийн хувьд 
барилга угсралтын ажил нь анх 
төлөвлөсөн хугацаанаас даруй гурван  
сарын өмнө дууссан төдийгүй барилга 
угсралтын ажлын явцад ойролцоогоор 
500 орчим хүн ажилласнаас 95 хувь нь 
монгол ажилтнууд байлаа.

Монгол Улс нь дэлхийд хүн амын 
нягтаршлаараа хамгийн багад 

тооцогддог улсын нэг бөгөөд хахир 
хатуу өвлийн улиралтай учир хүн ардаа, 
ялангуяа хөдөө орон нутагт амьдарч буй 
оршин суугчдыг цахилгаан, дулаанаар 
хангахад ихээхэн хүчин чармайлт гаргах 
шаардлагатай байдаг. Хэдий тийм 
боловч Монгол Улс нь салхины эрчим 
хүчээр цахилгаан гаргах томоохон 
үйлдвэрлэгч болох боломжтой бөгөөд 
1100 гегаватт гаруй чадлыг суурилуулах 
бололцоотой бөгөөд Монгол орны 
өмнөд болон зүүн бүс нутагт салхины 
эрчим хүчний нөөц ихтэй. Тухайлбал, 13 
аймгийн нутаг дэвсгэрт 20000 мВт-аас 
дээш, есөн аймгийн нутаг дэвсгэрт 50000 
мВт-аас дээш салхины эрчим хүчний 
нөөцтэй байдаг бол Өмнөговь аймгийн 
нутаг дэвсгэр дангаараа 300000 мВт 
салхин эрчим хүчний нөөцтэй. “Цэций” 
салхин цахилгаан станц нь Монгол 
Улс дахь цахилгааны эрэлт хэрэгцээг 
экологид ээлтэй, шавхагдашгүй, цэвэр 
эрчим хүчний нөөцөөр хангахад хувь 
нэмрээ оруулах юм.  

“ЦЭЦИЙ” САЛХИН ЦАХИЛГААН СТАНЦ АШИГЛАЛТАД ОРОВ
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  “Оюу толгой” компанийн 
хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сангийн эрхэм 
зорилго, санхүүжилтийн журмын 
нэн тэргүүний зорилтын нэг нь 
нийгмийн зорилтот бүлэг болох 
эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд, хүүхэд залууст чиглэсэн төсөл 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн дэмжихээс 
гадна тэдэнд шаардлагатай үйл 
ажиллагааг ивээн тэтгэж хамтран 
ажиллах явдал байдаг. Энэ ажлын 
хүрээнд Өмнөговь аймагт Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллага 
үүссэний 20 жилийн ойд зориулсан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
болон эмэгтэйчүүдийн чуулга 
уулзалт, соёл урлагийн нэгдсэн 
тоглолт “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
амжилттай болж өндөрлөв. Аймгийн 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
холбооноос зохион байгуулсан 
чуулга уулзалтыг Өмнөговь аймгийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 1800 иргэний 
асран хамгаалагчдын идэвхийг 
сэргээж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
зорилготой, санаачилгатай амьдрах, 
нийгмийн идэвхтэй гишүүн байхад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгын дор 
амжилттай зохион байгуулсан байна. 

Мөн аймгийн Эмэгтэйчүүдийн 
холбооноос зохион байгуулсан 

Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүдийн 
VI нэгдсэн чуулганы үеэр 
эмэгтэйчүүдийн эерэг хандлагыг 
бий болгох, хувь хүний хөгжлийг 
дээшлүүлж, өөртөө эерэг өөрчлөлт 
хийж, амьдралаа аз жаргалтай 
удирдахад чиглэсэн сургалт семинар 
зохион байгуулж, эмэгтэйчүүдийн 
хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, өрхийн 
орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн 
брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлан 
таниулах зэргээр тавьсан зорилгоо 
амжилттай хэрэгжүүлсэн чухал үйл 
явдал боллоо. 

“Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”  дээрх хоёр чуулга 
уулзалтыг тус бүр 10 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлэн ерөнхий ивээн 
тэтгэгчээр ажилласан бол хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн чуулга 
уулзалтад Өмнөговь аймгийн 
Засаг дарга Н.Наранбаатар, 
эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтад 
УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа нар 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв. 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”  
говь нутгийнхаа гэрэл гэгээ, хүсэл 
тэмүүллийн тод жишээ болсон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 
эмэгтэйчүүдийн төлөө төрийн 
болон  төрийн бус байгууллагуудтай 
амжилттай хамтран ажиллаж 
байна.  

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД БОЛОН 
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД ЧУУЛАВ

  Түүнийг Жадамбын Жанлав-
Ойдов гэдэг. Тэрээр АНЭУ-ын Абу Даби 
хотноо болсон дэлхийн ур чадварын 
44 дэх тэмцээний гагнуурын төрөлд 
Монгол Улсаа төлөөлөн оролцож, 34 
орны гагнуурчнаас шалгарч хүрэл медаль 
хүртсэн юм. Энэ бол ийм тэмцээнээс 
монголчуудын хүртсэн анхны медаль 
байлаа. Түүгээр ч барахгүй уг тэмцээнд 
оролцсон монгол залуусаас хамгийн 
өндөр оноо авч, үндэсний алтан медалийн 

