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Мэндчилгээ
 Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт уншигчид аа,

“Оюу толгой” компанийн алсын хараа нь Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх юм. Энэхүү алсын 
харааг ажил хэрэг болгох зорилгоор Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хууль болон Рио Тинто группын олон 
улсын стандартын дагуу Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, "Оюу толгой" компанийн хооронд Хамтын ажиллагааны гэрээг 
2015 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдөр байгуулснаас хойш гурван жилийг үджээ. 

Бид Хамтын ажиллагааны гэрээнийхээ дагуу уг гэрээгээ хэрэгжүүлэх зорилгоор "Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан" ТББ-ыг 
байгуулсан бөгөөд "Оюу толгой" компаниас жил бүр таван сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийг “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаар дамжуулан Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжил, иргэдийн сайн сайхан амьдралыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх замаар зарцуулж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд сангаас нийт  36.7 тэрбум 
төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 78 төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн ажиллаж байна.

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн дээрх санхүүжилтээр Өмнөговь аймагт хүүхдийн шинэ цэцэрлэгүүд, хүн эмнэлэг, 
сургуулийн спорт заал, сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилга, сум дундын малын эрүүл мэндийн төв, сумдын уурын 
зуух зэрэг нийгмийн салбарын томоохон бүтээн байгуулалтууд бий болж, тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүд 
амжилттай хэрэгжин Өмнөговьчуудын сайн сайхан амьдрал, орон нутгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулж, 
зохих үр дүнгээ өгч байгааг дурдахад таатай байна.

Мөн Өмнөговь аймгийн ирээдүй хойч үеийнхэнд зориулан “Ирээдүй хойч үеийн сан” байгуулж, уг сангаасаа хүүхэд, 
залуусын боловсролд дэмжлэг үзүүлэх “Говийн оюу-оюутны тэтгэлэг" хөтөлбөр,  тус аймгийн жижиг дунд бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөр, ирээдүйн Өмнөговьчуудын ашиглах тусгай нөхцөлт 
хадгаламжийн хуримтлал бий болгоод байна. 

Ийнхүү "Оюу толгой" компани уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутагтай байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээ маань амжилттай хэрэгжиж, гурван жилийнхээ ойг хийсэн бүтээсэн багагүй ололт амжилттай, хөрөнгө оруулагч 
компани орон нутгийн иргэдийн итгэлцэл, харилцан хамтын ажиллагаа шинэ түвшинд гарсан ололтоор дүүрэн 
угтаж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлэхийн дашрамд бидний хамтын ажиллагаа улам өргөжнө гэдэгт итгэл 
төгс байна.  

Тим Экерсли
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн удирдах зөвлөлийн 

дарга
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Мэндчилгээ
 Өмнийн цэнхэр нутгийнхаа ахан дүүс болон дэлхийд данстай Оюу толгойн алт, зэсийн 
уурхайгаар овоглосон хөдөлмөрч хамт олон та бүхэндээ Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулагдсаны гурван жилийн ойн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. 
2015 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэл Өмнөговьчуудын эрүүл мэнд, боловсрол, 
соёл спорт, бүтээн байгуулалт зэрэг бүх салбарт жил бүр таван сая ам.доллараар хөрөнгө оруулж 
хамтран ажиллаж ирсэн оюунлаг иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэгч “Оюу толгой” компани болон 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн удирдлага, хамт олонд  Өмнөговьчуудынхаа нэрийн өмнөөс 
гүн талархал илэрхийлье.
Гурван жилийн хугацаанд 36 тэрбум төгрөгөөр 70 гаруй төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлж, сургууль 
цэцэрлэгийн иж бүрэн цогцолбор, сумдын хүн эмнэлэг, тус бүртээ 200 хүүхдийн суудалтай цэцэрлэг, 
спорт заал, улсдаа анхдагчид тооцогдох  Малын эрүүл мэндийн сум дундын төвийг байгуулж, бид 
бүгдэд оюуны болоод эрүүл мэнд, эдийн засгийн томоохон бүтээн байгуулалтыг хийсэн та бүхэнд 
баяр хүргэж, ажил хөдөлмөрийн илүү их амжилтыг хүсэн ерөөе.
Бидний хамтын ажиллагаа батжин өргөжиж, дэлхийд данстай уурхайн ашиг шимээр Өмнөговьчууд 
бид хөгжин дэвшиж, цаашид илүү их бүтээн байгуулалтад “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-тай 
хамтран ажиллана гэдэгтээ эргэлзээгүй итгэж байна.  

Нанзадын Наранбаатар
Өмнөговь аймгийн 

Засаг дарга
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Н.НАРАНБААТАР: УУЛ УУРХАЙГАА АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ 
ДУНД ҮЙЛДВЭРТЭЙГЭЭ ХОЛБОЖ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ОНЦГОЙ АНХААРЧ БАЙНА
 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга 

Н.Наранбаатартай ярилцлаа.

Аймгийн Засаг даргын хувьд та өнгөрсөн 600 хоногт 
хийсэн ажлаа тайлагналаа. Иргэд аль хэр хүлээж авав?

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын ажлыг хүлээж 
авсныхаа дараа аймаг орон нутгаа хөгжүүлэх “Бид 
хамтдаа” хөтөлбөр боловсруулсан юм. Түүнийг 
боловсруулахын тулд иргэдийнхээ саналыг авсан, салбар 
бүрийн төлөөллийн санаа бодлыг сонссон. Аймаг орон 
нутгаа хөгжүүлэх, иргэдийнхээ нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд юу хэрэгтэй байна вэ гэдгийг судалж, 
энэ төлөвлөгөөгөө мөрийн хөтөлбөр болгон боловсруулж, 
батлуулсан юм.

Мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулж байх явцад уул 
уурхай, аялал жуучлалаа дагасан үйлдвэр, үйлчилгээг 
хөгжүүлэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, баялаг 
бүтээгчдээ дэмжих, өрх гэр, хүүхдүүдийн боловсрол, 
эрүүл мэнд рүү нь чиглэсэн ажилд төсвийн мөнгийг 
түлхүү зарцуулах ёстой юм байна. Ирээдүйн хөгжлөө 

илүү өргөнөөр харж, бүтээн байгуулалтын ажлыг 
бодлоготойгоор хийх ёстой юм байна гэсэн бодол төрж 
байлаа. Мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж эхлээд 600 хонож 
байна. Энэ хугацаанд мөрийн хөтөлбөрийнхөө 51 хувийг 
биелүүлээд байгаа. Иргэддээ өнгөрсөн 600 хоногийн 
хугацаанд хийж бүтээсэн зүйлээ тайлагнаж, тэдэнд 
мэдээлэл өглөө. Иргэд маань дэмжин хүлээж авч байгаад 
талархаж байна. Гэхдээ хийх ажил их байна.

600 хоног гэдэг нэг талаар их том тоо. Нөгөө 
талаар хоёр жил хүрэхгүй хугацаа. Энэ хугацаанд хийсэн 
ажлаасаа  юуг нь онцолж байна вэ?

600 хоног гэдэг нүд ирмэхийн зуур л өнгөрдөг юм 
байна. Иргэд рүүгээ, нийгэм рүүгээ чиглэсэн ажлыг 
голлож хийе гэсэн зорилт тавиад ажилласан. Аймгийн 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 17 дэд хөтөлбөр 
батлуулсан. Боловсролын салбарт “Багш хөгжил”, “Оюуны 
хурд”, “Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг хүүхдүүд” гэсэн хэд, 
хэдэн хөтөлбөр хэрэгжүүллээ. Үүний үр дүнд хүүхдүүдийн 
сурлагын амжилт эрс сайжрав. Сүүлийн 10 гаруй жил 
элсэлтийн ерөнхий шалгалтад оролцсон хүүхдүүдийн 
амжилтыг аймгаар нь эрэмбэлэхэд Өмнөговь аймгийн 
хүүхдүүд 18-20-р байрт ордог байсан бол өнгөрсөн жил 
дөрөвдүгээр байрт орлоо. Төрийн албан хаагчдадаа 
зориулан “Говийн дэмжлэг” хөтөлбөр хэрэгжүүллээ.

Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Өмнөговь аймагт 
ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид сар бүр цалин 
дээрээ 20, жилдээ 240 мянган төгрөг авдаг боллоо. Мөн 
эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэддээ хандсан 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлээд байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд зориулсан анги, цэцэрлэг нээлээ. Өнгөрсөн 
хугацаанд хоёр сургууль, хоёр цэцэрлэг ашиглалтад 
оруулав. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, шуурхай 
хүргэхийн тулд төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, 

сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллаж, 
төрийн албаны “Е-Офис” программыг нэвтрүүлээд байна. 
Энэ программыг нэвтрүүлснээр төрийн албан хаагчид 
хаа ч явсан ирсэн албан бичиг, өргөдөл гомдол саналыг 
хүлээж авч, шийдвэрлэх боломжтой боллоо.

Өнгөрсөн 2017 онд бүтээн байгуулалтын ажил хийхэд 
нийтдээ 73 тэрбум төгрөг зарцууллаа. Нэг ээлжиндээ 
1200 хүүхэд хичээллэх боломжтой ерөнхий боловсролын 
сургууль, гэрэлтүүлэгтэй 3.3 км авто зам, явган хүний 11 
км зам, 7000 ам метр талбай бүхий авто машины зогсоол, 
Даланзадгадын шинэ суурьшлын бүс гээд багагүй 
ажил хийлээ. Бид 2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил 
болгон зарлаж, нийтдээ 103.8 тэрбум төгрөгийн бүтээн 
байгуулалтын ажил хийхээр төлөвлөж, ажилдаа ороод 
байна.

Үүний 10 хувь буюу 11 тэрбум нь улсын төсвөөс, 
аймаг, орон нутгийн төсвөөс 47.7 тэрбум төгрөг, төсөл 
хөтөлбөрөөс 34.6 тэрбум, орон нутгийн хөгжлийн 
сангаас 9.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар тооцсон байна. 
Даланзадгад суманд Багш хөгжлийн ордон, 100 хүүхдийн 
цэцэрлэг, Ханбогд суманд 640 хүүхдийн сургууль, 200 
хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор, 850 хүний суудалтай 
Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, зориулалтын мал 
нядалгааны цех бүхий мах боловсруулах үйлдвэр гээд 
томоохон бүтээн байгуулалтын ажил хийнэ.

Өмнөговь бол уул уурхайн асар их баялагтай 
аймаг. Уул уурхайн компаниуд аймаг орон нутгийн 
удирдлагуудтайгаа хэр хамтарч ажилладаг вэ?

Уул уурхайн компаниудтайгаа хамтарч ажиллах 
зайлшгүй шаардлагатай. Тиймээс байнга эргэх холбоотой 
ажиллаж, хамтран төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 
Аймаг орон нутгаас ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
багагүй ажил зохион байгуулсан, сургалт, сурталчилгааны 
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ажил ч  хийдэг. Үүний үр дүнд өнгөрсөн 600 хоногийн 
хугацаанд 2200 хүн байнгын болон түр ажлын байртай 
болсон байна. Мөн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бизнес эрхлэгчдээ дэмжихэд онцгой анхаарч 
байгаа. Зөвхөн “Оюу толгой”-д гэхэд өнгөрсөн жил 83 
сая ам.долларын ханган нийлүүлэлтийг  Өмнөговь 
аймгийн бизнес эрхлэгчид хийжээ. Энэ онд 100 гаруй 
сая ам.долларын ханган нийлүүлэлт хийхээр төлөвлөж, 
хамтарсан ажлын хэсэг байгуулаад ажиллаж байна. Сумд 
руугаа анхаарч, сумдыг төвлөрсөн дулааны хангамжид 
холбох ажлыг эхлүүлээд байна. Худаг ус гаргах, малынхаа 
чанар, сүргийн бүтцийг сайжруулахад багагүй анхаарч, 
хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгаа.

Мал сүрэг маань таван төрөл дээрээ өсч байгаа. 
Тиймээс малаа эрүүлжүүлэхэд онцгой анхаарч байна. 
Өнгөрсөн жил Ханбогд суманд иж бүрэн лаборатори 
бүхий малын эрүүл мэндийн нэгдсэн төвийг байгуулсан. 
Энэ жил “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-тай 
хамтран мал нядалгааны зориулалтын цех бүхий мах 
боловсруулах үйлдвэрийг 975 сая төгрөгөөр  байгуулна. 
Ингэснээр уул уурхайн компаниуд болон БНХАУ-д мах 
экспортлох боломж бүрдэнэ. Өмнөговьчууд өөрсдийнхөө 
хөрсөнд ургасан шинэ ногоог хүнсэндээ хэрэглэх зорилт 
тавиад БНСУ-д үйлдвэрлэсэн өвөл, зуны хүлэмжүүд 
байгуулж, ургацаа хурааж байгаа.

Таагүй ч байж магадгүй нэг зүйл асууя. Өмнөговь 
аймаг бараг л “баялгийн хараал” болсон. Аймгийн бүхий 
л газар нутаг нь уул уурхайн компаниудад эзлэгдсэн 
гэсэн мэдээлэл их тардаг. Бодит байдал дээр яг ямар 
байгаа вэ?

Өнөөдөр аймгийн хэмжээнд  уул уурхайн найман 
компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ компаниуд 
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу л байгаль 
орчны төлөвлөгөөгөө батлуулаад, тайлангаа сум, 
аймгийн удирдлагуудаар хянуулаад, яаман дээр очиж 
батлуулаад дараа жилд ажил хийх эрхээ аваад л явж 
байгаа. Ашиглалтын болон хайгуулын үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа компаниуд аймгийн нийт газар нутгийн 
10 орчим хувьд л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өөрөөр 
хэлбэл, нийт нутаг дэвсгэрийн 90 орчим хувь нь ямар 
нэг лицензгүй гэсэн үг. Үүний 30 гаруй хувь нь тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг. Нэг ч лиценз өгөхгүй, зөвхөн 
аялал жуулчлалын чиглэлээр сум орон нутгаа хөгжүүлнэ 
гэдэг зорилттой сумд ч бий. Жишээлбэл, Сэврэй, Булган 
сумын иргэд өөрсдийн газар нутаг дээр ашигт малтмалын 
нэг ч лиценз олгохгүй гэсэн шийдвэр гаргасан байна 
лээ. Уул уурхайн компаниуд манай аймагт үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Үүний бодит үр дүн иргэдийн амьдралд 
эергээр нөлөөлдөг. Хэдхэн жишээ хэлэхэд, Өмнөговь 
ажилгүйдэл, ядуурлын түвшин хамгийн багатай аймаг. 
Бидний хувьд уул уурхайгаа аялал жуулчлал, хөдөө аж 
ахуй, жижиг дунд үйлдвэртэйгээ яаж холбож хөгжүүлэх вэ 
гэдэгт л онцгой анхаарч ажилладаг.

Нөхөн сэргээлт хэр хийж байгаа вэ. Гар аргаар 
алт олборлогчид Өмнөговьд олноор ирэх болсон гэж 
сонссон?

Уул уурхайн компаниуд олсон орлогынхоо тодорхой 
хувийг нөхөн сэргээлтэд зарцуулаад нөхөн сэргээлтээ 
хийдэг. Сүүлийн үед нинжа нар гэж нэрлэдэг хүмүүс бусад 
аймгаас олноор ирж, гар аргаар алт олборлож байна. 
Хөөгөөд, туугаад явахгүй, хүч хэрэглэж болохгүй. Тиймээс 
хууль журмын дагуу яаж эмх цэгц, зохион байгуулалт 
хийх вэ гэдэг асуудал тулгараад байна. Бичил уурхай 
эрхлэгчдийн “Дээвэр” холбоо, Швейцарын хөгжлийн 
агентлагтай хамтран тодорхой ажил зохион байгуулж 
байгаа. Тодорхой газар зааж өгөөд татвар хураамжийг нь 
авах, нөхөн сэргээлтийг нь хийлгээд явж байгаа. Үүнээс 
гадна урьд өмнө олборлолт хийгээд орхисон, эвдэрсэн 
газрууд бий. Үүнийг нөхөн сэргээхэд сум, орон нутгийн 
удирдлагууд болон иргэдтэйгээ хамтран ажиллаж, 
өнгөрсөн жил 100 гаруй сая төгрөгийн нөхөн сэргээлтийн 
ажил хийсэн.

Өмнөговь хамгийн олон тэмээтэй аймаг. Тэмээнийхээ 
ашиг шимийг хэр хүртэж байна вэ?

Өмнөговь аймаг 146 мянган тэмээтэй. Тэмээгээ 
өсгөхөд зориулан орон нутгаас тодорхой бодлого барьж 
ажилласнаар жил бүр тэмээний тоо толгой өсч байна. 
Ботгоны тоогоор урамшуулал өгч, тэмээчдээ урамшуулж, 
тэмээний баярыг сум, баг бүр зохион байгуулж байна. 
Жил бүр “Ингэний айрагны байр”-ыг зохион байгуулдаг 
уламжлалтай болоод байна. Ингэний айраг, буурын 
бохь, тэмээний чөмөгний тос, тэмээний ноос, арьс шир 
гээд дэлхийд үнэд хүрэх олон бүтээгдэхүүн бий. Үүнийг 
боловсруулах, зах зээлд гаргахаар судалж байна. Ингэний 
хуурай сүү үйлдвэрлэх, тэмээний чөмөгний тосыг 
эмчилгээнд хэрэглэхээр савлах гэх мэт судалгааны ажил 
хийж байгаа.

Өмнөговь аймагт бүтээн байгуулалт ид өрнөж 
байна. Хөрөнгө оруулалтын ч асуудлууд шийдвэрлэгдэж 
байна. Тэгвэл хамгийн хүндрэлтэй асуудал юу байна вэ?

Ер нь усны асуудал. Усны чанар, хүртээмж гээд 
тулгамдсан олон асуудал бий. Орхон гол, Хэрлэн гол 
гэсэн хоёр том төсөл яригддаг. Орхон, Хэрлэн гол дээр 
урсацын тохируулга бүхий усан сан барьж байгуулах 
төслийн байгаль орчны болон техникийн урьдчилсан 
судалгааг хийж дуусгаад байгаа ч хөрөнгө мөнгөний 
асуудал шийдвэрлэгдэхгүй хүлээгдэж байна. Уг нь энэ 
хоёр төсөл хэрэгжвэл зөвхөн “Оюу толгой”, “Таван толгой” 
болон бусад томоохон төслийг усаар хангаад зогсохгүй 
ус дамжуулах хоолойг даган байрласан сум суурингуудыг 
усаар тэтгэх боломж бүрдэнэ. Өмнийн говийн ард иргэд, 
хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийг усаар хангах үүднээс уг 
төслийг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. 

Спортын салбарт хөрөнгө оруулалт, бодлого 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, биеийн тамир 
спортыг хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг  
үнэлж, Н.Наранбаатар даргыг “Олимпийн алдар” 
медиалиар шагнажээ. МҮОХ-ны нарийн бичгийн дарга, 
хөдөлмөрийн баатар, гавьяат тамирчин Э.Бадар-Ууган 
уг шагналыг гардуулж баяр хүргэсэн байна.  
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ГОВЬ НУТАГТ 
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 
УНДАРСААР...

  Өмнийн цэнхэр говьд бүтээн байгуулалтын ажил 
ундарсаар байна. Аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатараар 
ахлуулсан багийнхан 2016-2020 онд Өмнөговь аймгийг 
хөгжүүлэх “Бид хамтдаа” үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
баталжээ. Дөрвөн бүлэг, 16 зорилт, 166 заалттай аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Өмнөговь 
аймгийг ойрын хугацаанд эрчимтэй  хөгжүүлэх зорилт 
тусгажээ. Тухайлбал,
Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

• 5000-аас доошгүй ажлын байр нэмэгдүүлнэ.  
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төв байгуулна.  
• Ахмадын сувиллын үйл ажиллагааг өргөжүүлж, 

нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй зорчих боломжийг 
нэмэгдүүлнэ.  

• “Хөгжлийн ирээдүй-оюунлаг залуучууд” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

• Эмнэлгийн үйлчилгээний шуурхай байдал, эмч 
мэргэжилтнүүдийн хариуцлага, ёс зүйг өндөржүүлнэ.

Эдийн засгийн хүрээнд:  
• Ангилсан махны үйлдвэр байгуулж, мах экспортлохыг 

бодлогоор дэмжинэ.
• “Өмнөговьд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэгийг 

Улаанбаатар хот болон орон нутагт бий болгоно.
• 20-иос доошгүй үйлдвэрийг хөгжүүлж, баялаг 

бүтээгчид, малчдыг худалдаа хийх боломжоор 
хангана.

• Уул уурхайн компаниудтай хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулж, нийт ажлын байрны 50-иас доошгүй 
хувийг орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлэхийг зорьж, 
бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 50-иас дээш хувийг 
орон нутгийн иргэд, хоршоо нөхөрлөл, компаниудаар 
гүйцэтгүүлнэ.  

Байгаль орчныг хамгаалах бодлогын хүрээнд:  
• Бичил уурхайн олборлох боловсруулах үйл 

ажиллагааг хууль журмын дагуу дэмжинэ.  
• Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.
• “Тур-оператор”-ыг байгуулна.
• Гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн орлогыг 

нэмэгдүүлж, “Аялал жуулчлал-өрхийн орлого” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.  

Орон нутгийн засаглалын бодлогын хүрээнд:  
• Нээлттэй, ил тод байдлыг бүрдүүлэх “Өглөөний цай” 

уулзалтыг сар бүр иргэдтэй зохион байгуулна.
•  Сум, баг, хилийн боомтод төрийн үйлчилгээг шуурхай 

хүргэх “Хөдөлгөөнт баг”-ийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.
• Говийн нэмэгдэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
• Төрийн үйлчилгээг авлига, ашиг сонирхлын 

зөрчилгүй, дарамт шахалтгүйгээр нэг цэгээс шуурхай 
хүрэх боломжийг бүрдүүлнэ.

• Орон нутагтаа тогтвортой амжилттай ажиллаж яваа 
иргэнийг гадаад оронд мэргэшүүлэх, сургах, сурсны 
дараа буцааж орон нутагтаа ажиллуулах “Зөгийн үүр” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ... гэх мэт.

• Өмнөговь нутгаа өнгөтэй, өөдтэй, үлгэр жишээ 
аймаг болгохын төлөө зорьж яваа Засаг дарга 
Н.Наранбаатар болон түүний багийнхан их бүтээн 
байгуулалтын ажлаа аль хэдийнээ хийгээд эхэлжээ. 
Нэгий нь онцлон дурдвал:

МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУМ ДУНДЫН 
ТӨВИЙГ АНХ УДАА  ӨМНӨГОВЬД БАЙГУУЛАВ 

Мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг 
хангах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад хамгийн 
ихээр тулгамдаж байгаа асуудал нь малын гоц халдварт 
өвчин юм. Мал сүргийг аливаа өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх нь хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангах, мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг 
чанаржуулах, олон улсын зах зээлд гаргах боломжийг 
бүрдүүлдэг. “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 100 хувийн 
санжүүжилтээр /1.4 тэрбум төгрөг/ төөрл бүрийн 
лаборатори бүхий Малын эрүүл мэндийн сум дундын 
төвийг Ханбогд суманд байгуулан  ашиглалтад орууллаа. 
Энэ лабораторид түшиглэн зүүн бүсийн сумдын малыг 
эрүүлжүүлэх, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлж, малын 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг уул уурхай, гадаадын 
зах зээлд нийлүүлэх боломж бүрдүүлнэ. Олон улсын 
стандартад нийцсэн сүүлийн үеийн оношилгооны 
тоног төхөөрөмжөөр тоноглосон лаборатори нь малын 
өвчин, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд чанарын 
шинжилгээ хийх хүчин чадалтайн дээр зүүн бүсийн 
сумдын 772 мянган толгой малын эрүүл мэнд, 20 гаруй 
мянган иргэдийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, 
цаашлаад 1800 гаруй малчин өрхийн орлого нэмэгдэх, 
аймгийн эдийн засгийн үзүүлэлтэд томоохон өөрчлөлт 
орох нөхцөл бүрдэж байна.
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 2018 оны дөрөвдүгээр сар

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХАРУУЛСАН 
УГТАХ ХААЛГАТАЙ БОЛНО 

“Бүтээн байгуулалт-2018" жилийн хүрээнд Улаанбаатар-
Даланзадгад чиглэлийн авто зам дагуу Өмнөговь аймгийн 
онцлогийг харуулсан цогцолбор байгууламж барина. 
Угтах, үдэх талбай, авто зогсоол, явган хүний зам, иж 
бүрэн гэрэлтүүлэг, нийтийн био бие засах газар зэргийг 
байгуулж, ая тухтай орчин нөхцөл бүрдүүлнэ. Зураг 
төслийг "Эм Эс Эл" ХХК гүйцэтгэжээ.

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЦЭВЭРЛЭХ 
БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ЭХЭЛНЭ

Даланзадгад сумын цэвэрлэх байгууламжийг нэгдүгээр 
сургуулийн бохир усыг цэвэрлэх зориулалттайгаар 

1971 онд зураг төсөл хийж, хоногт 168 шоо метр бохир 
усыг 83 хувь цэвэрлэх хүчин чадалтай байгуулжээ. 
Гэтэл одоо 1100 шоо метр ус цэвэрлэх шаардлага гарч 
ачааллаа дийлэхгүйн уршгаар бохир ус хөрсөнд шингэн 
бохирдуулж байна. Мэргэжлийн хяналтын газраас  
цэвэрлэх байгууламжийг яаралтай нүүлгэн шилжүүлэх, 
эсвэл шинээр барих дүгнэлт гаргасан учраас хажууд 
нь 1.8 га талбайд шинэ цэвэрлэх байгууламж барихаар 
болсон байна. Цэвэрлэх байгууламжийг Азийн хөгжлийн 
банкны 8.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр байгуулах 
бөгөөд бүтээн байгуулалтын ажлыг дөрөвдүгээр сард 
эхлүүлж, 2019 оны  тавдугаар сард дуусгана. Шинээр барих 
байгууламж нь 3000 шоо метр усыг хүлээн авах хүчин 
чадалтай, 98 хувийн буюу биологийн бүрэн цэвэрлэгээтэй 
цэвэрлэх байгууламж юм.

ОЛОН УЛСЫН ЧАНАР СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН 
ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙГ АШИГЛАЛТАД 
ОРУУЛАВ

Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад хотноо олон 
улсын чанар стандартад нийцсэн хөл бөмбөгийн талбай 
байгуулж ашиглалтад оруулав. Дэлхийн спорт Өмнөговьд 
хөгжих нөхцөл бүрдлээ. 
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЭ ТӨВТЭЙ БОЛНО

Өнгөрсөн хугацаанд эмч, ажилчдынхаа мэдлэг 
боловсролд анхаарч мэргэжлийн богино болон урт 
хугацааны сургалтад хамруулж, техник хэрэгслийн 
шинэчлэл хийж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 
шийджээ. Ирэх жилүүдэд сум руу чиглэсэн хөрөнгө 
оруулалтын ажлыг хийнэ. 2018 онд Ноён, Мандал-Овоо 
суманд  эрүүл мэндийн төвийг шинээр барьж ашиглалтад 
оруулан иргэдэд хүрэх эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

ӨВЛИЙН ХҮЛЭМЖ БАРЬЖ БАЙНА

Өмнөговь аймаг  Солонгос улсын Тамян аймагтай 
газар тариалангийн салбарт хамтран ажиллаж байна. 
Тус бүртээ 300 ам метр  талбайтай таван ширхэг зуны 
хүлэмжийг барьж солонгос сортын гүзээлгэнэ болон 
хүнсний ногоо тариалжээ. Газар тариалан эрхлэгчдийн 
төлөөлөл 10 гаруй тариаланчийг Солонгост туршлага 
солилцох сургалтад хамруулсан бол энэ удаа тус бүртээ 
600 ам метр талбайтай хоёр ширхэг өвлийн хүлэмж 
барьж байна. Өвлийн хүлэмжийг "ЦМЗ" ХХК гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд 45 хоногийн хугацаанд дуусгаж хүлээлгэн 
өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ингэснээр говьчууд 
жилийн дөрвөн улиралд хүнсний ногоогоо тариалдаг 
болох боломж бүрдэнэ.

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮД 
СУРАЛЦАХ ТУСГАЙ АНГИТАЙ БОЛЛОО

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны  "Бид 
хамтдаа" хөтөлбөрт тусгай хэрэгцээт боловсролыг 
хөгжүүлж сургууль, цэцэрлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн анги, бүлгийг нээж ажиллуулна гэж заасан 
билээ. Уг заалтыг хэрэгжүүлж, 1200 хүүхдийн суудалтай 
тавдугаар сургууль, 23 дугаар цэцэрлэгт тусгай анги 
бүлгийг зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр тохижуулан  
албан ёсоор нээжээ. Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох 
мэргэжлийн багш нарыг урилгаар багшлуулж байгаа 
бөгөөд сургууль, цэцэрлэгт тус бүр 12 хүүхэд суралцаж 
байна. Биеийн тамир, ахуй засал, төрөл мэргэжлийн 
хичээлүүд ордог бөгөөд ЕБС дахь анги нь  9-12 цаг хүртэл 
хичээллэдэг бол цэцэрлэг дэх анги нь энгийн ангиудтай 
адилхан хичээллэдэг байна. Энэхүү тусгай хэрэгцээт 
боловсрол олгох анги бүлгийг нээснээр эцэг эхчүүд ажил 
хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болсны зэрэгцээ хүүхдүүд 
мэргэжлийн багшаар хичээл заалгаж, хөгжих боломж 
бүрдэж байгааг эцэг эхчүүд онцолж байлаа.
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ХӨГЖИЛ ДАГУУЛСАН ЗАМ

Өмнөговьчууд сумдаа аймгийн төвтэй хатуу хучилттай 
авто замаар холбох ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэн 
Даланзадгад-Баяндалай чиглэлд өнгөрсөн  жил 25 км 
авто замыг ашиглалтад оруулав. Тус чиглэлд 81 км хатуу 
хучилттай авто зам тавиад байгаа бөгөөд орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж буйгаараа 
улсдаа анхдагч аймаг болж байна. Ирэх жилүүдэд сумдаа 
аймгийн төвтэй хатуу хучилттай авто замаар холбох ажил 
үргэлжилнэ.

ӨМНӨГОВЬЧУУД ГЭРЛЭХ ЁСЛОЛЫН 
ӨРГӨӨТЭЙ БОЛЛОО

Өмнөговь аймгийг хөгжүүлэх Засаг даргын үйл 
ажиллагааны “Бид хамтдаа”  хөтөлбөрт залуусын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, тэднийг сурч 
боловсрох, хөгжих боломжуудыг бүрдүүлэх олон ажлыг 
тусгасан билээ. Энэ ажлын хүрээнд Гэрлэх ёслолын 
өргөөний нээлт болж, залуус гэгээн хайрын бэлгэдэл 
хуримын ёслолоо аймагтаа хийх нөхцөл боломж бүрдлээ. 
Нутгийн удирдлагын ордны чанх ард байрлах Гэрлэх 
ёслолын өргөөнд олон гэр бүл гал голомтоо бадрааж, аз 
жаргал амьдралын сайн сайхнаар бялхаж явах болтугай.

 Ийнхүү өмнийн цэнхэр говийнхон шинийг санаачилж, 
шийдлийг олоход оюун ухаанаа уралдуулж, их бүтээн 
байгуулалтын нөр их ажилдаа ханцуй шамдан ороод 
байна.  

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД 
800 ОНОО АВСАН 
СУРАГЧДЫГ 1.5 САЯ 
ТӨГРӨГӨӨР УРАМШУУЛДАГ 
ТОГТОЛЦООГ УЛАМЖЛАЛ БОЛГОНО 

  Өмнөговьчууд боловсролын салбарын үйл 
ажиллагааг чанаржуулах, багш, сурагчдын мэдлэг 
мэдээлэл, амжилтыг ахиулах зорилгоор "Оюун хурд", 
"Англи хэлтэй-Өмнөговь", "Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр" 
зэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Түүнээс гадна 
багш, сурагчдын амжилтыг урамшуулан ахиулахаар 
улсын чанартай олимпиад болон элсэлтийн ерөнхий 
шалгалтад аймагтаа хамгийн өндөр оноо авсан сурагч, 
бэлтгэсэн багшид аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
мөнгөн урамшуулал олгож эхэлжээ. 2017 оны ЭЕШ-д 800 
оноо авсан сурагчдыг 1.5 сая, 760-аас дээш оноо авсан 
сурагчдыг нэг сая төгрөгөөр шагнасан бөгөөд 2018 онд 
уг урамшууллын тогтолцоог үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 
юм. Ингэснээр багш, сурагчид элсэлтийн ерөнхий 
шалгалтдаа өндөр оноо авч хүссэн сургуульдаа элсэх, 
өмнөх амжилтуудаа бататган ахиулахад дэмжлэг болно. 
Өмнөговь аймгийн багш, сурагчдын хөдөлмөр зүтгэлийн 
үр дүнд тус аймаг 2017 оны ЭЕШ-ийн нэгдсэн дүнгээр улсад 
дөрөвдүгээр байрт жагссан амжилтаа 2018 онд ахиулах 
зорилго тавьж байна. 
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 Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу толгой” 
компанийн хооронд  2015 оны дөрөвдүгээр сарын 
22-ны өдөр Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, уг 
гэрээгээ хэрэгжүүлэх зорилгоор “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан” ТББ-ыг мөн оны есдүгээр сард байгуулсан 
билээ.  Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу “Оюу 
толгой” компани жил бүр таван сая ам.доллартай тэнцэх 
төгрөгийн санхүүжилтийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаар дамжуулан Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжил, иргэдийн сайн сайхан амьдралыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлж байна. 
Өнгөрсөн хугацаанд энэхүү сангаас 78 төсөл, хөтөлбөрийг 
36.7 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж, 2018 онд 
хэрэгжүүлэхээр сангийн Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлээд 
байна. 

МАНЛАЙ НУТГИЙНХАН 
ШИНЭ ГАЛ ГОЛОМТОО 
ХҮЛЭЭН АВЛАА

 Тус сангаас орон нутгийн тогтвортой хөгжил, 
иргэдийн амьдралын сайн сайханд чиглэсэн хөгжлийн 
хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхийн зэрэгцээ орон нутагт 
нэн шаардлагатай байгаа нийгмийн дэд бүтцийн олон 
төслийг санхүүжүүлсэн юм. “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн санхүүжилтээр барьсан эмнэлэг, цэцэрлэг, 
спортын танхим зэрэг томоохон барилга, инженерийн 
байгууламж жил бүр ашиглалтад орж байгаа. Эдгээр 
төслийн нэг нь Өмнөговь аймгийн Манлай суманд 
дээрх сангийн санхүүжилтээр  барьсан уурын зуухны иж 
бүрэн байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ёслол энэ сарын 
6-ны өдөр тус суманд боллоо. Экспертизээр батлагдсан 
зураг, төсвийн дагуу сумын төвөөс алслагдсан зайд 
зориулалтын барилга, хашаа, сумын төвтэй холбогдсон 
халаалтын шинэ шугам, хуучин уурын зуухнаас хоёр дахин 
илүү хүчин чадал бүхий халаалтын зуух зэргийг барьж 
байгуулсан энэхүү төслийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаас 929.1 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна.

  Шинэ уурын зуухны нээлтийн ёслолд Өмнөговь 
аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир, Засаг дарга Н.Наранбаатар, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа зэрэг “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд, Манлай 
сумын Засаг дарга Г.Буянхүү, гүйцэтгэгч “Нарны цаг” 
компанийн гүйцэтгэх захирал Б.Уламдэлгэр, ашиглагч 
“Манлайн бадрах” ОНӨҮГ-ын захирал Н.Пунцагболд  
болон тус сумын иргэдийн төлөөлөл оролцлоо.