эзэн болжээ. Ж.Жанлав-Ойдов өнгөрсөн 
жил “Монгол ур чадвар-2016” үндэсний 
уралдаанд тэргүүн байр эзэлж, дэлхийн 
шилдгүүдтэй өрсөлдөх эрхээ авсан 
байна. “Оюу толгой” компани нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд түүнийг ивээн 
тэтгэж, Оюу толгойн уурхайн сургалтын 
төвд зургаан сар гаруйн хугацаанд 
дадлага хийлгэж, тэмцээнд оролцох 
бэлтгэлийг нь хангах боломж олгосон 
юм. Төв аймгийн Баянцагаан сумын 
малчны 18-хан настай монгол хүү ийнхүү 
дэлхийд данстай гагнуурчин болов. 
“Дэлхийн нэр хүндтэй тэмцээнд оролцох 
бүхий л боломжоор хангаж, дадлагажигч 
ажилтнаар ажиллах батламж гардуулсан 
“Оюу толгой” компанийн удирдлагад 
баярлалаа. Би та бүхнийхээ итгэлийг 
зүтгэлээр хариулах болно” гэж 
Ж.Жанлав-Ойдов ярилаа.  

ДЭЛХИЙД ДАНСТАЙ ГАГНУУРЧИН 
МОНГОЛ ХҮҮ
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 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
Удирдах зөвлөлийн хурал 2017 оны аравдугаар 
сарын 2-нд болов. Уг хурлаар сангийн III улирлын 
тайлан, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сангийн үйл 
ажиллагааны бусад мэдээлэлтэй танилцаж, улиралд 
хүлээн авч, Харилцааны хороогоор эрэмбэлэгдсэн 
төсөл, хөтөлбөрүүдээс дараах төсөл, хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэхээр батлав. Үүнд:

• Баян-Овоо сумын сургуулийн дотуур байрны зураг 
төсөл боловсруулах

• Даланзадгад сумын төвийн хэсгийн авто замын 
гадаргуугийн ус зайлуулах шугам байгуулах

• Ханбогд сумын сургуулийн нийтийн бие засах газар 
байгуулах

• Ханбогд суманд үерийн далан байгуулах төслийн 
зураг төсөл боловсруулах

• Мах жижиглэн ангилах, хиамны үйлдвэр байгуулах
• Даланзадгад сумын хог хаягдлын менежментийг 

боловсронгуй болгох төсөл болон холбогдох 
барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах

• Манлай сумын дунд сургуулийн мэдээлэл 
технологийн кабинет тохижуулах

• Манлай сумын дунд сургуулийн дизайн 
технологийн кабинет тохижуулах

• Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн эх, 
хүүхдийн эрүүл мэндийн тасгийг багаж хэрэгсэл, 
тоног төхөөрөмжөөр хангах

• Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн шүдний 
кабинет тохижуулах

• Даланзадгадын дөрөвдүгээр дунд сургуулийн 
“Аюулгүй хашаа” хөтөлбөр

• “Ахмад настанд ээлтэй орчин” төсөл
• Зөвлөх профессорын баг бүрдүүлэн Бүсийн 

оношилгоо, эмчилгээний төвийн эмч нарыг 
чадавхжуулах

• Гашуун сухайт боомтын ундны усыг цэвэршүүлэх 
байгууламж

• Мандал-Овоо сумын соёлын төвийн “Хөдөөгийн 
соёл-хөгжлийн түүчээ” хөтөлбөр болно.

Мөн Өмнөговь аймгийн Засаг даргын хүсэлтийн 
дагуу тус аймгийн өвөлжилтийн бэлтгэл, өвс тэжээл 
бэлтгэхэд зориулж, 250 сая төгрөгийн хандив тусламж 
үзүүлэхээр шийдвэрлэлээ.  

 “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах 
зөвлөл орон нутгийн удирдлагын санаачилсан 
Даланзадгадын хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах ажлын хүрээнд хог хаягдлыг зөөх, тээвэрлэх, 
боловсруулах асуудлыг иж бүрнээр нь шийдвэрлэх 
бүтээн байгуулалтын зураг төслийг 180 гаруй сая 
төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Асуудлыг 
ийнхүү иж бүрнээр шийдвэрлэхээс өмнө тулгамдаад 
байгаа хог зөөврийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас санхүүжүүлэн 
Даланзадгад хотын захирагчийн ажлын албанд хог 
хаягдал зөөвөрлөх автомашин хүлээлгэн өглөө. 
Автомашин хүлээлгэн өгөх ёслолд Даланзадгад сумын 
ИТХ-ын дарга Т.Мэндээ, “Оюу толгой” компанийн Орон 
нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер, “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн 
Ш.Байгалмаа, Даланзадгад хотын захирагчийн ажлын 
албаны дарга Н.Лувсанбаяр болон хот тохижилтын 
ажилтнууд, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо..  

"ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН"-ГИЙН 
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

ХОГ ХАЯГДЛЫН 
МЕНЕЖМЕНТ

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ГААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
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Эдгээр эрэмбэлсэн саналуудыг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах зөвлөл хэлэлцэж, 
төслийг санхүүжүүлэх эсэх талаар эцсийн шийдвэр 
гаргана.