 Манлай сумын хуучин уурын зуух нь сумын төв дотроо, 
сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн салбарын 
гол барилга байгууламжуудтай нэг дор байрладгаас үнс, 
тоос, утаа орчин тойронд нь амьдардаг иргэд, сургууль 
цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд хохирол учруулдаг, 
байгаль орчинд халтай, хүчин чадлын хувьд хүрэлцдэггүй 
байжээ. Ийм байдлаас шалтгаалан сум орон нутгийн 
удирдлага “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-д шинэ 
уурын зуух барих төсөл ирүүлснийг сангийн Удирдах 

зөвлөл санхүүжүүлэхээр баталж, орон нутгаас зарласан 
тендерт шалгарсан “Нарны цаг” компани барилга 
угсралтын ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэн улсын 
комисст хүлээлгэн өгснөөр Манлай нутгийнхан ийнхүү 
шинэ гал голомтоо хүлээн авлаа.

 Уурын зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, сумын төв, 
сургууль, цэцэрлэгээс хол барих нь энэ сумынханд тун 
чухал хэрэгцээ шаардлага байсан нь тус сумын 130 гаруй 
хүүхэд багачууд гарын үсэг зурсан хүсэлтээ “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-д ирүүлж байснаас тодорхой 
харагдана. Өөрсдийн болон нутаг орныхоо хөгжилд дуу 
хоолойгоо нэмсэн Манлай нутгийн  хүүхэд багачуулд энэ 
өдөр мөн давхар баяр тохиолоо. Учир нь, “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр тус сумын 
ерөнхий боловсролын сургуулийн мэдээлэл технологийн 
болон дизайн технологийн кабинетыг орчин үеийн тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж тохижуулах хөтөлбөрийн төслийг 
36.5 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлснийг энэ өдөр 
хүлээн авлаа.

 “Оюу толгой” компани, Өмнөговь аймаг болон тус 
аймгийн Ханбогд сумын хооронд байгуулсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээний гурван жилийн ойн босгон 
дээр “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас жирийн 
иргэд, ялангуяа сум орон нутагтаа ажиллаж амьдарч 
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 “Оюу толгой” компаний Гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Суурин төлөөлөгч 
Наоми Китахара нар Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын залуучуудын хөгжилд үргэлжлүүлэн дэмжлэг 
үзүүлж, тус аймгийн нийгмийн үзүүлэлтийн статистик 
мэдээ, мэдээллийг цуглуулж судалгаа хийх хамтарсан 
гэрээнд энэ сарын 12-нд Улаанбаатар хотноо гарын 
үсэг зурлаа. Ёслолд ХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн 

“ОЮУ ТOЛГОЙ” КОМПАНИ, НҮБ-
ЫН ХҮН АМЫН САН 
ХАНБОГДЫН 
ЗАЛУУСЫГ 
ХӨГЖҮҮЛЖ, 
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ НИЙГМИЙН 
ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА ХИЙНЭ

байгаа иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд 
тухайн сумандаа шаардлагатай байгаа асуудлыг 
шийдвэрлэх төсөл, хөтөлбөр санаачлан 
санхүүжилт авах бололцоог олгохын тулд сумдад 
санхүүжилтийн квот олгож байгаа юм. “Оюу 
толгой” компани болон “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн түншлэгч сумдаас гадна уул 
уурхайгүй сумдад энэхүү санхүүжилтийн квот олгох 
тухай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа юм.

 Манлай эдгээр зорилтот сумын нэг бөгөөд 2018 
онд тус суманд иргэдийн сайн сайхан амьдралыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн, иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагын санаачилсан төсөл, хөтөлбөрийг 
сангийн дүрэм журамд нийцүүлэн шалгаруулж 
санхүүжүүлэх бололцоотой 121 сая төгрөгийн 
санхүүжилтийн квотын гэрээнд сумын Засаг дарга 
Г.Буянхүү, сангийн Гүйцэтгэх захирал С.Эрдэнэбат 
нар гарын үсэг зурлаа.  

 Ардын баатар партизан Д.Нанзад, 
хөдөлмөрийн баатар Ц.Банди, гавьяат нэгдэлчин 
Д.Хүүхэнхүү, говь нутгийн домогт бөх, улсын  хурц 
арслан Г.Дэмүүл нарын төрсөн нутаг, 90-ээд жилийн 
буурал түүхтэй Манлай сумынхан “Оюу толгой” ХХК-
ийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн буянаар шинэ уурын зуухтай 
болов. Сангийн санхүүжилтээр орон нутгийн 
барилгачдынхаа барьж ашиглалтад оруулсан 
шинэ уурын зуух, илч дулаан түгээх гал голомтоо 
хүлээж авсан, уугуул нутгийнхаа ирээдүйн эзэд 
хүүхэд багачуул нь эрдмийн өргөө сургуулийнхаа 
шинээр тохижуулсан хоёр кабинетээ хүлээн авсан, 
иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд нь сум 
орон нутагтаа нэн шаардлагатай төсөл, хөтөлбөр 
санаачлан өөрсдийнхөө оролцоотой шалгаруулан 
санхүүжилт авах бололцоо нээгдсэн гурван чухал 
үйл явдал Манлай суманд нэгэн өдөр тохиолоо.  

дарга Г.Өнөрбаяр, Үндэсний статистикийн хорооны дарга 
А.Ариунзаяа, “Оюу толгой” компанийн Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захирал Тим Экерсли, Орон нутгийн харилцааны 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамба, иргэд, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын төлөөлөл оролцов. Г.Өнөрбаяр ёслолыг нээж 
нээж хэлэхдээ “Оюу толгой” компани, НҮБ-аас хамтран орон 
нутагт хэрэгжүүлсэн төслийн нэгдүгээр шат залуусын хөгжилд 
ихээхэн хувь нэмэр оруулсныг онцлон тэмдэглэж байна. 
Өнөөдөр энэ төслийн хоёр дахь шат эхэлж байна. Ханбогд бол 
Монгол Улсын загвар, нүүр царай болсон сум. Энэ төслийг 
тус суманд хэрэгжүүлснээр бусад сумдад үлгэр жишээ болох 
учиртай. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн төлөө манай яам 
өөрөөс шалтгаалах бүхнийг хийх болно. Орон нутаг, залуусын 
сайн сайхан амьдралын төлөө байнга чин сэтгэлээсээ зүтгэж 
байдаг “Оюу толгой” компанийн удирдлагад талархал 
илэрхийлье” гэлээ. Тус хоёр байгууллага өнгөрсөн гурван 
жилд Ханбогд суманд Залуучуудын хөгжлийн төв, өсвөр үе, 
залуучуудад ээлтэй клиник, үе тэнгийн сургагчдын сүлжээ 
байгуулж, залуучууд бие даан бизнес эрхлэх явдлыг дэмжсэн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, залуу малчид, алслагдсан 
нутгийн эмзэг бүлгийн залуучуудыг дэмжиж ирсэн юм. 

 Ханбогд сумын залуучуудын хөгжлийг дэмжих  хамтын 
ажиллагааны хоёр дахь шатанд “Оюу толгой” компани НҮБ-
ын Хүн амын санд 230 мянган ам.долларын санхүүжилт олгож, 
НҮБ-ын Хүн амын сан өөрийн нөөцөөс 231 мянган ам.доллар 
нэмж хуваарилахаар тохиролцов. Түншлэлийн хоёр дахь 
шатлалын хүрээнд тус хоёр байгууллага томоохон уул уурхай 
орон нутаг, иргэдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлохын 
тулд Өмнөговь аймагт нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй 
орчны судалгааг 300 мянган ам.доллараар хийхээр төлөвлөж 
байгаагаа мэдэгдэв. Ингэхдээ гурван дэд судалгаа хийх 
бөгөөд үүний нэг нь улс орон даяар явуулдаг нийгмийн 
үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа юм. “Оюу толгой” компани, НҮБ-
ын Хүн амын сангийн энэхүү түншлэлийн хамтын ажиллагаа 
нь НҮБ-ын агентлагийн хувьд анхных юм. 

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Суурин төлөөлөгч Наоми 



12   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Китахара ёслолын үеэр хэлэхдээ “Өнгөрсөн 
гурван жил Ханбогд сумын залуучуудын 
хөгжлийн төлөө хамтран хэрэгжүүлсэн 
ажилдаа “Оюу толгой” компани, НҮБ-ын 
Хүн амын сан сэтгэл хангалуун байж, 
хүрсэн үр дүнгээрээ бахархаж байгааг та 
бүхэнд дуулгахад таатай байна. Хоёр дахь 
төслөө хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр  гэрээнд 
гарын үсэг зурлаа. Энэ төслийн хүрээнд 
Өмнөговь аймагт нийгэм, эдийн засаг, 
хүрээлэн буй орчны судалгаа хийнэ. НҮБ-
ын Хүн амын сан нутгийн хүн ам, ялангуяа 
эмзэг бүлгийнхэнд чиглэсэн баримтад 
тулгуурласан, үр дүнд хүрэхийг зорьсон 
төлөвлөлт, төсөв боловсруулалтад чухал 
ач холбогдолтой, чанартай, найдвартай 
тоон мэдээ, мэдээллийг Өмнөговь 
аймагт гаргаж өгөхийн төлөө ажиллана. 
“Оюу толгой” компани бол нийгмийн 
хариуцлагаа хэрэгжүүлэх идэвх зүтгэлээрээ 
бусдад үлгэр дууриал болохуйц 
байгууллага юм. Тус компани  Монголын 
олон нийтийн хөгжлийг дэмжиж, хичээн 
зүтгэж байгаад бид маш их баяртай байна”  
гэж мэдэгдэв. 

“Оюу толгой” компаний Гүйцэтгэх 
захирал Армандо Торрес “Оюу толгой” 
компани эрдэм мэдлэг, ур чадвар, 
үнэт зүйлс бүтээлцэх алсын хараатай 
ажилладаг бөгөөд энэ хүрээнд бид 
Өмнөговь аймаг болон Ханбогд суманд 
тогтвортой хөгжлийг бий болгоход хувь 
нэмрээ оруулж байгаа билээ. Мэдээж 
бидний хамгийн их анхаарах асуудал 
нь хүний хөгжил юм. Залуу үе маань 
бидний ирээдүй учраас тэднийгээ 

амьдралдаа, нийгэмдээ амжилт гаргахад 
бид туслах ёстой. НҮБ-ын Хүн амын сантай 
хамтарсан хөтөлбөрийн эхний шатанд 
өсвөр үед ээлтэй клиник байгуулах, 
хүйсийн ялгарлаас үүдсэн хүчирхийллээс 
сэргийлэх, насан туршийн боловсрол 
эзэмших, бодлого тодорхойлоход 
оролцоог хангаж ажиллах зэргээр 
дөрвөн мянга гаруй залуус үр шимээс нь 
хүртсэн байна.  Гурван жилийн хамтын 
ажиллагааны үр дүнд байгуулсан 
Ханбогд сумын Залуучуудын хөгжлийн 
төв одоо тус бүс нутагт залуучуудыг 
хөгжүүлэх, тэднийг амьдрах ухаанд сургаж, 
бизнес санаачилгуудыг нь дэмжих гол 
байгууллага боллоо. Өнөөдөр эхлүүлж буй 
хамтын ажиллагааны хоёр дахь шатлалын 
хүрээнд залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэнд, амьдрах ухааны цогц боловсрол 
олгохын сацуу залуучуудын гарааны 
бизнесийг дэмжинэ. Түүнчлэн  Өмнөговь 
аймгийн нийгэм-эдийн засаг, хүрээлэн 
буй орчны судалгааг гүйцэтгэж, томоохон 
уул уурхайн төслийн орон нутагт үзүүлэх 
нөлөөг судлах юм. Энэ хүрээнд гурван дэд 
судалгаа явагдах бөгөөд үүний нэг нь орон 
даяар хийх нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр 
судалгаа байх юм. Мэдлэг, чадвартай 
залуучууд бид бүхний эрэлхийлж буй 
ахиц дэвшилд хүрэх хөдөлгүүр юм. 
Үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулснаар Ханбогд 
сумын залуучууд цэцэглэн хөгжинө гэдэгт 
эргэлзэхгүй байна. НҮБ-ын Хүн амын сан 
болон Ханбогд сумын засаг захиргаатай 
ийнхүү үр дүнтэй хамтран ажиллаж 
байгаагаараа бид бахархаж байна” гэж 

хэлэв. 
“НҮБ-ын Хүн амын сан, “Оюу толгой” 

компанийн удирдлагад Ханбогдын 
залуусын нэрийн өмнөөс халуун талархал 
илэрхийлье. Энэ хоёр байгууллага орон 
нутгийн залуусын боловсрол, эрүүл мэнд 
гээд бүхий л асуудалд анхаарч, хамтран 
ажиллаж байгаад баяртай байна. Манай 
сум 7204 хүн амтай. Сүүлийн гурван сард 
хүн ам маань 218-аар нэмэгдлээ. Шилжиж 
ирэгчдийни 80 хувь нь залуус, тэдний 
80 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. Энэ хоёр 
байгууллагын хамтын хүчин чармайлт, 
хөрөнгө оруулалтаар Монгол Улсад бий 
болсон Залуучуудын хөгжлийн хоёрхон 
төвийн нэг нь манай суманд байдаг. Энэ 
төвд залууст зориулсан олон сургалт 
болсон. Төслийн хоёр дахь шатанд 
бид улам ихийг амжуулах болно. Бид 
Ханбогдод залуусын хотыг цогцлооно. 
Та бүхнийг Ханбогдод тавтай морилохыг 
урьж байна. Тэнд утаа, түгжрэл байхгүй, 
дэд бүтэц сайн хөгжсөн. Та бүхнийг хүлээж 

авахад бэлэн байна” хэмээн Б.Дэндэвсамба 
дарга ярилаа.  

 “Oюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”  НҮБ-ын Хүн амын сан, ДЭМБ, 
НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас Монгол Улсын 
Засгийн газар, Австралийн Засгийн 
газартай хамтарсан Өмнөговь аймгийн 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг 
дэмжих нэгдсэн хөтөлбөрийг дэмжихээр 
болсон билээ. Энэ хөтөлбөр нь  таван 
сая гаруй ам.долларын өртөгтэй бөгөөд 
үүний 1.7 сая ам.долларыг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан” санхүүжүүлнэ. Энэ 
оны дөрөвдүгээр сарын эцсээс энэхүү 
нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэхээр 
төлөвлөж байна. 

 Өнөөдөр орон даяар залуучуудын 
хөгжлийн 16 төв байгуулаад байна. Эдгээр 
төв нь хариуцлагатай, эерэг хандлагатай, 
бие даасан залуу үеийг төлөвшүүлэхэд 
үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байна.  
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 “Оюу толгой” компани, НҮБ-ын Хүүхдийн cан Монгол 
Улсад хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хангахын төлөө хамтран 
ажиллах саналд Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурлаа. 
Энэхүү баримт бичигт “Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх 
захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Тим Экерсли, НҮБ-ын Хүүхдийн 
сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Алекс Хайкенс 
нар гарын үсэг зурсан юм. 

Суурин төлөөлөгч Алекс Хайкенс ажлын байр бий 
болгох, орон нутгийг хөгжүүлэх, үндэсний хэмжээнд 
хүүхдийн эрхийг хамгаалахад түүчээлэн ажиллаж байгаа 

"ОЮУ ТОЛГОЙ" КОМПАНИ, 
НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН CАН 
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ 
ХАНГАХЫН ТӨЛӨӨ 
ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

“Оюу толгой” компанийн удирдлагад 
талархлаа илэрхийлээд “Уул уурхайн 
салбарын хөгжил Монгол Улсын 
эдийн засаг, нийгэмд үр өгөөжөө 
өгсөөр байгаа. Ингэхдээ энэ үр 
өгөөжийг хүүхэд бүрт тэгш хүртээх, 
уул уурхайн үйл ажиллагаанаас 
хүүхдэд учирч болох аливаа сөрөг 
нөлөөллийг ойлгох, бууруулахад 
илүү ихийг хийх боломж байгаа гэж 
Хүүхдийн сан үзэж байна.Хувийн 
хэвшил нь ажилчид, тэдний үр 
хүүхэд, ажиллаж буй нийгэм, орон 
нутаг руугаа чиглэсэн нийгмийн 
хариуцлагатай бодлого явуулснаар 
хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалахад 
онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэх бүрэн 
боломжтой. Өнөөдрийн энэ үйл 
явдал манай хоёр байгууллагын 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлээд 
зогсохгүй хүүхдийн төлөө ажиллах 
чин хүсэл эрмэлзэл, бизнесүүд 
хүүхдийн сайн сайхны төлөө илүү 
ихийг хийж болохыг харуулж байна. 
Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар 
манай хоёр байгууллагын хамтын 
ажиллагаа албан ёсны болж, 
улам идэвхжих болно. Хамтын 
ажиллагааны ийм  хэлбэр бусад олон 
байгууллагад үлгэр жишээ болох нь 
дамжиггүй” гэв. 

 “Оюу толгой” компанийн 
Боловсон хүчин, бүтэц, зохион 
байгуулалт хариуцсан Ерөнхий 
менежер Лаура Томас “Оюу толгой 

компани өөрийн түншлэгч сумдад 
хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг 
хангахад бүх чиглэлээр хичээн 
ажиллах болно” гэж мэдэгдэв. Тэрээр 
“ Нийгмийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
олон ажлыг санхүүжүүлснээс онцлон 
дурдвал Даланзадгадад хүүхдийн 
хоёр цэцэрлэг, Баян-Овоод хүн 
эмнэлэг,  Манлай суманд спорт 
заал, Ханбогд суманд цэвэр ус 
хангамжийн цогцолбор зэргийг 
барьж байгуулсан бөгөөд эдгээр нь 
орон нутгийн тогтвортой хөгжилд 
чиглэсэн бүтээн байгуулалт байв. 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаар дамжуулан  Ханбогд 
суманд 800 гаруй хүүхдийн 

багтаамжтай сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолборыг барьж байгаа бөгөөд 
энэ оны  есдүгээр сард ашиглалтад 
оруулна. Ингэснээр хүүхдүүд 
аюулгүй орчинд сурч боловсрох 
боломжтой болно. Ханбогд суманд 
амьдардаг  ажилтнууддаа зориулж, 
тэднийг гэр бүлтэйгээ хамт байх 
боломжийг нэмэгдүүлэх үүднээс 
ажлын шинэ хуваарь гарган мөрдөх 
боллоо. Энэ нь тэнд ажиллаж 
байгаа манай ажилтнууд ажил 
амьдралаа тэнцвэртэй байлгаж, 
гэр бүл, үр хүүхдэдээ илүү их цаг 
гаргах боломжийг нээж өгсөн гэдэгт 
эргэлзэхгүй байна” хэмээн ярьсан 
юм.  
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 “Оюу толгой” компанийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгчдийг тодруулдаг “Эрдэнийн говь“ ёслол 
долоо дахь удаагаа амжилттай болж өндөрлөв. Улсын 
дуурь, бүжгийн эрдмийн театрт гуравдугаар сарын 16-ны 
бэлгэт сайн өдөр болсон энэхүү ёслолд “Оюу толгой” 
компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх, Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захирал Тим Экерсли, Орон нутгийн харилцааны 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, Худалдан авалтын 
газрын дарга Эван Хилл, компанийн Хэрэг эрхлэх газрын 
дарга бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичиг Ц.Цэрэнхүү, Ерөнхий 
сайдын ахлах зөвлөх Н.Энхбаяр, Өмнөговь аймгийн ИТХ-

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИЙН ШИЛДЭГ 
ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙГ 
ШАЛГАРУУЛДАГ 
“ЭРДЭНИЙН ГОВЬ” ЁСЛОЛ 
ДОЛОО ДАХЬ УДААГАА БОЛОВ

ын дарга Х.Сугир, Засаг дарга Н.Наранбаатар, Ханбогд 
сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамба, “Оюу толгой”-н 1100 
гаруй ханган нийлүүлэгчийн төлөөлөл оролцов. “Оюу 
толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх ёслолыг нээж 
хэлэхдээ “Монгол орны хангай, говь, тал хээрт төлийн 
дуу цангинасан сайхан хавар болж байна. Ийм цагт 
Оюу толгойн  уурхайд ажил амьдрал буцалж байна. 
Тэнд олборлолт, боловсруулалт, экспорт жигдэрч, 
амжилт бүтээл дүүрэн байгааг дурдахад таатай байна. 
Оюу толгойн 1300 метрийн гүнд гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт ид өрнөж байна. Энэхүү амжилт бол “Оюу 
толгой”-н хоёр гол тулгуур баганад суурилсан юм. 
Эхнийх нь манай  хамтран ажиллагч түншүүд, Монгол 
Улсын Засгийн газар. Нөгөө нь “Оюу толгой”-н 14 мянга 
гаруй ажиллагч. Тэдэндээ гүн талархал илэрхийлье. 
“Эрдэнийн говь” бол “Оюу толгой”-н ажиллагчдын, манай 
түншүүдийн хамтын баяр юм. Бид хамтдаа жил бүр хамтын 
ажиллагаагаа дүгнэж, алдаа оноогоо дэнсэлж, ирээдүйн 
зорилгоо тодорхойлдог сайхан уламжлалтай. Энэ ёслол 
2016 онд Ханбогдод, өнгөрсөн жил Даланзадгадад болсон. 
Өнөө жил улсын нийслэл Улаанбаатарт болж байна. “Оюу 
толгой”-н өнгөрсөн жилийн амжилтын талаар зарим 
тоо баримт хэлье. “Оюу толгой” 2017 онд  өдөрт 2.7 сая 
ам.доллар зарцуулж байв. 200 мянган хүн/цаг тутамд 0.27 
үзүүлэлттэйгээр “Рио тинто” группийн хэмжээнд тэргүүлж, 
Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит аюулгүй ажиллагааны 
шилдгийн шагнал хүртлээ. Гүний уурхайд найман км 
урт нэвтрэлт, хөндлөн малталт хийв.  Хоёрдугаар босоо 
амны нэвтрэлтийг өнгөрсөн онд дуусгалаа. Гүний уурхайд 
техникийн засвар үйлчилгээний төвөөс эхлээд цөөнгүй 
байгууламж барилаа. Энэ мэт ажлыг Монголын үндэсний 
компаниуд гүйцэтгэж байгаа нь бахархууштай хэрэг. Бид 
ийм нүсэр бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхийн зэрэгцээ 
уул уурхайн чадварлаг компаниудыг төрүүлэхэд ихээхэн 
анхаарч байна. Манай компанийн худалдан авалтын 
гол зорилго бол “айлаас эрэхээр авдраа уудал” гэдэг 
зарчим. 2015 онд бид худалдан авалтаа бараг 100 хувь 

гаднаас авч байсан бол одоо 50 хувийг Монголоосоо 
авч байна. Уурхайн үйлдвэрлэлд хамгийн чухал үүрэгтэй 
ган бөмбөлөг, шохой, цементийг дотоодоосоо авч 
байна. Өнгөрсөн онд гэхэд 51 мянган тонн цементийг 
үндэсний ханган нийлүүлэгчдээс худалдан авлаа. Энэ бол 
“Оюу толгой” компани үндэсний үйлдвэрлэлийг хэрхэн 
дэмждэгийн тод жишээ юм” гэв. 

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир “Өмнөговь 
бол уул уурхай хөгжсөн цөөн аймгийн нэг. Манай аймагт 
ашигт малтмалын 800 гаруй орд бий. Хамгийн том нь 
Оюу толгой, Таван толгой, Нарийн сухайт гурвыг одоо 
ашиглаж байна. “Оюу толгой” компани Монгол Улс, 
орон нутгийн эдийн засагт маш чухал үүрэг гүйцэтгэж, 
үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. Өмнөговь аймгийн 2017 
оны төсвийн орлогын 63.5 хувийг зөвхөн “Оюу толгой” 
бүрдүүлж байна. “Оюу толгой” компани, Өмнөговь аймаг 
2015 оны дөрөвдүгээр сард Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулсан билээ. “Оюу толгой” компанийн ханган 
нийлүүлэлтийн 25 хувь буюу 93 сая ам.долларыг манай 
аймгийн ханган нийлүүлэгчид нийлүүлжээ. “Оюу толгой” 
энэ онд Өмнөговьд 103 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт хийхээр төлөвлөж байна. Бид 2018 оныг бүтээн 
байгуулалтын, эрүүл мэндийн жил болгох зорилт тавин 
ажиллаж байна. Үүнд манай аймагт үйл ажиллагаа 
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 2018 оны дөрөвдүгээр сар

 Шувууд цахилгааны шугамыг мөргөх, хүчдэлд 
цохиулах эрсдэл өндөр байдаг. Ялангуяа тал хээрийн 
бүсийн махчин шувууд аль болох өндөрт суух эрмэлзэлтэй 
байдаг нь тэдний хүчдэлд цохиулах эрсдэлийг улам 
нэмэгдүүлдэг. “Оюу толгой” цахилгааны шугамуудад 
тусгаарлагч суурилуулан шувуудыг аюулгүй болгосон юм.

Гэвч сумын төв, жижиг сууринг эрчим хүчээр хангах 
зорилгоор татсан 15кВ-ын шугамын шон дээр жил бүр 
ойролцоогоор 4000 идлэг шонхор хүчдэлд цохиулж 
хорогддог гэсэн судалгаа бий. “Оюу толгой” компанийн 
биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын 
хөтөлбөрийн хүрээнд мэргэжлийн судалгааны 

ИДЛЭГ 
ШОНХРЫН 
ХАМГААЛАЛ

явуулдаг уул уурхайн компаниуд ихээхэн хувь нэмэр 
оруулна. Бид хамтын ажиллагаагаа илүү өргөн хүрээтэй 
болгохыг зорьж байна” гэлээ. 

Өмнөговь бол уул уурхай түшиглэн хөгжиж буй, 
өөрийгөө санхүүжүүлдэг онцлогтой аймаг. Өнөөдөр 
Оюу толгойн бүтээн байгуулалтыг дагасан их хөгжил, 
хөдөлгөөн нутгийн нийгмийн салбар бүрт, цаашлаад 
өрх айл бүрт үр өгөөжөө өгч байна. “Оюу толгой” 
компани 2017 оны эцсийн байдлаар   Өмнөговийн 105 
ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллаж, тэднээс 93 
сая ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ 
худалдан авчээ.

• Шилдэг хүргэлтийн гүйцэтгэлтэй ханган нийлүүлэгч-
“Ораметалл” ХХК

• Өмнөговь аймгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч-
“Ханбогд тээвэр ложистик” ХХК 

• Үндэсний шилдэг ханган нийлүүлэгч-“Мехлопат” ХХК    
• Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч шилдэг ханган 

нийлүүлэгч-“Энержи интернэшнл” ХХК                     
•  Далд уурхайн шилдэг гэрээт гүйцэтгэгч--“Даян 

контракт майнинг” ХХК  
• Хүргэлтийн шилдэг гүйцэтгэлтэй ханган нийлүүлэгч-

“Галба өртөө” ХХК.  

байгууллагатай хамтран үндэсний бахархалт шувуу болох 
идлэг шонхрыг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулж байна. 
2016 онд хийсэн туршилтаар цахилгааны шонгийн оройн 
хэсгийн өөрчлөлт шувууны үхэл хорогдлыг 90 хувь хүртэл 
бууруулж байгаа нь тогтоогдсон юм. Уг ажлын үргэлжлэл 
болгон Монгол орны хэмжээнд хамгийн аюултайд 
тооцогдох 15 кВ-ын 336 км урт цахилгааны шугамын 
2900 ширхэг шонг шувуудад аюулгүй болгон өөрчлөх 
ажлыг “Оюу толгой” компани санаачлан судлаачид, 
орон нутгийн цахилгаан түгээх сүлжээний компаниудтай 
хамтран 2018 онд хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Энэ 
ажлын үр дүнд жил бүр зуу зуун идлэг шонхор шувуу 
үхлийн аюулаас аврагдах юм. 

Хүчдэлд цохиулж хорогдсон идлэг шонхрууд



16   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

МОНГОЛЫН МАЛЫН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН АНХНЫ ТОМ 
ЦОГЦОЛБОР ХАНБОГД СУМАНД 
АШИГЛАЛТАД ОРОВ

 Малчны хотонд нялх төлийн дуу цангинасан хаврын 
дунд сарын бэлгэт сайн өдөр говийн бүсийн сум дундын 
мал эмнэлгийн нэгдсэн төвийн барилгыг хүлээлгэн өгөх 
ёслол Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд  боллоо. Уг 
төвийг “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” 1.4 тэрбум төгрөг /яс 
тоо хэлбэл, 1418032984 буюу нэг тэрбум 418 сая 32 мянга 
984/-өөр санхүүжүүлж, орон нутгийн “Билэгт багана” 
компани барьжээ. Тус төв нь хор, ийлдэс, нян судлал, дээж 
хүлээн авах, кодлох, тараах, ариун цэврийн, вакцины,  
молекул биологийн, паразит, эм, урвалж бодисын зэрэг 
орчин үеийн  хэд хэдэн лабораторитой юм. Лабораторийн 
тоног төхөөрөмжийг БНХАУ-ын олон улсад нэр хүндтэй 
“Биобайс” компаниас нийлүүлсэн байна. Төвийг 
ашиглалтад оруулснаар зөвхөн Өмнөговь аймаг төдийгүй 
зэргэлдээх Дорноговь, Дундговийн малчид үйлчлүүлэх 

боломж бүрдэж байгаа юм. Эдгээр лабораторид мах, 
махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг, ноос 
ноолуур, арьс ширэнд иж бүрэн шинжилгээ хийх юм. 

  Төв нь 436 ам метр талбай бүхий үзлэг шинжилгээний 
барилга, дөрвөн айлын орон сууц,  дөрвөн машины 
гарааш, малын хашаа саравч зэрэг цогцолбороос бүрдэж 
байна. Төвийн нээлтэд УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, 
“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес, Австрали улсын Элчин сайд Жон Лангтри, 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир,  Засаг дарга 
Н.Наранбаатар, Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газрын 
дарга П.Ганхуяг, МАА-н хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид 
оролцлоо. Энэхүү төв нь Өмнөговь аймаг төдийгүй 
Монгол Улсад малын эрүүл мэндийн томоохонд тооцогдох  
анхны төв болж буйгаараа онцлог юм. Тус төв ашиглалтад 
орсноор малыг халдварт болон халдварт бус өвснөөс 
урьдчилан сэргийлэх, малыг эрүүлжүүлэхэд ихээхэн ахиц 
гарч, улмаар өмнийн говийнхон эрүүл мах, сүү зэрэг 
хүнсний бүтээгдэхүүнээр Оюу толгойн уурхайн ажилчдын 
хүнсний хэрэгцээг хангах, цаашлаад БНХАУ-д экспортлох 
сайхан боломж бүрдэж байна. 

 Ханбогд сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамба ёслолыг 
нээж хэлэхдээ “Оюу толгой” компани орон нутагтай 
Хамтын ажиллагааны гэрээг 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 
22-нд байгуулснаас хойш гурван жилийн хугацаанд 
Өмнөговь аймагт 70 шахам төсөл, хөтөлбөрийг 36.7 
тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлжээ. Үүний 30 хувь буюу 10.3 
тэрбум төгрөгийн 12 төсөл, хөтөлбөрийг манай суманд 
хэрэгжүүлсэн юм. Түүний нэг нь энэ төв юм” гэв. 

Засаг дарга Н.Наранбаатар ярихдаа “Оюу толгой” 
компаниас жил бүр олгодог таван сая доллар өссөөр 36.7 
тэрбум төгрөг болжээ. Энэ төвийг 1.4 тэрбум төгрөгөөр 
барьсан. Тэгвэл 36.7 тэрбум гэдэг маань энэ төв шиг 
30-аад байгууламжийг барьжээ гэсэн үг юм. “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн орон нутагт зарцуулсан 
хөрөнгө оруулалтын 40 шахам хувь нь зөвхөн Ханбогд 
суманд ногдож байна. 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн цогцолбор энэ намар ашиглалтад орно. 
Энэ жил манай аймгийн мал сүрэг таван төрөл дээрээ 
өсч, 2.6 сая малтай боллоо. Энэ төвийг байгуулснаар 
мал сүргээ эрүүлжүүлэхэд асар их ахиц гарна” гэлээ. “Аав 
минь Өмнөговь аймгийн Булган суманд байрлах Говийн 
бүсийн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд 
30-аад ажиллаж байсан юм” хэмээн УИХ-ын гишүүн 
Н.Амарзаяа дурслаа. Элчин сайд Жон Лангтри гуай сүүний 
чиглэлийн хонь үржүүлэх төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэх 
боломжийн талаар ч дурсаад авна лээ.  Хүндэт зочид 
тууз хайчилж, сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн 
дарга Л.Цэнд-Аюушид түлхүүрийг нь гардуулснаар ёслол 
өндөрлөлөө. 

  “Бид “Гацуурт” компаниас “Ангус” үүлдрийн цэвэр 
цусны дөрвөн бяруу авчирлаа. Есөн сартай, махны 
чиглэлийн, нэг нь таван сая төгрөгийн үнэтэй. Эднийхээ 
хүчээр үхрийнхээ үүлдэр угсаа, чанар чансааг сайжруулна. 
Гүн хөлдөөсөн үрээ борлуулж ашиг олно. “Гавилууд” 
хэвшлийн хонио үүлдэр болгохыг зорьж байна. Мал 
нядалгааны цех байгуулна. Махаа олон улсын стандартын 
дагуу бэлтгэж, Оюу толгойн уурхайн ажилчдын хэрэгцээнд 
нийлүүлнэ, улмаар экспортолно” гэж Ханбогд сумын Засаг 
дарга Б.Дэндэвсамба өнгөрсөн оны хавар уг төвийн шав 
тавих үеэр ярьж байсан билээ. Тэр цаг ийнхүү нэг алхам 
ойртлоо. 

 Ёслолын үеэр Ханбогд суманд энэ жилийн анхны 
бороо орж, нутгийнхны магнайг тэнийлгэв. Тэд “Тэнгэр 
хангай эртхэн хураа хайрлалаа, энэ жил сайхан зун болох 
байх аа” хэмээн бэлгэшээж байв. Үртэй бүхэн үрждэг, 
үндэстэй бүхэн ургадаг нь хавар цагийн жам билээ л. 

“Галбын жонон” хамтлагийн морин хуурчид “Үүлэн 
бор”-ыг эгшиглүүлж, тус хамтлагийн бүжигчин охин 
Б.Марал-Эрдэнэ “Янзага” бүжгээ бүжиж, соёлын тэргүүний 
ажилтан, морин хуурч Д.Хүдэрбат охин Мягмарнаран, 
Мандахнаран нарынхаа хамт “Ухаан цэцэг” дуугаар ая 
өргөж ёслолыг чимсэн юм.  
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 2018 оны дөрөвдүгээр сар

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН” ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААГАА ТАНИЛЦУУЛАВ
 “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г үндэсний хэмжээнд 
танилцуулах уулзалт саяхан Улаанбаатар хотноо 
болов. “Орон нутгийн тогтвортой хөгжил-түншлэл-
хамтын ажиллагааны төлөө” сэдэвт энэнхүү уулзалтад  
УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд, Ерөнхий сайдын ахлах 
зөвлөх Н.Энхбаяр, “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн 
дарга Г.Батсүх, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Тим 
Экерсли, Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа, Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир, 
Засаг дарга Н.Наранбаатар, Ханбогд сумын Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба, Австрали улсын Элчин сайд Жон Лангтри 
нарын хүндэт зочид, “Оюу толгой”-той хамтран ажилладаг 
компани, байгууллагын төлөөлөл оролцов.  “Оюу толгой” 
компанийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, сангийн 
удирдах зөвлөлийн дарга Тим Экерсли уулзалтыг нээж 
хэлэхдээ “Та бид Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, 
говь нутгийг хөгжүүлэх зорилготой сан байгуулж байсан 
нь саяхан мэт санагдана. Гэвч энэ хугацаанд сан маань 26.7 
тэрбум төгрөгөөр 65 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлээд амжжээ. 
Өнөөдөр сангийн удирдах зөвлөл хуралдаж, олон чухал 
асуудал, түүн дотор энэ онд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, 
түүний санхүүжилтийг шийдвэрлэснийг та бүхэнд 
дуулгахад таатай байна. Бид өнгөрсөн гурван жилд хийж 
бүтээснээ улам бататгах болно” гэв. 