Харилцааны хорооны хурлаар юу шийдэв
Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Ханбогд сум болон 

“Оюу толгой” ХХК-ийн хооронд байгуулсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээний дагуу талуудын харилцаа, 
хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах үүрэг бүхий 
Харилцааны хороог байгуулан ажиллаж байна. Уг хороо  
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-д хүлээн авсан 
төсөл хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэн эрэмбэлэх, сангаас 
санхүүжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн 
явц, үр дүнгийн талаар санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргах 
зэргээр ажилладаг. Харилцааны хорооны бүрэлдэхүүнд 
“Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн харилцаа, 
Байгаль орчин, Хүний нөөц, Сургалт, Хангамжийн 
хэлтсийн төлөөлөл болон Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, 
хэлтэс, агентлагийн удирдлага, төрийн бус байгууллага, 
сумдын төлөөлөл багтдаг байна.

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 2017 
оны IV улирлын хурлаар сангийн үйл ажиллагааны 
мэдээлэлтэй танилцаж, санхүүжүүлж буй төсөл 
хөтөлбөрүүдийн төлөөлөл болгож, аймгийн ЗДТГ-ын 
захиалгатай “Улаанбаатар ТВ” компани гүйцэтгэгчээр 
нь ажиллаж байгаа “Өмнөговь аймгийн аялал 

жуулчлалын салбарын хөгжил-жуулчдыг татах сургалт, 
сурталчилгаа”  хөтөлбөрийн хэрэгжилт, уг хөтөлбөрийн 
хүрээнд хийж буй жуулчдад зориулсан теле нэвтрүүлэг 
баримтат кино бүтээх явцын мэдээлэлтэй танилцлаа.

Мөн сангийн Удирдах зөвлөлөөр урьд нь хэлэлцэж 
байсан Ханбогд сумын дулаан хангамжийг сайжруулах, 
Өмнөговь аймаг дахь Бүсийн эмчилгээ, оношилгооны 
төвд дутагдалтай байгаа мэс заслын тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх, Даланзадгад суманд шинээр барьсан 
орон сууцны хороололд 100 хүүхдийн багтаамжтай 
шинэ цэцэрлэг барих зэрэг төслийг 2017 оны үлдэгдэл 
санхүүжилтэд багтаан санхүүжүүлэх боломжтой 
гэсэн зөвлөмж гаргаж, сангийн Удирдах зөвлөлд 
танилцуулахаар тогтлоо.

Түүнчлэн сангаас санхүүжүүлж буй төсөл 
хөтөлбөрт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 
сангийн хөрөнгийн хүртээмжийг түншлэгч болон 
уул уурхайгүй сумдад ижил тэгш хүргэх, иргэд, ТББ, 
хоршоо нөхөрлөлийн санал санаачилгыг сумын 
хөгжлийн төлөвлөлттэй уялдуулан дэмжих, сангийн 
дэмжлэг шаардлагатай төслийн саналаа  сумандаа 
шийдвэрлэх бололцоо олгох зорилгоор “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтийн 
удирдамжид зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг 
хэлэлцэн зөвлөмж гаргалаа. 

"ГОВИЙН ОЮУ 
ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН"-
ГИЙН ХАРИЛЦААНЫ 
ХОРООНЫ ХАМТАРСАН 
МЭДЭЭЛЭЛ
 Харилцааны хорооны 2017 оны IV улирлын 

ээлжит хурал 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад суманд боллоо. Хурлаар гурван 
төсөл хөтөлбөрийн санал танилцуулснаас хуралд 
оролцсон гишүүдийн 100 хувийн саналаар эдгээр төсөл 
хөтөлбөрийн саналыг дараах байдлаар эрэмбэллээ. 

Дэмжсэн төслийн жагсаалт
НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЭЦ
KB2017101601 Ханбогд сумын уурын зуух
DZ2017110701 Даланзадгад сумын 11-р цэцэрлэгийн дэргэд 100 хүүхдийн цэцэрлэг 

шинээр барих
НИЙГМИЙН СУУРЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
DZ2017110702 Өмнөговь аймагт 2020 он хүртэлх яаралтай болон мэс заслын 

тусламжийг чадавхжуулах
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 Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын шийдвэрээр 
“Оюу толгой” компанийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Стивен Жонсыг Өмнөговь аймгийн “Хүндэт 
иргэн” цолоор шагналаа. Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 
дарга Х.Сугир Стивенд шагнал гардуулж баяр хүргэв. 
Стивен энэхүү хүндтэй шагналыг хүртсэн тав дахь хүн, 
гадаадын анхны мэргэжилтэн юм. Өмнөговь аймгийн 
тогтвортой хөгжил, нутгийн иргэдийн сайн сайхны 
төлөө хийсэн хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааг нь 
өндрөөр үнэлж,  түүнийг ийнхүү шагнажээ. Стивен Жонс  
энэхүү нэр хүндтэй  шагналаар шагнасанд талархлаа 
илэрхийлээд  “Энэ бол зөвхөн намайг биш, манай хамт 
олон, “Оюу толгой” компанийг шагнасан шагнал гэж 
ойлгож байна” хэмээн ярив.  

 Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” компанийн 
хамтарсан хангамжийн ажлын хэсэг тав дахь удаагаа 
хуралдаж, 14 нэр төрлийн 30 гаруй бараа, ажил, 
үйлчилгээг зөвхөн Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
хязгаарлагдмал тендер зарлахаар товлож, хугацааг нь 
харилцан тохиролцлоо. Эдгээрийн заримыг нь энэ оны 
дөрөвдүгээр улиралд зарлах юм байна. Үүнд:
• Хамгаалалтын утааны маск, маскны шүүлтүүр 

нийлүүлэх тендерийг 2018 оны нэгдүгээр улирлаас 
зарлах бөгөөд эхний ээлжинд “Оюу толгой”-н 
жилийн хэрэгцээний 20 хүртэлх хувийг Өмнөговиос 
хангана. Ханган нийлүүлэгчдийг үе шаттайгаар 
чадавхжуулснаар цаашид дээрх хэмжээг 100 хувьд 
хүргэх бодлого баримталж байна. “Оюу толгой”-н 
хамгаалалтын утааны маскны жилийн хэрэглээ нь 
2-3, маскны шүүлтүүр нь 10-15 мянга юм.

• Ажилчдад энгийн оймс нийлүүлэх тендерийг 2017 
оны дөрөвдүгээр улиралд багтаан зарлахаар боллоо. 
Харин гүний уурхайн ажилчдын усны гутлын оймс 
нийлүүлэх тендерийг 2018 оны нэгдүгээр улиралд 
зарлана. Усны гутлын оймсны жилийн хэрэгцээ 5-6 
мянган ширхэг байдаг байна.

• Баяжмалын уут үйлдвэрлэж нийлүүлэх тендерийг 
2018 оны нэгдүгээр улирлаас эхлэн зарлана. Жилийн 
хэрэгцээ нь 350-450 мянга байдаг.

• Олон улсын тээвэр буюу Оюу толгойн уурхайгаас 
Хятад улс руу баяжмал тээвэрлэх ажил, үйлчилгээг  
одоогийн байдлаар зөвхөн Өмнөговийн 
компаниудын дунд зарлаж байна.

• Улаанбаатар-Оюу толгой хоорондын тээврийн ажил, 
үйлчилгээний тендерийг 2019 оны эхний улирлаас 
зарлах бөгөөд тус тээврийн онцлог нь Улаанбаатар 
хот болон Ханбогд суманд байрлах агуулахын 
үйлчилгээтэй уялдуулж хийдэг онцлогтой.

• Ганц модноос-Оюу толгой хүртэлх тээврийн ажил, 
үйлчилгээний тендерийг 2017 оны дөрөвдүгээр 
улиралд багтаан зарлана.

• Мах, сүү, хүнсний ногоо гэх мэт Оюу толгойн 
уурхайн ажилчдын хүнсний хэрэгцээг хангах 
бараа, ажил, үйлчилгээний тендер SSM компаниар 
дамжин явагдаж байна.

Эдгээрээс гадна бусад боломжтой ажлыг Өмнөговь 
аймгийн компаниудаар хийлгэхээр зорьж байгаагаа 
“Оюу толгой”-н  Худалдан авах ажиллагааны хэлтсээс 
уулзалтын үеэр илэрхийллээ. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ 
СТИВЕН ЖОНСЫГ ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН ХҮНДЭТ ИРГЭН ЦОЛООР 
ШАГНАЛАА

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 14 ТӨРЛИЙН 30-ААД АЖИЛ, БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ЗӨВХӨН ӨМНӨГОВЬ АЙМГААС ХАНГАН НИЙЛҮҮЛНЭ

 “ОЮУ ТОЛГОЙ”-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ?
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 Намрын шар наран ээсэн налгар сайхан 
өдөр Ханбогд сумын Баян багийн малчин Ёндонгийн 
Гантөмөрийнд аяны дөрөө мулталлаа. Тэднийх Шавар 
толгой гэдэг газар намаржиж байна. Тэрүүхэндээ бут 
сөөг бүхий элсэрхэг хөрстэй, нөмөртэй дулаахан хонд 
юм. Гадаа нь ширээ бөх нь тэгширсэн хэдэн сайхан ат 
тэргүүт ингэ, тором, ботго нийлсэн дөчөөд тэмээ хивэх 
нь хивж, хэвтэх нь хэвтээд налайж байна. Сүргийн дотор 
ихэр юм шиг ижилхэн хоёр цагаан ат харагдав. Гэр 
бүлийн хоёрын баяр ёслол, найр наадамд хөлөглөдөг 
унаа бололтой. Гэрийн эзэн Ё.Гантөмөр дөч хүрсэн эр, 
дөрөв дарсан ат гэдэг шиг ид  насан дээрээ яваа нэгэн. 
Тэрээр наймдугаар ангиа төгсөөд л мал маллажээ. Идэр 
залуудаа Даланзадгадын ойролцоох мотобуудлагын 
167 дугаар ангид цэргийн алба хаажээ. Тэднийх 
700-гаад бог, зуу шахам тэмээ, цөөн тооны адуутай 
гэнэ. Эр хүний дотор эмээл, хазаартай морь багтана 
гэгчээр мянгат малчин болохыг зорьж яваа гэсэн шүү. 
Ё.Гантөмөрийн гэргийг Ш.Таня гэдэг аж. Тэд ханилаад 
23 жил болжээ. Тэднийх дөрвөн хүүхэдтэй. Хүү Цэдэн 