  “Энэ уулзалт бол сурталчилгаа биш. Дөнгөж гурван 

нас хүрч буй хүүхдийнхээ үйл ажиллагааг та бүхэнтэй 
хуваалцах гэсэн юм. Бидний олон жилийн уйгагүй хичээл 
зүтгэл, хүч чармайлтын ачаар ийм санг байгуулж чадсан 
билээ. Энэ сан маань өмнийн говийн хөгжлийг дэмжихийн 
төлөө хамтран ажиллах сайхан аз завшааныг бидэнд 
олгосон юм. “Оюу толгой" компани бол буяны байгууллага 
биш, ашгийн төлөө бизнесийн байгууллага. Гэхдээ үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг орон нутгийн хөгжилд бодитой 
дэмжлэг үзүүлэх зорилго тавьдаг. Энэ бол олон улсын 
жишгийн дагуу байгуулсан, Монгол Улсад жишиг, үлгэр 
дууриал болсон анхны сан шүү. Бид Ханбогдын хажууд 
шинэ хот байгуулахгүй. Харин Ханбогдыг өргөжүүлж, 
орчин үеийн шинэ хот болгон хөгжүүлэхийг зорьж байна” 
гэж “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх 
уулзалтын үеэр хэлсэн юм. 

 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатарын 
хэлснээс үзвэл, тус аймаг өнгөрсөн жил 73 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс 12 тэрбум нь 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийнх аж. Сантай 
хамтран ажилласнаар тус аймагт олон бүтээн байгуулалт 
өрнөж, улмаар олон улсад танигдах боломж бүрдсэнийг 
тэрээр онцолж байв. “Оюу толгой” компани 14 нэр 
төрлийн 30-аад бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 
зөвхөн Өмнөговь аймгаас худалдан авахаар болсон нь их 
чухал үзүүлэлт гэнэ. Эдүгээ “Оюу толгой”-н ажилчдын 20 
гаруй хувь нь Өмнөговь аймгийн иргэд юм байна. 

 “Оюу толгой” компани  2015 оны дөрөвдүгээр сарын 
22-нд Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хууль болон 
бусад хууль тогтоомж, тус компанийн хөрөнгө оруулагч 
“Рио тинто” компанийн олон улсад мөрддөг стандарт 
журмын дагуу Хамтын ажиллагааны гэрээг Өмнөговь 
аймаг, тус аймгийн Ханбогд сумтай байгуулсан юм. 
Энэхүү гэрээ  нь Өмнөговь аймаг төдийгүй Монгол Улсын 
хэмжээнд уул уурхайн компани нутгийн захиргааны 
байгууллагатай иж бүрэн Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулан ажиллаж буй анхны жишээ болсон билээ. 
Уг гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Говийн 

оюу хөгжлийг дэмжих сан” төрийн бус байгууллагыг 
2015 оны есдүгээр сарын 25-нд байгуулсан юм. Уг сан 
“Оюу толгой” компаниас жил бүр олгох таван сая 
ам.долларын сайн дурын санхүүжилтийг удирдан зохион 
байгуулж, Өмнөговь аймагт тогтвортой үр ашиг авчрах 
төсөл,хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн дэмжих замаар тус 
аймгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой. Энэхүү 
зорилгынхоо хүрээнд өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд 
65 төсөл, хөтөлбөрт 26.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт 
олгожээ. Таван сая ам.доллар бол Дундговь аймгийн нэг 
жилийн төсөвтэй тэнцэх хэмжээний мөнгө юм. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн үр өгөөж, хувь 
нэмрийг зарим жишээгээр дурдъя. Төсөл хөтөлбөрийн 
үр шимийг 110 мянга гаруй иргэн хүртжээ. Тус сангаас 
хэрэгжүүлдэг “Говийн оюу оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрт 
Өмнөговийн 87 оюутан хамрагдав. Өмнөговийн жижиг, 
дунд 11 үйлдвэрлэгчид 205 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй 
зээл олгов. Сан 79 байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран 
ажиллажээ.  

Сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн, хэрэгжүүлж 
байгаа томоохон төсөл хөтөлбөрөөс дурдвал:

• Даланзадгад хотод хоёр цэцэрлэг
• Манлай, Ханбогд сумын уурын зуух, дулааны 

цогцолбор
• Ханбогд сумын сум дундын малын эрүүл мэндийн 

төв
• Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын өвийг хамгаалах 

хөтөлбөр
• Ханбогд сумын цэвэр ус хангамжийн цогцолбор
• Ханбогд сумын 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн цогцолбор
• Баян-Овоо сумын хүн эмнэлэг зэрэг болно.

Тус сангаас 2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр 76, 
түүнд зарцуулах санхүүжилт 37 тэрбум төгрөг болж өснө. 

 “Оюу толгой”-гоор овоглосон “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн үйл ажиллагаа ийнхүү түмний сонорт 
хүрч, тэдний талархлыг зүй ёсоор хүлээж байна.  
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН”-ГИЙН УДИРДАХ 
ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАЖ, 2018 
ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, 
ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ БАТЛАВ

ГАШУУН СУХАЙТЫН БООМТЫН 
ТҮГЖРЭЛИЙГ АРИЛГАХ САНАМЖ 
БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

 Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу толгой” 
компанийн хооронд  2015 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны 
өдөр Хамтын ажиллагааны гэрээ  байгуулж, уг гэрээг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” ТББ-ыг мөн оны есдүгээр сард байгуулсан юм. “Оюу 
толгой” компани Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу 
жил бүр таван сая ам.долларын санхүүжилтийг энэхүү 
сангаар дамжуулан Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжил, иргэдийн сайн сайхан амьдралыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлж байна.

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах 
зөвлөлийн ээлжит хурлаар сангийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой олон чухал асуудлыг шийдвэрлэсний 
зэрэгцээ Харилцааны хороогоор эрэмбэлсэн 17 
төслийг хэлэлцсэнээс 13-ыг нь 9.3 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Орон нутгийн санал хэрэгцээ шаардлагыг 

 Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, холбогдох яамдын сайд, 
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар нар 
ӨМӨЗО-ы Баяннуур хотын удирдлагуудтай уулзаж, нүүрс 
тээвэрлэлт, таталт, Гашуут сухайт-Ганц модны хилийн 
боомтод үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээл, боомтод хийх 
бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх Санамж бичиг 
байгуулав. Санамж бичгийн хүрээнд Гашуун сухайт-
Ганц модны боомтоор нэвтрүүлэх нүүрсний гаралтыг 
нэмэгдүүлэх, үүссэн саад бэрхшээлийг түргэн шуурхай 
арилгахад хоёр тал хамтран ажиллах, Гашуун сухайтын 
боомтын албан хаагчдад зориулсан 24 айлын орон 
сууцыг Баяннуур хотын хөрөнгө оруулалтаар 2018-2019 
онд барьж ашиглалтад оруулах, Ганц модны  боомтоос 
Өмнөговь аймгийн Цагаан хадны гаалийн хяналтын 
талбай руу 35 кВ-ын 22 км урт цахилгаан дамжуулах  
шугам татаж, цахилгааны асуудлыг бүрэн шийдэхээр 
болжээ. 

үндэслэн баталсан эдгээр төсөлд Мандал-Овоо сумын 
хүн эмнэлгийн барилга, Өмнөговь аймгийн музей, 
Даланзадгад сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг, аймгийн 
Бүсийн эмчилгээ оношилгооны төвд цахилгаан шатыг 
холбогдох барилгын хамт байгуулах, Манлай сумын хүн 
эмнэлгийн зураг төсөл боловсруулах зэрэг нийгмийн дэд 
бүтцийн төслүүд багтаж байгаа юм.

Дээрх төслүүдээс гадна 25 дугаар цэцэрлэгийнхний 
санаачилсан хөдөлгөөн эрүүл мэндийг дэмжих,  сумдын 
сургуулиудын дотуур байрны тохижилт үйлчилгээг 
сайжруулах, дунд сургуулийн багш нарт зориулан 
хэрэгжүүлэх “Багшийн хөгжил-ур чадвар” хөтөлбөр, 
аймгийн ХХААГ-аас санаачилсан бэлчээрийн усан 
хангамж сайжруулах “Чандмань эрдэнэ” зэрэг иргэдийн 
сайн сайхан амьдрал, орон нутгийн тогтвортой хөгжилд 
хувь нэмэр оруулах хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг мөн 
санхүүжүүлэх юм.

Тус сангаас түншлэгч байгууллагуудтай хамтран 
Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
санхүүжүүлж ажиллахыг эрхэмлэдэг бөгөөд энэ удаа 
НҮБ-ын Хүн амын сан, Австралийн Элчин сайдын яам, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-тай хамтран Эмэгтэйчүүдийн 
эрүүл мэндийг дэмжих хамтарсан хөтөлбөрийг 2018-2021 
онд хамтран санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн 
нь говь нутгийн эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө төр, 
хөрөнгө оруулагч бизнесийн байгууллага, төрийн бус 
байгууллага, олон улсын байгууллагын хамтын идэвх 
чармайлтыг нэгтгэсэн чухал үйл явдал боллоо.

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу толгой” компанийн 
хооронд  байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний 
хүрээнд байгуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн 78 
төсөл, хөтөлбөрийг 36.7 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлж дууссан, хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэн ажиллаж 
буй амжилт ололтоор Хамтын ажиллагааны гэрээний 
гурван жилийн ойтой золгож байна.  
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Ч.ДАВАА-ОЧИР НИЙЛБЭР 
ДҮНГЭЭР 712.5 КГ-ЫГ 
ӨРГӨЖ АВАРГА БОЛЛОО

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ҮНДЭСНИЙ ХЭЛ, ТҮҮХ, СОЁЛ, 
ЁС ЗАНШЛАА ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛСИЙГ 
ДЭМЖЛЭЭ

“ОЮУ ТОЛГОЙ” “АВРАГЧДАА 
АВАРЪЯ” ТӨСӨЛД НЭГДЛЭЭ

 Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх багийн 
ахлах ажилтан Чулуунбаатарын Даваа-
Очир гуравдугаар сарын 2-4-нд Дорноговь 
аймгийн Сайншанд суманд болсон Хүчний 
гурван төрөлтийн нэгдсэн холбооны 
улсын аварга шалгаруулах гурав дахь 
удаагийн тэмцээний -105 кг-ын жингийн 
ангилалд нийлбэр дүнгээр тэргүүлж,  
улсын аваргын алтан медаль хүртжээ. 
Энэхүү тэмцээнд оролцогчид  хүчний 
шахалт, таталт, суулт гэсэн гурван төрлөөр 
өрсөлдөж, нийлбэр оноогоор байр эзэлдэг 
юм.   Тэрээр штангтай суултын төрөлд 260 
кг-аар мөнгөн медаль, хэвтээ шахалтын 
төрөлд 177.5 кг-ыг шахаж тавдугаар байр, 
газраас таталтын төрөлд 275 кг-ыг татаж 
алтан медаль, нийлбэр дүнгээр 712.5 кг-ыг 
өргөж, улсын аварга боллоо. 

 “Оюу толгой”-н Ивээн тэтгэлэг, 
хандивын хорооны санхүүжилтээр 
Гадаад харилцааны яам, түүхийн улсын 
олимпиадыг зохион байгуулах дэд 
хороотой хамтран хилийн чанадад 
төрж өссөн монгол хүүхдүүдийн 
дунд үндэстний эх хэл, түүх, соёл, 
ёс заншлыг түгээн дэлгэрүүлэх 
зорилготой Эх түүхийн олимпиадыг 
зохион байгуулсан юм. Уг олимпиадад 
132 монгол хүүхэд оролцож, 11-14, 
15-18 гэсэн хоёр насны ангиллаар 
мэдлэг сорих 50 асуултад хариулж, 
эсээ бичиж өрсөлдлөө.  11-14 насны 
ангилалд ХБНГУ-аас оролцсон 
Үүлэнгоо ялагчаар тодорч, удаах 
байрт Мишээл (АНУ, Юта), Өнөрмаа 
(ОХУ, Москва), Ариунболор (Бельги, 

Антверпен), Чанцалдулам (ХБНГУ, 
Мюнхен) нар тодров. 15-18 насны 
ангилалд Мөнхөө (Франц, Парис), 
Гийгүүлэн (Бельги), Анударь (АНУ) 
нар  шалгарчээ. Үндэсний түүх соёлоо 
дээдлэн хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэхэд 
чиглэсэн энэхүү санаачилга нь “Эрдэс 
баялгаас эрдэм мэдлэг, үнэт зүйлс, ур 
чадвар бүтээлцэх” манай компанийн 
алсын хараатай бүрнээ нийцэж байгаа 
учир уг олимпиадыг санхүүжүүлж 
хамтран ажилласан юм. Олимпиадын 
ялагч Үүлэнгоо охиныг эх орондоо ирж, 
Монгол орныхоо байгалийн үзэсгэлэнт 
газруудаар аялах үеэрээ Оюу толгойн 
уурхайд зочилж, өмнийн говьд өрнөж 
буй их бүтээн байгуулалттай танилцах 
урилга хүргүүлсэн байна.  

 “Зориг” сан, Австралийн Элчин сайдын 
яам, Онцгой байдлын ерөнхий газар хамтран 
зохион байгуулж байгаа “Аврагчдаа аваръя” 
төслийг “Оюу толгой” компани дэмжин ивээн 
тэтгэж  байгаа юм. “Оюу толгой” компани 
аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалах 
ажлын хүрээнд үндэсний хэмжээний урьдчилан 
сэргийлэх кампанит ажил явуулах замаар 
хүмүүсийн хайхрамжгүй үйл ажиллагаанаас үүсч 
буй ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
энэ талаарх олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, 
гал түймэртэй холбоотой эдийн засгийн хохирол, 
гэмтлийг бууруулахыг зорьж буй “Аврагчдаа 
аваръя” төсөлд нэгдлээ. 2014-2016 онд сайн 
дурынхныг оруулаад 43 мянга гаруй хүн ой 
хээрийн түймэртэй тэмцсэнээс ОБЕГ-ын 183, сайн 
дурын 25 ажилтан гэмтэж, хамгаалах хэрэгсэл 
хангалтгүй байснаас сайн дурын долоо,  ОБЕГ-ын 
нэг ажилтан амь үрэгджээ.

ОБЕГ-ын судалгаагаар сүүлийн 13 жилийн 
хугацаанд гарсан түймрийн эдийн засгийн 
хохирол бараг 400 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд 
гал түймэр гарсан нийт тохиолдлын тал хувь нь 
хүний хайхрамжгүй үйлдлээс болсон байна.

Төслийн баг ОБЕГ-тай хамтран хувийн 
хамгаалах хувцсыг үйлдвэрлэж зорилтот сумд 
болох Төв аймгийн Заамар, Сэлэнгэ аймгийн 
Хүдэр суманд хүргэх юм. Сайн дурын гал 
сөнөөгчдөд зориулсан шинэ хувийн хамгаалах 
хувцас нь 30-35 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг 
бүрэн хангана.  

“Оюу толгой”-гоор сонин юутай вэ
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“ҮЛЭМЖИЙН ЧАНАР” ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙД “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН СУРГАЛТЫН 
ХЭЛТСИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 Монголын урлаг, соёлын 
өдрүүд “Үлэмжийн чанар” нэрийн дор   
гуравдугаар сарын 18-20-нд Оюу толгойн 
уурхай болон Ханбогд суманд болов.  
Энэ үеэр шаазан урлаач, барималч 
Х.Хадхүүгийн Өндөр гэгээн Занабазарын 
дэгийг баримтлан шаазангаар урласан 
Бурхан багш, Ногоон дарь эх тэргүүтэй 
12 бурхан, ГАММА агентлагийн фото 
зурагчин С.Цацралтын 100 гаруй жилийн 
өмнөх Монголын түүхэн зургуудыг Оюу 
толгойн уурхайд анх удаагаа дэлгэж, 
үзэсгэлэн гаргалаа. Энэхүү үзэсгэлэнг 
200-аад хүн сонирхов. Шаазан бурхдын 
төлөөллөөс гүний уурхайн 1300 метрт 
залсан бөгөөд энэ нь Монголын урлагийн 
түүхэнд анх удаа зохион байгуулсан 
өвөрмөц үйл явдал боллоо. “Жавзандамба 
хутагт” төвийн багш, гавж Д.Нямсамбуу, 

шог зураач С.Цогтбаяр, ШУА-ийн Түүх, 
археологийн хүрээлэнгийн захирал 
С.Чулуун, Монгол Улсын соёлын элч, зураач 
С.Заяасайхан,  ГАММА агентлагийн фото 
зурагчин С.Цацралт нар уурхайчидтай 
сонирхолтой яриа өрнүүлж, дэлхийн олон 
улсаас суралцахын зэрэгцээ  Монголын 
гэх соёл, түүхээ  өвлөн хадгалахын учир юу 
вэ, монгол урлаг, түүх соёлоор дамжуулж, 
даяаршиж буй ертөнцөд амжилттай 
яваа туршлагаасаа хуваалцсан юм. Оюу 
толгойн уурхай бол хүнд даацын тэрэг 
сүлжилдэж, олборлолт явуулдаг төдийгүй 
урлаг соёлоо дээдэлж, ажилчдынхаа  
чөлөөт цагийг сонирхолтой өнгөрөөж, 
оюуны цангааг нь тайлахад анхаарал 
хандуулдаг юм гэдгийг энэхүү үйл явдал 
нотлон харууллаа.  

Даланзадгадын Политехникийн коллеж, 
“Оюу толгой” компанийн хамтын 
ажиллагаа 

“Оюу толгой” компанийн Сургалтын 
хэлтэс орон нутгийн сургалтын 
байгууллагын орчин, чадавх, хөтөлбөр, 
үнэлгээг сайжруулах зорилгоор 
Даланзадгадын Политехникийн коллежтэй 
хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг.  
ХНХЯ, “Оюу толгой” компани, Германы 
Хамтын ажиллагааны нийгэмлэг хамтран 
“3Д” төслийг хоёр дахь жилдээ хэрэгжүүлж 
байна. 

Багш солилцоо: Тус коллежийн 

мэргэжлийн ангийн 12 багш Оюу 
толгойн уурхайд ажлын байрны сургалт, 
үнэлгээний чиглэлээр туршлага солилцов. 
Хүнд машин механизмын багш зургаан 
сарын хугацаатай, цалинтай дадлага 
хийлээ.  

Тогтвортой байдал: “Оюу толгой” 
компаниас санаачлан хэрэгжүүлrж 
байгаа Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 
орон нутгийн сургалтын байгууллагаар 
дамжуулан хүргүүлэх ажил энэ оноос 
эхлэв. Үүнд  хүнд машин механизмын 
оператор, гагнуурын сургалт амжилттай 
явагдаж байна.  

Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх 
хөтөлбөр 
• Хөдөлмөрийн ур чадвар 

олгох сургалт
• 3-6 сарын хугацаатай,  

2015-2017 онд Ханбогд 
суманд хэрэгжүүлсэн.

• 2018 оноос 
Даланзадгадын 
Политехникийн коллежид 
богино хугацааны сургалт 
хэлбэрээр явуулж байгаа. 

• Чадамжийн гэрчилгээ 
болон операторын 
жолооны эрхийн үнэмлэх 
олгоно.

Мэргэжил олгох сургалт 
• Гагнуур, цахилгаан, 

механикийн чиглэлээр 
үндэсний болон олон 
улсын стандарт бүхий 
мэргэшил олгох. 

• Ажлын байрны дадлага. 
• Гагнуурын мэргэжлийн 

хөтөлбөрийг 2018 оноос 
Даланзадгадын ПК-д 
зохион байгуулж байгаа 

• 2018-2019 оны нийт 
оролцогчид- Ханбогд – 34, 
Даланзадгад - 21 

Дадлагажигч ажилтан 
• Австралийн III түвшний 

мэргэшил эзэмшинэ. 
• 2015-2016 оны 48 

төгсөгчөөс сонгон 
шалгаруулалт явуулж, 
2017 онд 26 оюутныг 
дадлагажигч ажилтнаар 
авсан. 

• 2018 оны элсэлт долдугаар 
сард болно. Мэргэжил 
олгох хөтөлбөрт 
хамрагдсан оролцогчдоос 
20-30 оюутан элсүүлнэ.

 Орон нутгийн иргэдэд хөдөлмөрийн 
болон мэргэжлийн ур чадвар олгох 
зорилго бүхий хөтөлбөрүүдийг 2015 оноос 
эхлэн үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа 

бөгөөд сургалтын агуулга, мэргэжлийн 
чиглэлийг орон нутгийн хэрэгцээ, ажил 
олгогчийн шаардлагад нийцүүлэн сонгож 
явуулдаг. 



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   21

 2018 оны дөрөвдүгээр сар

МОНГОЛЫН ЦОР ГАНЦ 
ШҮРШДЭГ БЕТОН 
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ КОМПАНИ 
ОЮУ ТОЛГОЙН ГҮНИЙ УУРХАЙН 
ТӨСӨЛД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

 Дотоодын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай 
“Премиум конкрит” компани 2011 онд үүсгэн 
байгуулагдсанаасаа хойш дайргын карьер, чулуу 
бутлуур, хиймэл элс, бетон зуурмагийн үйлдвэрүүд, 
лаборатори болон тээвэрлэлт, цутгалтын үйлчилгээ 
зэрэг үйлдвэрлэлийн бүхий л шат дамжлагад мэргэшиж, 
Америкийн Үндэсний холимог бетоны бэлэн зуурмагийн 
ассоциацаас итгэмжлэгдсэн, анхны монгол компани 
юм. Тус компани 580 ажилчны бүрэлдэхүүнтэйгээр Оюу 
толгойн уурхайд зөөврийн болон бутлуурын үйлдвэр 
нийлүүлэлт, угсралт, үйл ажиллагаа, бетон зуурмагийн 
үйлдвэр №3-ын үйл ажиллагааг хариуцан явуулдгаас 

гадна Оюу толгойн гүний уурхайн төсөлд бетон зуурмаг 
нийлүүлэх зуурмагийн үйлдвэр №4-ийн барилгын 
ажлыг өнгөрсөн оны тавдугаар сараас эхлэн амжилттай 
гүйцэтгэж байна.

Барилгын ажлын хүрээнд тус бүр нь цагт 120 шоо 
метр бетон үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, түүхий эд хүлээн 
авах дөрвөн бункер бүхий хоёр бетон зуурмагийн 
үйлдвэр суурилуулж байгаа юм. Хойд үйлдвэр нь бүхэлдээ 
газрын гүнд ашиглах шүршдэг бетон үйлдвэрлэх 
зориулалттай бол өмнөд нь барилгын бетон болон 
бусад хуурай цементэн хольц үйлдвэрлэх юм. Одоогийн 
байдлаар зуурмагийн үйлдвэрийг бүрэн хүчин чадлаар 
нь ашиглахад нэн шаардлагатай бусад байгууламжийг 
бариад байна. Үүнд, ууттай цементийг задлахад гардаг 
тоосонцрыг гаргалгүйгээр өндөр даралтаар шахдаг 
төхөөрөмж бүхий агуулах, жилийн дөрвөн улиралд 
дүүргэгч материалын температурыг тогтмол хэмд байлгах 
зориулалттай халаалт, хөргөлтийн систем бүхий агуулах, 

цахилгаан болон дулааны дэд өртөөнүүд багтаж байна. 
Түүнчлэн халаалттай угаалгын станц багтах бөгөөд 
энэ байгууламж нь холигч болон бетон шахагч машин 
угааснаас гарах хаягдал усыг 95 хувь хүртэл цэвэршүүлж, 
дахин ашиглана.Уг барилгын ажлыг Монголын компаниуд 
гардан гүйцэтгэхийн зэрэгцээ хэрэгцээт бараа материалыг 
нийлүүлж байгаа юм.  
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“КАЛА”-ГИЙН 
НАРАНГАРАВ

"ЦЭМЦГЭР ЦАГААН ХАД" 
НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ИРГЭД 
ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЛОО

 Сайн байцгаана уу?  “Орон нутгийн сонин”-ы энэхүү 
дугаарыг уншиж байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд 
хүргэе. 

Намайг Цогоогийн Нарангарав гэдэг.  Даланзадгад 
суманд нөхөр, хүүхдүүдийн хамт дөрвүүл амьдардаг.  
Өмнөговь аймгийн бэр болж ирээд 2011 онд гал 
голомтоон бадраан хоёр хүүгийн ээж болсон юм. 

Манайх Даланзадгад хотынхоо хөгжилд хувь нэмрээ 
оруулан ажиллаж амьдарч яваа залуу гэр бүлийн нэг юм.  
Би цэцгийн дэлгүүрээ 2012 оны гуравдугаар сард анх нээж 
өнөөг хүртэл ажиллуулж байна. Энэ бизнесээ эхлэхдээ 
түрээсийн байранд ажлынхаа гарааг эхэлж, цэцгийн 
зэрэгцээ бэлэг дурсгалын зүйл ч зардаг байлаа. Залуу 
хүний хувьд хувиараа бизнес эрхлэхэд банкны зээлээс 
эхлээд олон саад бэрхшээл тулгарч байлаа. 

 Засгийн газрын 320-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх, 
МХЕГ-ын “Хариуцлага-манлайлал” жилийн хүрээнд 
сахилга хариуцлагыг чангатгах, ажлын уялдаа холбоо, үр 
дүнг сайжруулах, байгууллагын нийгмийн үнэлэмжийг 
дээшлүүлэхээр өөрчлөлтийг өөрөөсөө уриан дор МХГ-
ын байцаагчид “Цэмцгэр Цагаан хад” сэдэвт нийтийн 
цэвэрлэгээг хийжээ.

Цаг агаарын байдал хүндрэлтэй шороон шуургатай 
байсан хэдий ч иргэд хог цэвэрлэх ажилд идэвхтэй 
оролцож, 20 гаруй га талбайг хамруулан цэвэрлэгээ 
хийж, 675 шоо метр хог ачуулж, 34 аж ахуйн нэгжийн 
743 жолооч, 39 дэлгүүр, цайны газрын 71 иргэн,  төрийн 
долоон байгууллагын 54 албан хаагч, 154 гаруй хувь хүн, 
нийт 1022 иргэн, дөрвөн ковш, таван өөрөө буулгагч, 11 
портер ажилласан байна. Нийтийн цэвэрлэгээнд оролцох 
иргэдэд хогийн уут 1600, ажлын бээлий 750, амны хаалт 
1000 ширхгийг тарааж, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд 
болон идэвхтэй оролцуулахын тулд сурталчилгааны 
самбар 50, Байгаль орчны тухай хууль, Хог хаягдлын тухай 
хууль болон бусад хуулиар гарын авлага бэлтгэж, 300 
ширхгийг  тараажээ.  

Эхний гурван жилд шантарч байсан үе ч бий. Тэр үед 
Даланзадгадад манайхаас өөр цэцгийн дэлгүүр байгаагүй 
болохоор  үйлчлүүлэгчид маань надад маш их урам 
өгдөг байлаа.  Тэр хүмүүсийн урмын үгээр хөглөгдсөнөөр 
өнөөгийн амжилтад хүрсэн юм болов уу гэж би боддог 
юм. 

Одоо Даланзадгад хотод манай дэлгүүрийг мэдэхгүй 
хүн цөөхөн байх. Янз бүрийн тэмдэглэлт өдөр, баяр 
ёслолын үеэр манайхыг зорин ирж сэтгэл хангалуун 
үйлчлүүлээд гарахад нь би маш их баярладаг. Ийм ч 
учраас улам хичээж үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэлд хүрсэн 
үйлчилгээ үзүүлэхийг зорьдог юм. 

Манай дэлгүүрийн нэрийг “Кала” гэдэг. Дэлгүүр маань 
цэцэгт мэндчилгээний үйлчилгээ явуулдаг бөгөөд хол 
байгаа ч гэсэн хайртай хань, ээжийгээ баярлуулах гэсэн 
сэтгэлийн илч болон очихдоо маш их баяртай байдаг. 
Цэцгээ харан баярлаж байгаа үйлчлүүлэгчээ хараад тэрхүү 
баярт мөчийг нь хуваалцаж байдагтаа энэхүү ажлаараа 
маш их бахархдаг юм. 

Анх бизнесээ эхэлж байснаа бодвол одоо нэлээд 
туршлагажжээ. Бас энэ төрлийн бизнес эрхлэх арга эвээ ч 
олсон гэхэд болохоор байна. 

Цэцэг өөрөө хүнд их сайхан энергийг өгч чаддаг. Цэцэг 
тарьдаг айл, албан байгууллагууд тасалгааныхаа агаарыг 
цэвэршүүлж, өнгө үзэмжээ нэмнэ. Хүний эрүүл мэндэд 
чухал үүрэгтэй учир цэцэг тарих нь олон давуу талтай. 

 Одоо  хувийн байрандаа дэлгүүрээ ажиллуулж 
байна. Ирээдүйн зорилго гэвэл “Кала” дэлгүүрээ 
өргөжүүлэн томруулж, сургууль цэцэрлэг болон албан 
байгууллагуудыг эко ногоон орчинтой болгох, хүүхдүүдийг 
байгаль, эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах соёлд сургах 
явдал юм. Нэг ажилдаа тууштай, шантралгүй хандаж, чин 
сэтгэлээсээ хийж чадвал эцэст нь амжилт хүлээж байдаг 
юм шүү гэж залуустаа хэлмээр санагдлаа.  
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 2018 оны дөрөвдүгээр сар

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
САЛБАРТ “ЗӨВЛӨХ ПРОФЕССОРЫН БАГ” 
ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ

"УНАГАН БАЙГАЛЬ-УХААЛАГ ХЭРЭГЛЭЭ" 
ЗӨВЛӨЛГӨӨН БОЛЛОО

ӨСВӨРИЙН 
САГСЧИД 
ОЛОН УЛСЫН 
ТЭМЦЭЭНЭЭС 
МӨНГӨН МЕДАЛЬ 
ХҮРТЛЭЭ

 “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай  “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас өнгөрсөн хугацаанд 78 төсөл, 
хөтөлбөрийг 36.7 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байгаа 
буюу хэрэгжүүлэхээр сангийн Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлээд байна. 
Эдгээр төсөл хөтөлбөрөөс 5.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий 
14 төсөл, хөтөлбөр нь Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарт  
хэрэгжиж байна. Эрүүл мэндийн салбарт санхүүжүүлсэн томоохон 
бүтээн байгуулалтуудаас дурдвал Баян-Овоо суманд 10 ортой, хоёр 
давхар эмнэлгийн барилгыг дагалдах бусад байгууламжийн хамт барьж 
ашиглалтад оруулсан бол  Мандал-Овоо суманд ийм эмнэлэг барьж, 
энэ онд ашиглалтад оруулах юм. Дээрх томоохон төслүүдээс гадна 
эрүүл мэндийн салбарын ажилтан ажиллагсдын мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх, БОЭТ бусад эмнэлгийг тоног төхөөрөмжөөр хангах 
цөөнгүй хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлээд байна. Эдгээр төсөл 
хөтөлбөрийн нэг “Зөвлөх профессорын баг” хөтөлбөрийг 109.4 сая 
төгрөгөөр санхжүүлэхээр сангийн Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэсний 
дагуу уг хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа Өмнөговь аймагт албан ёсоор 
эхэллээ. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн 
дарга Ү.Энхцацрал, санхүүжүүлэгч “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь 
аймаг дахь төлөөлөгчийн газрын менежер Д.Олжмэдэх, аймгийн 
БОЭТ-ийн дарга Я.Болдбаатар, АШУҮИС-ийн багш доктор Д.Мөнхбаатар 
болон сургалтад хамрагдах Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн 
салбарын эмч, эмнэлгийн ажилтнууд хөтөлбөрийн нээлтэд оролцлоо. 
Уг хөтөлбөрийн хүрээнд Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Эх, хүүхдийн 
эрүүл мэндийн үндэсний төв, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний 
их сургууль, Хавдар судлалын үндэсний төв, Гэмтэл согог судлалын 
үндэсний төв зэрэг улсын төв эмнэлгүүдийн нарийн мэргэжлийн зөвлөх 
эмч, доктор, профессоруудын баг 12 чиглэлээр Өмнөговь аймгийн бүх 
сумын эмнэлэг, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, өрхийн эмнэлгүүд, 
Эрүүл мэндийн газар зэрэг эрүүл мэндийн салбарын  130 орчим эмч, 
мэргэжилтэнд ажлын байран дахь сургалт зохион байгуулж, тэдний 
эмчлэх ур чадварыг сайжруулахад туслалцаа үзүүлэх юм.  

 Өмнөговь аймаг уул уурхай хөгжсөн бүс нутаг. Тиймээс 
тоосжилт, хөрсний эвдрэлээс унаган байгалиа хамгаалж, нөхөн 
сэргээлт хийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь нэн тэргүүний зорилт 
болоод байна. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбар дахь олон 
асуудлыг хэлэлцэх зорилгоор "Унаган байгаль-ухаалаг хэрэглээ" 
байгаль орчны салбарын аймгийн анхдугаар зөвлөлгөөнийг зохион 
байгуулжээ. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, 
УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд, Н.Амарзаяа, аймгийн удирдлагууд,15 
сумын төлөөлөл, байгаль хамгаалагч нар тус зөвлөлгөөнд оролцов. 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
"Бид хамтдаа" хөтөлбөрийн хүрээнд "Унаган байгаль-ухаалаг хэрэглээ" 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 17 ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж 
байна. 

Тухайлбал, байгалийн үзэсгэлэнт газруудад 86 ширхэг тэмдэг, 
тэмдэглэгээ, замын хаягжилтын самбар байршуулж, "Элсэн манхны 
баяр"-ыг анх удаа зохион байгуулсны дээр Баянзаг, Ёлын амны 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, 2018 онд 
тохижилтын ажилд 435 сая төгрөг төсөвлөөд байна. 

 ХБНГУ-ын Берлин 
хотноо болсон сагсан 
бөмбөгийн “International eastern 
cup-2018” өсвөр үеийн олон 
улсын тэмцээнд Монгол Улсын 
баг тамирчид  амжилттай 
оролцож, аваргын алтан 
медаль хүртсэн байна.  Энэ 
тэмцээнд Өмнөговь аймгийн 
Б.Өлзийбат дасгалжуулагчтай 
зургаан тамирчин U14 насны 
ангилалд хурд хүч авхаалж 
самбаагаа сорин өрсөлдөж, 
мөнгөн медаль хүртсэн сайхан 
амжилт гаргалаа. Олон улсын 
сагсан бөмбөгийн холбоо /
ФИБА/-ны ивээл дор жил бүр 
зохион байгуулдаг уг тэмцээнд 
20 гаруй орны баг тамирчид 
оролцсон байна. Манай улсын 
хувьд энэ тэмцээнд хоёр дахь 
удаагаа оролцож байгаа бөгөөд 
өнгөрсөн жил Монголын гурван 
баг оролцож хоёр мөнгө, нэг 
хүрэл медальтай эх орондоо 
ирж байсан юм.  
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эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох 
салхины доорх байршлуудад тухайлбал, станц №2 
(МАС)-ыг ажилчдын "Манлай" суурингийн дунд, станц №3 
(ХХБ)-ыг Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн талд, станц 
№4 (ХХУТ)-ийг Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд 
суурилуулсан юм. 