нь “Оюу толгой”-н тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан  их 
сургуулийг уул уурхайн инженер мэргэжлээр суралцаж 
төгсөөд одоо Оюу толгойн уурхайд ажилд орохоор 
зэхэж буй аж. Бага хүү Пүрэвбаатар аав, ээждээ хань 
болж байна. Хүү малдаа яваад эзгүй. “Хүү маань морь 
уях тун дуртай. Ирэх жилээс ХААИС-д сурна гээд байгаа. 
Хүссэн сургуульд нь явуулалгүй яахав” гэж аав нь ярьж 
байна. Өнгөрсөн зун говь нутгаар бороо хур ховор, 
газрын гарц муу, зуншлага тааруу байснаас өвөлжилт 
хүндэрч магадгүй гэнэ. Тийм учраас хаашаа отор нүүдэл 
хийж, хэдэн малаа тоо толгой бүрэн мэнд онд оруулчих 
билээ гэж тэд санаа зовинон өгүүлж байсан юм. Гэхдээ 
санаж явбал бүтнэ гэдэг дээ. Малчин хүний зөн совин, 
олон жилийн туршлагадаа дулдуйдан нүүх нутаг, буух 
бууриа аль хэдийнээ товлочихсон  биз дээ. Одоохондоо 
намрын говь налайж л байна. Мал сүрэг тарган, эзний 
сэтгэл тэнэгэр сайхан намар цаг аа гэж. Гантөмөр, Таня, 
Пүрэвбаатар гуравтаа өвлийг өнтэй давахыг мянгат 
малчин болоорой гэх бэлгэ дэмбэрэлтэй ерөөлтэй 
хамтатган өргөн барья.  

 1200 хүүхэд суралцдаг Даланзадгад сумын 5-р 
сургууль иж бүрэн биеийн тамирын талбайтай боллоо. 
Орчин үеийн чанар стандартад нийцсэн биеийн 
тамирын талбайг “Аз билэгтэй” компани богино 
хугацаанд шуурхай гүйцэтгэсэн байна.  

ГОВИЙН МАЛЧИН ГАНТӨМӨРИЙНХ ТАВТАЙ 
САЙХАН НАМАРЖИЖ БАЙНА

БИЕИЙН ТАМИРЫН ШИНЭ 
ТАЛБАЙТАЙ БОЛОВ

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ
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 2017 оны арваннэгдүгээр сар

 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалууд байгаль цаг 
агаарын нөлөө, хүний зохисгүй үйл ажиллагаанаас болж 
элэгдэн гэмтэж, хагарч бутран анхны хэлбэр төрхөө алдаж, 
устаж үгүй болсоор байна. Өмнөговь  аймгийн нутаг 
дэвсгэрт Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор 
баталсан улс, аймгийн хамгаалалттай түүх соёлын үл 
хөдлөх 42 газрын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, 
гэрээт хамгаалагчид, бүх шатны Засаг дарга нарт хууль 
эрх зүйн орчин, түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын талаарх 
мэдлэг ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх хэрэгцээ шаардлага 
байв. Өмнөговь аймгийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгасан, “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн 80 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай  
“Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтыг 
сайжруулах” зорилго бүхий төслийн хүрээнд “Өмнөговь 
аймаг дахь түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт 
хамгаалалт, цаашид анхаарах асуудлууд” сэдэвт сургалтыг 
аймгийн хэмжээнд бүртгэлтэй 107 гэрээт хамгаалагч 
иргэн, сум багийн Засаг дарга, Соёлын төвийн соёлын 
өв хариуцсан ажилтан 160 хүнийг хамруулан аравдугаар 
сарын 3-ны өдөр Даланзадгад суманд зохион байгууллаа. 
Сургалтын үеэр Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, 

геологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 
Б.Майнбаяр, Түүх, археологийн хүрээлэнгийн Археологийн 
мэдээллийн сан ба авран хамгаалах салбарын эрхлэгч 
доктор,  дэд профессор Ч.Амартүвшин, Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, спортын яамны дэргэдэх Соёлын өвийн 
үндэсний төвийн мэргэжилтэн Г.Анхсанаа, аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газрын соёлын улсын байцаагч 
О.Уламцэцэг,  Музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан 
Л.Болормаа, Г.Цогтбаатар нар  археологи, палеонтологи, 
түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал, хууль эрх зүйн орчны 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл түгээлээ.

Мөн гэрээт хамгаалагчдад нэн шаардлагатай хууль 
эрх зүй, танин мэдэхүйн ач холбогдол бүхий  хоёр бүлэг, 
долоон дэд сэдэв багтсан гарын авлага боловсруулан 
хэвлүүлж, сургалтад оролцогчдод гардуулжээ. Түүх соёлын 
үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлага, тонуулыг бүртгэн 
баримтжуулах, холбогдох харьяа байгууллагад цаг 
алдалгүй үнэн бодит мэдээллийг дамжуулах зорилгоор 
аймгийн хэмжээнд бүртгэлтэй 107 гэрээт хамгаалагчид 
гэрэл зургийн дижитал аппарат олгожээ. Ингэснээр түүх 
соёлын үл хөдлөх өвийг баримтжуулах бүрэн боломж 
бүрдэж байна.  