Эдгээр суурин станцуудын 2018 оны гуравдугаар 
сарын 16-наас дөрөвдүгээр сарын 15-ны хоорондох нэг 
сарын хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
хоногийн дундаж агууламжийг Монгол Улсын агаарын 
чанарын үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулан энэ удаагийн 

дугаарт танилцуулж байна. Өнгөрсөн нэг сарын 10 орчим 
өдөрт нь шороон шуурга шуурав. Шуургатай өдрүүдэд 
агаар дахь тоосны дундаж агууламж өмнөх саруудынхтай 
харьцуулахад ойролцоогоор хоёр дахин нэмэгдсэн 
бөгөөд зарим өдөрт  үндэсний стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс давсан тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын станц 
№1 (ХС)-д 0.022мг/м3, станц №2 (МАС)-т 0.039 мг/м3, станц 
№3 (ХХБ)-т 0.035 мг/м3, станц №4 (ХХУТ)-т 0.026 мг/м3  
агууламжтай байв. Зургаас харахад салхины хурд их үед 
агаар дахь тоосны агууламж нэмэгдэж, шороон шуурга 
шуурч байсан нь тодорхой байна.  

ТООСЖИЛТЫН 
МЭДЭЭ

  "Оюу толгой" компани агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
тогтмол хэмжиж байна. Байнгын хяналт шинжилгээний 
давуу тал нь хэмжилтийн мэдээг хугацааны хувьд нэг 
минутын нарийвчлалтай хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт 
холбогдох стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан 
тохиолдолд автоматаар хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Ингэснээр 
стандарт шаардлагад үл нийцсэн тохиолдолд цаг 
алдалгүй дүн шинжилгээ хийж, эх үүсвэрийг тодорхойлон 
сайжруулах арга хэмжээг даруй авч хэрэгжүүлэхэд нэн 
тустай юм. Станц №1 (ХС) буюу хяналтын цэгийг  уурхайн 
талбайн салхины дээд талд буюу баруун хойд буланд, 
бусад гурван станцыг уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны 
агаарын чанарт өөрчлөлт, нөлөөллийг үзүүлж байгаа 

Станц#1(ХС)Станц#2(МАС)Станц#3(ХХУТ)Станц#4(ХХБ)MNS4585:2016Салхины дундаж хурдСалхины хамгийн өндөр хурд
3/16/2018 0.005 0.013 0.007 0.004 0.1 8.8 15.6
3/17/2018 0.009 0.010 0.001 0.002 0.1 6.7 12.1
3/18/2018 0.007 0.008 0.004 0.002 0.1 2.9 8.4
3/19/2018 0.003 0.014 0.001 0.003 0.1 6.8 13.2
3/20/2018 0.007 0.014 0.012 0.006 0.1 6.1 10.7
3/21/2018 0.011 0.017 0.017 0.010 0.1 4.5 15.1
3/22/2018 0.008 0.014 0.015 0.008 0.1 7.0 18.5
3/23/2018 0.004 0.011 0.002 0.004 0.1 4.2 10.3
3/24/2018 0.001 0.012 0.003 0.012 0.1 6.0 14.2
3/25/2018 0.015 0.022 0.012 0.015 0.1 6.7 17.0
3/26/2018 0.034 0.054 0.043 0.034 0.1 7.8 17.7
3/27/2018 0.096 0.184 0.228 0.160 0.1 8.6 27.0
3/28/2018 0.016 0.048 0.019 0.011 0.1 8.3 15.7
3/29/2018 0.016 0.033 0.015 0.011 0.1 7.8 15.5
3/30/2018 0.021 0.038 0.028 0.019 0.1 5.7 15.6
3/31/2018 0.019 0.036 0.033 0.022 0.1 7.7 19.0

4/1/2018 0.065 0.097 0.087 0.070 0.1 10.2 20.4
4/2/2018 0.016 0.032 0.027 0.022 0.1 10.1 19.2
4/3/2018 0.005 0.017 0.004 0.004 0.1 8.0 14.5
4/4/2018 0.086 0.124 0.089 0.082 0.1 5.3 21.0
4/5/2018 0.026 0.041 0.038 0.034 0.1 13.8 23.2
4/6/2018 0.004 0.008 0.010 0.004 0.1 7.4 15.8
4/7/2018 0.025 0.039 0.042 0.026 0.1 7.1 18.1
4/8/2018 0.017 0.031 0.034 0.017 0.1 4.4 13.8
4/9/2018 0.043 0.069 0.069 0.056 0.1 7.3 22.8

4/10/2018 0.004 0.011 0.012 0.005 0.1 6.2 14.7
4/11/2018 0.013 0.019 0.017 0.006 0.1 3.2 13.4
4/12/2018 0.042 0.074 0.055 0.053 0.1 6.5 18.0
4/13/2018 0.066 0.108 0.131 0.090 0.1 12.1 22.9
4/14/2018 0.001 0.008 0.009 0.006 0.1 4.1 11.2
4/15/2018 0.005 0.013 0.010 0.011 0.1 7.0 16.0
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Станц#1(ХС) 

Станц#2(МАС) 

Станц#3(ХХУТ) 



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   25

 2018 оны дөрөвдүгээр сар

  Өмнөговийн залуусыг нэгтгэж, гэрэлт ирээдүй 
өөд хамтдаа, хийж бүтээх тэмүүллээр хурцалж, хөгжүүлэх 
зорилгоор “Өглөөний клуб”-ын залуус эвлэлдэн нэгджээ. Тэд 
2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр анхны уулзалтаа хийж, 
түүнээс хойш баасан гариг бүрийн 6 цаг 30 минутад өглөөний 
уулзалтаа хийж хэвшээд байна. “Өглөөний клуб”-ын залуус 
25 удаагийн уулзалтаар аймаг орон нутагтаа хэд хэдэн ажлыг 
санаачлан төсөл хөтөлбөр болгон амжилттай хэрэгжүүлээд 
байна. “Гэрэлт гудамж” төслийг санаачлан өөрсдийн хүч 
оролцоо, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжлэгтэйгээр  
Даланзадгадын төв цэцэрлэгт талбайд 50 метр урттай гэрэлт 
гудамж байгуулжээ. Гэрэлт гудамжинд залуусын хайрын булан 
байгуулж, хэд хэдэн газарт хогийн сав байрлуулж, хотын соёлд 
бүх нийтийг уриалжээ. 

 Номгон сумын нутагт нэг дүүргэлтээр 2-3 тонн ус 
хуримтлуулах боломжтой хиймэл нуур байгуулжээ. Говь 
нутгийн өвөрмөц өнгө аяс бүхий онгон дагшин байгальд 
сүрэглэн байгаа ан амьтдаа хамгаалах, тэднийг ангаж цангах, 
үхэж хорогдох аюулаас хамгаалсан ач холбогдол бүхий ажил 
болсныг байгаль хамгаалагч, нутгийн иргэд  магтан ярьж 
байлаа. 

Залуус лхагва гариг бүр залуу хүний заавал сурах бүжиг 
арга хэмжээг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн багшийн удирдлага 
дор нийтийн бүжгийг хийж сурцгааж байна. “Өглөөний 
клуб”-ийнхэн  гишүүн С.Алтангэрэлийн зохион байгуулалтаар 
IELTS, TOEFL шалгалтад бэлтгэж байна. Гадаад хэлний мэдлэгээ 
дээшлүүлж, гадаадын их, дээд сургуульд суралцаж мэргэжил 
мэдлэгээ дээшлүүлэхийг бид зорьж байна. “Өглөөний клуб” 
Өмнөговийн залуусыг нэгэн зорилго дор нэгтгэж, эв нэгдэл 
хамтын хүчээр нийгэмд эерэг хандлага, үлгэр жишээ үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж, залуусын идэвх оролцоог 
нэмэгдүүлж байна. Тэдний уриа “Таны оролцоо ирээдүйг 
гэрэлтүүлнэ”.  

  “Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын газраас 
Өмнөговь аймгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
зориулан нээлттэй мэдээлэл өгөх үзүүлэнт өдөрлөг, сургалтыг 
гуравдугаар сарын 27, 28-нд Даланзадгад, Ханбогд суманд 
зохион байгууллаа. Өдөрлөгт 187 иргэн, аж ахуйн нэгж 
оролцлоо. Энэ үеэр Өмнөговь аймгаас худалдан авахаар 
төлөвлөж буй бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл, 
хамтын ажиллагааны цар хүрээ, “Оюу толгой”-той хамтран 
ажиллахад тавих шаардлага, журмыг танилцууллаа. 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир,  Засаг даргын 
орлогч С.Мөнхбаяр, Ханбогд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын дарга Ш.Эрдэнэжаргал нар өдөрлөгийг нээж үг хэллээ. 
Энэхүү өдөрлөгт “ХААН”, “Хас”, “Голомт”, Худалдаа, хөгжлийн 
банкныхан оролцож, “Оюу толгой” компанийн ханган 
нийлүүлэгчдэд зориулан гаргасан хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй 
зээл болон бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүний талаар 
танилцуулав. 

Та бүхэн ирэх саруудын нээлттэй мэдээллийн уулзалтын 
хуваарийг дараах холбоосоор орж танилцана уу.

http://ot.mn/plugins/event/?y=2018  

  “Оюу толгой” компани 2014 оноос Өмнөговь аймгийн 
ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад зориулан “Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ.

Гурван 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 9, 10-р ангийн сурагчдыг “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн нэгдүгээр шатны сургалтад хамруулсан бөгөөд 
сургалт зургаан долоо хоногийн хугацаанд үргэлжиллээ. 
Эхний шатны сургалт нь өөрийн зан чанар, хүсэл сонирхол, 
авьяас чадварыг таньж мэдэхэд болон цаашдын ажил 
мэргэжлээ зөв сонгоход чиглэсэн юм. Сургалт нь залуус 
залуусаа сургах шинэлэг зарчмаар явагддаг бөгөөд энэ жил 
ЕБС-ийн төгсөх ангийн таван сурагчийг хөтөлбөрийн сургагч 
багшаар  бэлтгэж сургалтаа амжилттай явуулсан юм.  

ТАНЫ ОРОЛЦОО ИРЭЭДҮЙГ 
ГЭРЭЛТҮҮЛНЭ

ҮЗҮҮЛЭНТ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛЛАА

ХАНБОГД СУМЫН 40 ГАРУЙ 
СУРАГЧ “ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-Т ХАМРАГДЛАА
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 Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Ханбогд сум болон 
“Оюу толгой” компани 2015 онд Хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулж, уг гэрээний дагуу "Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан"-г байгуулсан билээ. “Оюу толгой” компани  
энэхүү сангаар дамжуулан таван сая ам.доллартай 
тэнцэх төгрөгийн санхүүжилт олгон Өмнөговь аймгийн 
тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэн ажиллаж байна. 

 Тус сангаас одоогийн байдлаар 78 төсөл, хөтөлбөрийг 
36.7 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлээд 
байгаагийн зэрэгцээ сангийн үйл ажиллагаа, 
санхүүжилтийг уул уурхайгүй сумдад тэгш хүртээмжтэй 

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН” 
СУМДАД 
САНХҮҮЖИЛТИЙН 
КВОТ ОЛГОВ

хүргэхийн тулд түншлэгч болон уул уурхайгүй сумдад 
санхүүжилтийн квот олгохоор сангийн Удирдах 
зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн юм. Энэхүү шийдвэрийн дагуу 
Ханбогд суманд 70, түншлэгч Даланзадгад, Баян-Овоо, 
Манлай суманд тус бүр 50, уул уурхайгүй сум буюу аялал 
жуулчлалын бүс нутгийн Булган, Баяндалай, Сэврэй, Цогт-
Овоо, Номгон суманд тус бүр 30 мянган ам.доллартай 
тэнцэх төгрөгийн санхүүжилтийн квот олгохоор болжээ. 
Энэ дагуу дээрх зорилтот есөн сумтай гэрээ байгуулсан 
байна. 

Санхүүжилтийн квотын тухай 
Зорилтот сумдын нийт иргэд, тухайлбал, нийгмийн 

эмзэг бүлгийн иргэд, малчдын бүлэг, хоршоо, 
нөхөрлөлийн санаачилсан, тэдгээрийн сайн сайхан 
байдлыг дэмжихэд чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж, санхүүжилт олгох нь 
энэхүү санхүүжилтийн зорилго юм.
Энэхүү олгосон квотоор санхүүжүүлэх хөтөлбөр нь дараах 
шалгуурт нийцсэн байна:
• Зорилтот суманд хэрэгжих, сумын иргэдийн амьдралд 

эерэг нөлөө үзүүлж, тогтвортой үр өгөөж авчрах
• Сумын иргэдийн оролцоог хангасан, тэдний хэрэгцээ 

шаардлагад үндэслэсэн
• Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдсан, сангийн 

санхүүжилтийн журамд нийцсэн байх
• Иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагаас санаачилсан, 

тухайлбал, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд (Хүүхэд, 
эмэгтэйчүүд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд г.м)-ийн сайн сайхны төлөө чиглэсэн, тэдгээрийн 
эрх ашгийг төлөөлөх байгууллагаас санаачилсан

• Гүйцэтгэлийг үр дүн болон цаг хугацааны хувьд хэмжих, 
аудит хэмжих боломжтой, бодит үр дүн гарахуйц байх

• Санал болгож буй төсөл, хөтөлбөрийн хэмжээ нь 
зөвшөөрөгдсөн квотоос ихгүй байх

• Худалдан авалтын үйл ажиллагаанд ил тод, нээлттэй 
зарчмыг хангасан

• Төсөл, хөтөлбөр санаачлагч (гүйцэтгэгч) нь бизнесийн 

үйл ажиллагаагаа авлига, хээл хахуулиас ангид, 
шударгаар явуулдаг, аливаа улс төрийн нам эвслийн 
төлөө ажилладаггүй байх

• Төсөл, хөтөлбөр санаачлагч (гүйцэтгэгч) нь төсөл, 
хөтөлбөрийг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, 
хүлээлгэж өгөхөд саад болох аливаа санхүүгийн өр, 
төлбөр, зөрчилгүй байна.

• Төсөл, хөтөлбөрийн онцлогоос хамаарч нэмэлт шалгуур 
болзол тавигдаж болох бөгөөд энэ нь хууль ёсны 
үндэслэлтэй байна.

Квотоор дараах хөтөлбөрийн саналуудыг санхүүжүүлэхгүй, 
дэмжихгүй болно:
• Шашны, улс төрийн намын үйл ажиллагааг дэмжих 

зорилготой 
• Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрээс гадна хэрэгжих 

төсөл, хөтөлбөр
•  Байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг хариуцах 

зорилготой
• Хувь хүний аялал, эмчилгээний болон уралдаан 

тэмцээнд оролцох зардал
• Өөр эх үүсвэрийн санхүүжилттэйгээр хэрэгжиж буй 

төсөл, хөтөлбөр
• Алдагдлаа нөхөх болон яаралтай санхүүжүүлэх төсөл
• Ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын 

хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр
• Зорилтот сум нь журмын дагуу сонгон шалгаруулалт 

хийгээгүй аливаа төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхгүй.
Хөтөлбөр санаачлагч нь саналаа “Говийн оюу 

хөгжлийг дэмжих сан”-гийн батлагдсан санал хүлээн 
авах маягтын дагуу гаргах бөгөөд зорилтот сумын ИТХ-
ын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр байгуулсан Эрэмбэлэх 
ажлын хэсэг, мөн сумын Засаг даргаар ахлуулсан Сонгон 
шалгаруулах ажлын хэсэг нь төсөл, хөтөлбөрийн саналыг 
сонгон шалгаруулж, шалгаруулсан төслийн саналыг 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-д хүргүүлнэ. “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” уг саналыг судлан сангийн 
холбогдох дүрэм журамд нийцэж байвал  санхүүжүүлэх 
шийдвэрийг гаргах юм.  
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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХЫГ ХҮСВЭЛ...

ХАНБОГДЫН БАГШ НАР 
МАНЛАЙЛЛЫН СУРГАЛТАД 
ХАМРАГДАВ

 “Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг”. Энэ бол “Оюу 
толгой” компанийн уриа билээ. Энэхүү бэлгэ дэмбэрэлтэй 
уриагаа бодит ажил хэрэг болгох зорилгоор тус 
компаниас олон төрлийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. 
Түүний нэг нь Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр юм. Дотоодын 
тэтгэлэгт хөтөлбөр нь Монголын их, дээд сургуульд уул 
уурхайн чиглэлээр амжилттай суралцаж байгаа оюутан 
сурагчдад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, тэдний сурч 
хөгжих боломжийг дэмжих зорилготой. 2010 оноос хойш 
260 оюутанд уг тэтгэлгийг олгоод байна. хамрагдах 
боломжтой залуусыг сонгох ажиллагаа ид явагдаж байна. 
Энэхүү хөтөлбөр нь жил бүрийн намар 9 сард цахимаар 
нээлттэй зарлагддаг бөгөөд өргөдөл гаргагчид дараах 
шаардлага тавигддаг. Уг тэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгарсан 
Өмнөговь аймгийн хоёр хүүтэй хийсэн ярилцлагаас 
хүргэж байна.

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. 

 Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг 
хөгжүүлэх төслийн хүрээнд тус сургуулийн багш нарт 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Ур чадвар, манлайллын хөгжлийн 
багаас Манлайллын сургалтыг 2017 онд амжилттай 
зохион байгуулсан юм. 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. Бид бүхэн уг сургалтын 
дараагийн хэсэгчилсэн сургалтыг тус сургуулийн шинэ 
багш, ажилтнуудад явуулахаар төлөвлөж байна. 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

 “Оюу толгой” компаниас хэрэгжүүлдэг “Шинэ 
төгсөгч” хөтөлбөрт одоогоор 23 шинэхэн төгссөн 
инженер, мэргэжилтнүүд ажиллаж байна. Тэд дөрвөн 
жилийн хугацаанд энд мэргэжлийнхээ чиглэлээр 
ажиллах юм. Хэдийгээр энэ нь дөрвөн жилийн дараа 
“Оюу толгой”-д ажилд авна гэсэн амлалт биш боловч 
уг боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглавал энэ компанийн 
үндсэн ажилтан болох бүрэн боломж тэдэнд бий. Эдгээр 
23 залуу мэргэжилтнүүдийн дотор өмнө нь “Оюу толгой” 
компанийн “Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийн үр шимийг 
хүртсэн, Өмнөговийн харьяат хоёр залуу ажиллаж байна. 
Тэд бол Даланзадгад хотын харьяат Цогбадрахын Арван, 
Баясгалангийн Тайван нар юм.

Ц.АРВАН: ШУТИС-ийн Эрчим 
хүчний сургуулийг цахилгааны 
инженер мэргэжлээр 
дүүргээд “Оюу толгой” 
компанийн Хөрөнгө материал, 
менежментийн хэлтэст ажиллаж 
байна. “Шинэ төгсөгч” хөтөлбөрт 
2017 онд хамрагдсан бөгөөд уг 

хөтөлбөрт хамрагдсандаа сэтгэгдэл маш өндөр байна. 
Ийм сайхан боломж олгосон “Оюу толгой” компанид 
баярлаж байна. Дэлхийд тэргүүлэгч том компанид 
ажиллаж, шилдэг мэргэжилтнүүдтэй хөл нийлүүлэн 
алхсанаар чадварлаг инженер болно”.

Б.ТАЙВАН: ШУТИС-
ийг барилгын инженер 
мэргэжлээр төгссөн. “Оюу 
толгой” компанийн Дэд бүтэц, 
үйлчилгээний хэлтэст ажиллаж 
байна. Би “Монголд төдийгүй 
дэлхийд томд тооцогдох 
компанид ажиллаж өөрийн 
үнэ цэнийг бий болгож, хувь нэмрээ оруулах болсондоо 
баяртай байна. Олдсон энэ сайхан боломжийг сайтар 
ашиглаад эзэмшсэн мэргэжлээрээ дадлага туршлага 
хуримтлуулж, чадварлаг мэргэжилтэн болно”. 

ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН “ШИНЭ ТӨГСӨГЧИЙГ 
ТӨГӨЛДӨРЖҮҮЛЭХ” ХӨТӨЛБӨР
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
2018  оны 3 дугаар сар

Компани Ажилтны тоо
"Оюу толгой" ХХК 370
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 80
Буянт Галба ХХК 45
Говь Гурван Сайхан ХХК 21
Даян Контракт Майнинг ХХК 246
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 66
Максам Эксплозивс ХХК 28
Моннис Интернэшнл ХХК 44
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 31 Сум Ажилтны тоо
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 82 Ханбогд 1480
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 988 Баян-Овоо 82
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 57 Даланзадгад 912
Ханбогд Хурд ХХК 211 Манлай 190
Эс Си Си ХХК 52 Өмнөговь аймгийн бусад сум 2896
Жи Си Ар Монголиа ХХК 38
НБИК ХХК 25 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Монголиан Чайна Прожект Ложистик ХХК 23 Удирдах ажилтан 20
Премиум Конкрит ХХК 42 Инженер, мэргэжилтэн 26
Субутай Майнинг ХХК 31 Оператор 179
Хаан Шоргоолж ХХК 30 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 81
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 236 Бусад 2459
Нийт 2746

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

"Оюу толгой" ХХК-ийн Хүний нөөцийн ажилтан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд орон нутгийн иргэдийг хүлээн авч 
хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.    4-р сарын 24 нд даланзадгад хотод Оюу толгой ХХК-ний нээлттэй өдөрлөг болно.

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ
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Уул уурхай

Мэдээллийн технологи

Инженер/технологи

Барилга

Хөдөө аж ахуй

"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
оюутнууд

Нийт 426 оюутан

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2018 оны 3-р сарын 31-ны байдлаар
Өмнөговь аймгаас 2746 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах
хүчний 20 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй мэргэжлээр
эрэгтэй 159, эмэгтэй 267 оюутныг тэтгэлэгт хамруулснаас
одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн суралцаж байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас нь
эхлэн бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь
аймгаас 169 сурагчид хамрагдаад байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь
аймгаас 120 залуус хамрагдсаны 62 хувь нь Оюу
толгой төсөлд ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд уул уурхайн
болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх түвшинд
ажиллаж байна.
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боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь
аймгаас 169 сурагчид хамрагдаад байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь
аймгаас 120 залуус хамрагдсаны 62 хувь нь Оюу
толгой төсөлд ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд уул уурхайн
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Максам Эксплозивс ХХК 28
Моннис Интернэшнл ХХК 44
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 31 Сум Ажилтны тоо
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 82 Ханбогд 1480
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 988 Баян-Овоо 82
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 57 Даланзадгад 912
Ханбогд Хурд ХХК 211 Манлай 190
Эс Си Си ХХК 52 Өмнөговь аймгийн бусад сум 2896
Жи Си Ар Монголиа ХХК 38
НБИК ХХК 25 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Монголиан Чайна Прожект Ложистик ХХК 23 Удирдах ажилтан 20
Премиум Конкрит ХХК 42 Инженер, мэргэжилтэн 26
Субутай Майнинг ХХК 31 Оператор 179
Хаан Шоргоолж ХХК 30 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 81
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 236 Бусад 2459
Нийт 2746
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"Оюу толгой" ХХК-ийн Хүний нөөцийн ажилтан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд орон нутгийн иргэдийг хүлээн авч 
хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.    4-р сарын 24 нд даланзадгад хотод Оюу толгой ХХК-ний нээлттэй өдөрлөг болно.
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эхлэн бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь
аймгаас 169 сурагчид хамрагдаад байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь
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"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2018 оны 3-р сарын 31-ны байдлаар
Өмнөговь аймгаас 2746 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах
хүчний 20 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй мэргэжлээр
эрэгтэй 159, эмэгтэй 267 оюутныг тэтгэлэгт хамруулснаас
одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн суралцаж байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас нь
эхлэн бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь
аймгаас 169 сурагчид хамрагдаад байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь
аймгаас 120 залуус хамрагдсаны 62 хувь нь Оюу
толгой төсөлд ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд уул уурхайн
болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх түвшинд
ажиллаж байна.
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2018  оны 3 дугаар сар

Компани Ажилтны тоо
"Оюу толгой" ХХК 370
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 80
Буянт Галба ХХК 45
Говь Гурван Сайхан ХХК 21
Даян Контракт Майнинг ХХК 246
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 66
Максам Эксплозивс ХХК 28
Моннис Интернэшнл ХХК 44
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 31 Сум Ажилтны тоо
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 82 Ханбогд 1480
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 988 Баян-Овоо 82
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 57 Даланзадгад 912
Ханбогд Хурд ХХК 211 Манлай 190
Эс Си Си ХХК 52 Өмнөговь аймгийн бусад сум 2896
Жи Си Ар Монголиа ХХК 38
НБИК ХХК 25 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Монголиан Чайна Прожект Ложистик ХХК 23 Удирдах ажилтан 20
Премиум Конкрит ХХК 42 Инженер, мэргэжилтэн 26
Субутай Майнинг ХХК 31 Оператор 179
Хаан Шоргоолж ХХК 30 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 81
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 236 Бусад 2459
Нийт 2746
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хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.    4-р сарын 24 нд даланзадгад хотод Оюу толгой ХХК-ний нээлттэй өдөрлөг болно.
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

 Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” ХХК-ний Хамтын 
ажиллагааны гэрээг 2015 онд байгуулсан бөгөөд гэрээний 
8 дугаар хавсралтын “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 
ажлын байрыг нэмэгдүүлэх” заалтын дагуу  аймгийн 
Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны  өдрийн 
а/837 захирамжийн дагуу Хамтран ажиллах ажлын хэсэг 
байгуулан ажиллаж байна. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд хийсэн ажлуудаас 
дурдвал: 

• "Бүтээн байгуулалтын жил-2018" нээлтийн өдөр,  
"Ажилтай иргэн-орлоготой өрх" ажлын байрны 
нээлттэй өдөрлөгт Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг 48 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож, 
нээлттэй зарласан 726 ажлын байранд 1964 иргэн 
бүртгүүлжээ. Үүнээс 432 иргэн ярилцлагад орж, 82 
иргэн шууд ажлын байраар хангагдсан байна.

• Орон нутгийн иргэдийн сургалт, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор байгуулсан Өмнөговь 
аймаг, “Оюу толгой” ХХК-ийн ажлын хэсэг таван 
удаагийн уулзалт зохион байгуулсан. 

Ажил хайгч иргэдийн ур чадварын санд (ХХҮГ-ын 

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН 
МЭДЭЭЛЭЛ

Даланзадгад, Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо, Номгон сумын 
мэргэжилтнүүд бүртгэн, баяжуулалт хийж сар бүрийн 
20-нд “Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн хүний нөөцийн 
ажилтан Е.Батчимэгийн batchimegy@ot.mn хаяг руу 
хүргүүлж хэвшсэн) 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 10-ны 
өдрийн байдлаар 1778 ажил хайгч иргэн бүртгэлтэй байна. 

 “Оюу толгой” ХХК-ийн  Орон нутаг хариуцсан хүний 
нөөцийн ажилтан Е.Батчимэг 2017 оны долдугаар сараас 
ажиллаж эхэлсэн. /ИТХ-ын тогтоолын дагуу тухайн орон 
нутагт гурав хүртэлх жил суурьшин амьдарсан/

• Ажил хайгч иргэдийн мэргэжил, мэргэшлийг 
дээшлүүлэх сургалтуудыг Политехникийн коллежтэй 
хамтран зохион байгуулж байна.

Мэргэжил Суралцах 
хугацаа

Сургалт 
эхэлсэн 
хугацаа

Оюутны 
тоо

Гагнуурчин 6 сар 2017.12.11 17

Барилгын 
өрөгч

3 сар 2018.01.29 9

Ковшийн 
оператор

3 сар 2018.01.29 9

Авто машины 
засварчин

3 сар 2018.01.29 10

Дампын 
оператор

3 сар 2018.01.29 12

Нийт оюутны тоо 57

ХАБЭА-н ажилтны анхдугаар зөвлөлгөөн боллоо
ХАБЭА-н хууль, дүрэм, журам, стандартыг сурталчлах, 

ажлын байранд тавигдах ХАБЭА-н шаардлага, стандартыг 
хангах, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл аюулгүй 
орчинд ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, хурц хордлогоос 

урьдчилан сэргийлэх, төрийн болон аж ахуйн нэгж 
байгууллагын ХАБЭА-н ажлыг шаардлага, стандартын 
хэмжээнд хүргэх, ажилтнуудыг чадавхжуулах зорилтын 
хүрээнд  төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
ХАБЭА-н ажилтнууд, сумдын ХАБЭА-н салбар зөвлөлийн 
дарга нарыг хамруулан  ХАБЭА-н ажилтны аймгийн 
анхдугаар зөвлөлгөөнийг  гуравдугаар сарын 29-30-нд 
Даланзадгад суманд  амжилттай зохион байгууллаа. 

Зөвлөлгөөнд аймгийн ИТХ-ын дарга, ЗДТГ-ын дарга, 
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга, ХНХЯ-ны харьяа 
ХАБЭА-н Эрүүл мэндийн төвийн төлөөлөгч, УИХ-ын 
гишүүн Н.Амарзаяа нар урилгаар оролцож, ЗДТГ-ын дарга 
Ө.Баянмөнх зөвлөлгөөнийг нээж үг хэллээ. 

Зөвлөлгөөнд ХНХЯ, аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ, МХГ, ЭМГ, ОШМИ 
групп,  “Оюу толгой” ХХК,  Манлай, Ноён сумын ХАБЭА-н 
ажилтнууд илтгэл мэдээлэл хийж хэлэлцүүлсэн бөгөөд 
зөвлөлгөөнд нийт ХАБЭА-н 130 гаруй ажилтан, 20 аж ахуй 
нэгж байгууллага  хамрагдаж,  ХАБЭА-н эрх зүйн орчин, 
үндэсний хөтөлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчин, урьдчлан сэргийлэх, тэргүүн туршлага 
солилцох, ХАБЭА-н үзэсгэлэн, Политехникийн коллежийн  
сургалтын үйл ажиллагаа, дадлагын байртай танилцаж,  
Ноён, Манлай сумдын ажлын туршлага, цаашдын зорилт 
илтгэл мэдээллүүдийг сонслоо. Зөвлөлгөөнөөр ярилцлага, 
асуулт хариулт явагдаж болзолт уралдаан зарлаж, 
“Үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах” уриалга гаргалаа. Мөн 
ХАБЭА-н ажлаараа тэргүүлсэн байгууллага, ажилтнуудыг 
шагнаж урамшууллаа.  
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 2018 оны дөрөвдүгээр сар

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар төв үйл 
ажиллагаагаа явуулж эхэллээ
 Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 27 сая 

төгрөгийн санхүүжилтээр Германы GFA компанийн 
хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төсөл нь ажилтай, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
залуучуудын тоог нэмэгдүүлэх үндсэн зорилготой юм. 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний 
загвар төвд:

1. Ажил хайгчийн хөдөлмөр эрхлэх чадварыг үнэлэх 
үйлчилгээ

2. Ажил хайгчийн хөдөлмөр эрхлэх хувийн төлөвлөгөө 
гаргах үйлчилгээ

3. Залуучуудын хамтын ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ
4. Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, 

нийлүүлэлтийн судалгаа хийх
5. Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих гэсэн таван 

шинэлэг үйлчилгээг туршин нэвтрүүлэхээр ажиллаж 
байна

  Өмнөговь аймгийн ХХҮГ-ын ХЭХ-ийн дэргэдэх 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар 
төв 2017 оны гуравдугаар 17-ны өдөр албан ёсоор нээлт 
хийснээс хойш энэ оны дөрөвдүгээр сарын 12-ны өдрийн 
байдлаар 15-34 насны  631 залууг шинээр ажил хайгчаар 
бүртгэсэн бөгөөд 412  нь байнгын болон түр ажлын 
байранд орсон байна. 162 иргэн  ганцаарчилсан зөвлөгөө 
мэдээлэл авч, загвар төвийн өөрөө өөртөө үйлчлэх 
нээлттэй офисоор 71 хүн үйлчлүүлж, интернэт орчинд  
ажлын байрны зар мэдээлэл хайх, ажлын анкет бөглөх 
зэрэг үйлчилгээ авсан байна.  

ХАНБОГД СУМЫН ЕБС-ИЙН 
БАГШ, СУРАГЧИД ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙН ТАЛБАРТАЙ ТАНИЛЦЛАА

 "Оюу толгой" компанийн Ур чадвар, манлайллын 
хөгжлийн багийн хамт олон Ханбогд сумын ЕБС-ийн 
хөгжлийг дэмжих чиглэлд сургуулийн багш, сурагчидтай 
хамтран ажилладаг. Үүний хүрээнд 2018 оны 3-р сарын 
17-нд төгсөх ангийн 75 сурагч, 15 багш ажилтанд Оюу 
толгойн уурхайтай танилцах аяллыг гурав дахь жилдээ 
амжилттай зохион байгууллаа. Сурагчид ирээдүйн 
мэргэжлээ сонгох чухал сонголтын өмнө төрөлх суманд 
нь явагдаж буй бүтээн байгуулалттай танилцаж, "Оюу 
толгой" компанийн инженер, мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа. 
Мөн эрсдэлийг таниулах төв болон мэргэжлийн сургалтын 
төвөөр зочилж, спорт зааланд тоглов. Уг аялал сурагчид 
“Ёс заншлын өргөө”-р зочилж, Ханбогд сумын ахмадын 
төлөөлөлтэй уулзсанаар өндөрлөсөн юм.  

Санал: Ирээгүй.
Гомдол: Ирээгүй. 
Хүсэлт: Орон нутгийн талуудаас гурван хүсэлт хүлээн авч, 
нэг хүсэлтийг шийдвэрлэлээ.

2018 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 
САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН 
МЭДЭЭ
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"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 
Чингисийн өргөн чөлөө, "Моннис" цамхаг, 1 давхар 
Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, "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 
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“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
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Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим
хуудаснаас авна уу.

УНАДАГ ДУГУЙН АЧ ТУС
 Унадаг дугуй дэлхий дээрх хамгийн түгээмэл 

тээврийн хэрэгсэл, ашиглалтаараа автомашины дараа 
хоёрдугаарт ордог. Сүүлийн үед манайхан унадаг дугуйг 
өргөн хэрэглэх боллоо. Энэ нь нэг талаас хувь хүмүүсийн 
сэтгэлгээнд гарч буй  ахиц өөрчлөлт, том дэвшил бөгөөд 
олон хүн дугуйгаар хичээллэхийн ач тусыг мэдэрч эрүүл 
мэнд, бие бялдрын хөгжилдөө анхаарч буйн жишээ мөн. 

Нөгөө талаар дугуй нь агаарын бохирдлыг бууруулах, 
замын түгжрэлийг арилгах, байгаль, хүрээлэн буй орчинд 
ээлтэй, хүний эрүүл мэндэд ач тустай, эдийн засагт 
хэмнэлттэй, авсаархан, хаана ч явах боломжтой маш 
олон зүйлээр автомашинаас давуу, явган явахаас илүү 
унаа болохыг хүн бүр мэдэрч байна. Аймаг, орон нутгийн 
удирдлага нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх, 
ялангуяа бүх нийтээрээ дугуй унах хөдөлгөөнийг дэмжиж 
2017 онд 1.9 км дугуйн замыг барьж байгуулаад байна. Энэ 
онд 2.3 км зам шинээр байгуулахаар төлөвлөөд байна.  

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН БҮТЭН 
ЖИЛИЙН ЦИКЛ
(Үндсэн 3 төрөл) 
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(V-VI сар)

(XI-IV сар)

(VI-XI сар)

 Төсвийн тухай хуулийн 23.6.5-д заасны 
дагуу үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар 
ашигласан усны төлбөрийг тухайн аймгийн 
төсөвт төвлөрүүлэх ёстой.  “Оюу толгой” 2017 оны 
жилийн эцсийн байдлаар ус ашигласны төлбөрт 
15.3 тэрбум төгрөгийг Өмнөговь аймгийн төсөвт 
төлөөд байна.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ”  КОМПАНИ УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРТ ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН ТӨСӨВТ 15.3 ТЭРБУМ  ТӨГРӨГ  ТӨЛЖЭЭ

2017 онд ус ашигласны 
төлбөрт орон нутгийн төсөвт 

15.3 тэрбум 
төгрөг төлсөн. 