 А.Түвшинбаяр захиралтай 
Даланзадгадын Политехникийн коллежийн 
багш, оюутнууд 50 жилийнхээ түүхт ойг 
угтаж, "Бид хамтдаа-655" аяныг энэ оны 
есдүгээр сард эхлүүлсэн билээ. 655 гэдэг нь 
тус коллежийн багш, оюутнуудын тоо бөгөөд 
тэд сумынхаа нэг иргэнд хувийн орон сууц 
барьж өгөхөөр ийм төсөл санаачилсан 
ажээ.  Политехникийн коллежийн захирлын 
есдүгээр сарын 13-ны өдрийн  тушаалыг 
үндэслэн орон сууц барьж өгөх айл сонгох 
багийг сонгосон бөгөөд тус хөтөлбөрт 
хамрагдах өрхөөр Даланзадгад сумын 
наймдугаар багийн харьяат, өрх толгойлсон 
эмэгтэй Даваадоржийн Оюунчимэгийг 
сонгосон байна.  Д.Оюунчимэг  2007 онд 
Өмнөговь аймгийн бэр болон иржээ. 
Оёдолчин мэргэжил эзэмшсэн тэрээр 
Өмнөговь аймагт ирснээсээ хойш нөхрийнхөө 
хамт  бизнес эрхэлж, “Оюу толгой” зэрэг 
компанид оёмол бүтээгдэхүүн нийлүүлж 
байсан боловч удалгүй  бизнес нь 
бүтэлгүйтэж, банкны өртэй хоцорчээ. Анхны 
төрөлтөөрөө хоёр ихэр, удаах төрөлтөөрөө 
гурван ихэр хүүхэд төрүүлсэн боловч орон 
нутгаас ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлээгүй байна. 
Ханилсан хань нь зуурдаар хорвоогийн мөнх 

СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ГЭРЭЭТ 
ХАМГААЛАГЧ НАР СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ

ПОЛИТЕХНИКИЙН 
КОЛЛЕЖИЙНХЭН “БИД 
ХАМТДАА-655” ТӨСЛӨӨ 
АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ
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бусыг үзүүлснээс хойш  хүүхдүүдээ тэжээхийн тулд 
гар утасны “Нарлаг” дэлгүүрт ажиллах зэргээр 
амьжиргаагаа залгуулдаг аж. Гар утасны дэлгүүрт 
ажиллаж олсон цалингаас гадна хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн байнгын асаргааны тэтгэмж 
авдаг бөгөөд тэр орлогоо хүүхдийнхээ эмчилгээнд 
зориулдаг байна. Гурван ихэр хүүхдийн нэг  
охин нь төрөлхийн тархины гэмтэлтэй төрснөөс 
харааны бэрхшээлтэй болсон байна. Хэдийгээр 
төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ч  эх хүний үрээ 
гэсэн сэтгэлээр хүүхдэдээ анхаарал халамж тавьж, 
байнгын эмчилгээ сувилалд  хамруулах, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд явуулах зэргээр 
цөхрөлтгүйгээр хорвоогийн хатуу хувь тавиланг 
сөрж, хүүхдэдээ боловсрол эзэмшүүлж, эрүүл 
саруул хүн болгох дундаршгүй итгэл найдвар тээн 
хөдөлмөрлөж яваа Монголын олон мянган өрх 
толгойлсон эмэгтэйн нэг юм байна. Тэрээр дөрвөн 
ханатай гэрт амьдардаг байжээ. “Бид хамтдаа-655” 
багийнхан чухам энэ мэт нөхцөл байдлыг харгалзан 
тэднийхийг сонгожээ.

А.Түвшинбаяр захирал  “Энэхүү төслийг хэд 

хэдэн зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа юм. Тухайлбал, 
нийгмийн зорилтот буюу эмзэг бүлгийн өрхөд 
дэмжлэг үзүүлэх, сурагчдыг энэрэнгүй, өрөвч 
цайлган сэтгэлтэй хүн болгож төлөвшүүлэх, 
сургуулийнхаа мэргэжлийн чадавхыг олон 
нийтэд таниулан сурталчлахыг зорьсон юм. Бид 
зорилтот бүлгийн өрхийг сонгох, санхүүжилт, 
хандив цуглуулах, материалын тооцоо гаргах, 
материал татах, мэдээлэл зар сурталчилгааны 
болон барилга барьж, хүлээлгэн өгөх гэсэн таван 
баг болж ажиллалаа. Барилгын ажлыг манай 
багш,  сурагчид хамтран гүйцэтгэсэн. Өрлөгийг 
Д.Шинэсар багштай барилгын техникч мэргэжлийн 
II, дотор заслыг Ц.Мөнгөнцэцэг багштай  засал 
чимэглэлч мэргэжлийн II, дээвэр цонх, хаалга, тааз, 
шалыг С.Батболд багштай  мужааны III, хөшгийг 
Ш.Наранчимэг багштай оёдлын мэргэжлийн 
III, цахилгааныг Д.Гантөмөр, Ч.Галхүү багштай 
цахилгааны техникчийн болон цахилгааны III, 
ажиллагчдын хоол ундыг  А.Мянганбаяр багштай 
тогоочийн мэргэжлийн II ангийн хамт олон  
есдүгээр сарын 28-наас аравдугаар сарын 31-

ний хооронд мэргэжлийн ур чадвар гарган  хийж 
гүйцэтгэлээ. Барилгыг 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр  
арваннэгдүгээр сарын 1-нд хүлээлгэн өглөө” гэж 
ярилаа.

Даланзадгад сумын Засаг дарга Т.Алтансүх "Бид 
хамтдаа-655" нийгэмд ээлтэй сайн үйлсийн аяныг 
дэмжин оролцож, Ю.Энхтуяа даргатай Газрын 
харилцаа, хот байгуулалтын газрын хамт олон 
газрын,  Т.Жаргалсайхан захиралтай  “Өмнөд бүсийн 
цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК цахилгааных нь 
асуудлыг шийдэж өгчээ.

Орон сууц барихад олон байгууллага, иргэн 
төрөл бүрийн хандив тусламж үзүүлж, өгөөмөр 
гараа сунгасны ачаар “Бид хамтдаа-655” төсөл 
ийнхүү амжилттай хэрэгжжээ. Жишээлбэл, төслийг 
санаачилсан коллежийн багш, ажилчид нэг өдрийн 
цалингаа хандивлаж,  бас хандивын хайрцаг 
аялуулж, “Даян байгаль” компани тоосго, цемент, 
хайрга, блок, “Өмнөд бүсийн цахилгаан дамжуулах 
сүлжээ” компани тоолуур, цахилгааны утас 
нийлүүлж, “Дархан говь” компани тээврийн хөлсийг 
дааж,  Даланзадгад сумын ЗДТГ зэрэг цөөнгүй 
байгууллага бэлэн мөнгөөр тусалж, тэр ч байтугай 
Ахмадын зөвлөл, зарим иргэн нэг өдрийн хоол, 
Хөгжимт жүжгийн театрынхан тоглолтын орлогоо 
хандивлажээ. Ийм буянтай үйлсийг санаачилж, ажил 
хэрэг болгосон Политехникийн коллежийн хамт 
олон, төслийг хэрэгжүүлэхэд зүйл бүрээр дэмжиж 
тусалсан бүх байгууллага, компани, хувь хүмүүст 
Д.Оюунчимэгийнхээ гэр бүлийн өмнөөс халуун 
талархал дэвшүүлье.  
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1. ХАМТАРСАН МЭДЭГДЭЛ
Орон нутгийн худалдан 

авалтыг сайжруулах хамтарсан 
ажлын хэсэг ээлжит хурлаа 
хийж, өмнөх хурлаар 
тохиролцож, төлөвлөсөн 
ажлын гүйцэтгэлийн 
талаар хэлэлцэж, дараах 
ажлын төлөвлөгөөг гаргаж 
шийдвэрлэлээ. 

1. Өмнөговь аймгаас 
нийлүүлэх боломжтой, 
орон нутагт нэмүү өртөг 
шингээн үйлдвэрлэн 
нийлүүлэх боломжтой 
14 ангилал бүхий бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
нийлүүлэх тухай зорилтот 
Тендерийн оролцох 
сонирхол хүлээн авах 
товыг тохиролцов.

2. Өмнөговь аймгаас 
дээрх тендерүүдтэй 
холбоотойгоор Өмнөговь 
аймгийн одоогийн 
компани, аж ахуйн нэгж 
бизнесүүдийн боломж, 
нөхцөл байдлын талаар 
мэдээлэл хуваалцахаар 
тохиролцов. 

“Оюу толгой”-н Худалдан авалтын газраас  орон 
нутгийн  иргэд, албан байгууллагуудад зориулан 
мэдээлэл өгөх нээлттэй уулзалтад та бүхнийг 
урьж байна. 

Мэдээлэл өгөх сэдвүүд:
• Худалдан авалтын шинэ стратеги  
• “Монголд үйлдвэрлэв” стратеги 
• Амжилтын түүх 
• “Оюу толгой”-той хамтарч ажиллахад анхаарах 

чухал зүйлс
• Тендерийн үйл явц/баримт бичгүүд
• Бидэнтэй яаж холбогдох

Хаана: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын төв, 
Иргэдийн хөгжлийн төв

Хэзээ: 2017 оны 12-р сарын 23-ны өдөр 14:00цагт
Хөтөлбөр

• Аюулгүй ажиллагааны хэлэлцүүлэг  ~ 2 мин 
• Худалдан авах үйл ажиллагааны талаарх 

мэдээлэл ~ 25 мин
• Асуулт, хариулт ~ 30 мин  

2. АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОРОН НУТГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ХАМТАРСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

№ Ажлын төлөвлөгөө Хариуцах 
тал

Товлосон 
хугацаа

1

Өмнөговь аймгийн ханган 
нийлүүлэгчид бүх төрлийн татварыг 
хуулийн дагуу орон нутагт төлж 
байгаа эсэхийг шалгаж тодруулах, 
хэрэв ямар нэгэн зөрчил илэрвэл 
“Оюу толгой”-д мэдээлэх

Өмнөговь 
аймаг -

2

Мах, махан бүтээгдэхүүний талаар 
тавигдах ерөнхий шаардлага болон 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Өмнөговь 
аймгийн ажлын хэсэгт мэдээлэх

OT

11 дүгээр 
сарын 
7-ны долоо 
хоног

3

14 ангилал бүхий бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний тендертэй холбогдуулан 
Өмнөговь аймгийн одоогийн компани, 
аж ахуйн нэгж, бизнесүүдийн боломж, 
нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл 
хуваалцах

Өмнөговь 
аймаг

10 дугаар 
сарын 30-
ны долоо 
хоног

4
Оюу толгойн уурхайгаас гадна 
байрлах агуулахын үйлчилгээний 
талаар мэдээлэл хуваалцах

OT дараагийн 
хурал

5

Өмнөговь аймгаас “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хүрээнд 
санхүүжилт хийхээр төлөвлөж буй 
чадавхжуулах хөтөлбөрийн “Ажлын 
даалгавар” –т саналаа өгөх
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"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 
Чингисийн өргөн чөлөө, "Моннис" цамхаг, I 
давхар 
Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

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

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

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

 “Оюу толгой”  компанийн Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө, түүний орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд уурхай, түүний ойр 
орчим, “Хан бумбат” нисэх буудал, Гүний хоолойн ус татах 
шугам хоолой болон Оюу толгой-Гашуун сухайтын замын 
дагууд 43 тоосны хяналт шинжилгээний цэгт хугацааны 

хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар агаар дахь тоосны 
хяналт шинжилгээг хийдэг. 

Энэ удаад Оюу толгойн уурхай, “Хан бумбат” нисэх 
буудал, Оюу толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн хучилтгүй 
сайжруулсан шороон зам бүхий хэсгийн Цагаан хад, Гашуун 
сухайт орчимд болон Гүний хоолойд 2017 оны IX, X, XI сард 
хийсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнг танилцуулж 
байна. Тоосны хяналт шинжилгээний үр дүнгээр бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж уурхай, “Хан бумбат” 
орчим, Гүний хоолойд Монгол Улсын агаарын чанарын 
стандарттай нийцэж байв. Харин Цагаан хад, Гашуун сухайт 
орчимд агаарын чанар тоосжилтын хувьд стандартад 
нийцэхгүй байв. Тоосны хэмжилтийг Dusttrak DRX8533 
багажаар хийж гүйцэтгэв. 

Тоосны хяналт шинжилгээнд бидэнтэй хамтран ажиллаж, 
хээрийн судалгаанд биечлэн оролцохыг хүсвэл манай үүд 
хаалга танд үргэлж нээлттэй байх болно.  

Санал: Санал ирээгүй.
Гомдол: Орон нутгийн иргэнээс тэтгэлгийн 
асуудалтай нэг гомдол ирснийг хариуцсан 
байгууллагад хүргүүлсэн. 
Хүсэлт: Таван хүсэлт хүлээн авч, гурван 
хүсэлтийг шийдвэрлэсэн. 
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Хяналт 
шинжилгэ

эний 
цэгүүд

Хяналтын 
цэг

Хяналт 
шинжилгээ
ний цэгүүд

Хяналтын 
цэг

Хяналт 
шинжилгэ

эний 
цэгүүд

Хяналтын 
цэг

Уурхайн талбайн зүүн талд 0.014 0.005 0.011 0.004 0.000 0.014 0.1
Уурхайн талбайн зүүн урд талд 0.014 0.010 0.007 0.004 0.022 0.014 0.1
Уурхайн талбайн баруун урд талд 0.012 0.006 0.037 0.010 0.020 0.015 0.1

нисэх буудалХанбумбат 0.034 0.038 0.035 0.030 0.012 0.007 0.1
Цагаан хад орчим 0.252 0.022 0.24 0.041 0.1
Гашуун сухайт орчимд 0.080 0.022 0.172 0.041 0.1

Гүний 
хоолой

Гүний хоолой 1
0.039 0.023 0.1

Текст

MNS4585:
2016 

Зөвшөөрө
гдөх  

хэмжээ

Оюу толгой компанийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө түүний орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд уурхайн талбай, түүний ойр орчим, Ханбумбат нисэх буудал, гүний хоолойн ус татах шугам 
хоолой болон Оюу Толгой - Гашуун сухайтын замын дагууд нийт 43 тоосны хяналт шинжилгээний цэгт хугацааны 

хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээг хийдэг. 
Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгой уурхайн талбай, Ханбумбат нисэх буудал, Оюу Толгой- Гашуун сухайт чиглэлийн 

хучилтгүй сайжруулсан шороон зам бүхий хэсгийн Цагаан хад орчимд , Гашуун сухайт орчимд  болон Гүний 
хоолойд 2017 оны IX, X, XI саруудад хийгдсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнг танилцуулж байна. Тоосны хяналт 

шинжилгээний үр дүнгээр бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж уурхайн талбай орчим, Ханбумбат орчим болон 
Гүний хоолойд Монгол улсын агаарын чанарын стандарттай нийцэж байв. Харин Цагаанхад болон Гашуун сухайт 

орчимд агаарын чанар тоосжилтын хувьд стандартад нийцэхгүй байв.  Тоосны хэмжилтийг Dusttrak DRX8533 
багажаар хийж гүйцэтгэв. 

Тоосны хяналт шинжилгээнд бидэнтэй хамтран ажиллаж, хээрийн судалгаанд биечлэн оролцохыг хүсвэл бидний 
үүд хаалга танд үргэлж нээлттэй байх болно. 

Оюу 
Толгой - 

IX сар X сар XI  сар
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Ханбумбат  Цагаан хад 
орчим 

Гашуун 
сухайт 

орчимд 

Гүний 
хоолой 1 

Уурхайн талбайн орчимд нисэх 
буудал 

Оюу Толгой - Гашуун 
сухайт зам 

Гүний 
хоолой 

IX сар Хяналт шинжилгээний цэгүүд 

X сар Хяналт шинжилгээний цэгүүд 

XI  сар Хяналт шинжилгээний цэгүүд 

IX сар Хяналтын цэг 

X сар Хяналтын цэг 

XI  сар Хяналтын цэг 

MNS4585:2016 Зөвшөөрөгдөх  хэмжээ 


