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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

 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 T/-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. 
Энэхүү төв нь шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээн 
дээр үндэслэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах, 
малын чанар, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж 
ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний хяналтын лабораторийн 
үйлчилгээний тогтолцоог бүс нутгийн хэмжээнд бий 
болгож байгаа нь мал аж ахуйн салбарын урт хугацааны 
тогтвортой хөгжлийн үндэс болох аж. Мал аж ахуйн 
салбарын бүхий л үйлчилгээг төвлөрүүлсэн, бүсийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах хүчин чадалтай энэ төв  
шинэлэг, анхдагч үйлчилгээ болж байгаа гэнэ. 2017 онд 
баталсан Мал,  амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Малын 
генетик нөөцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн бүтэц 
болж  байгаагаараа ч ихээхэн ач холбогдолтой юм байна. 
Тус төв дараах үндсэн дөрвөн чиглэлээр стандартын дагуу 
үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд: 

1. Мал сүргийн  эрүүл мэндийг хамгаалах,  урьдчилан 
сэргийлэх, эмчилгээ үйлчилгээ

2. Малын удмын санг хамгаалах, үүлдэрлэг байдал, 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх

3. Эрдэм шинжилгээний туршилт судалгаа явуулах, 
шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

4. Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл 
ахуйг сайжруулах, улмаар хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдал, малаас хүнд халдварладаг өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах шинжилгээ.  

  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, 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Өмнөговьчуудтайгаа шинэ оны босгон дээр мэндчилж байгаадаа баяртай байна. Юун түрүүнд нутаг усныхаа 
сайн сайхан, энх амгалан, хөгжил дэвшлийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа та бүхэндээ “Оюу Толгой” 
хэмээх өнөр гэр бүлийн нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Бидний хувьд 2018 он осол аюулгүй, амжилт 
бүтээлээр дүүрэн, үр өгөөжтэй, тун завгүй жил байлаа. Оюу Толгой уурхайн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа 
амжилттай үргэлжилж, нийгмийн хариуцлага, орон нутгийн дэд бүтэц, тогтвортой хөгжлийн олон төсөл 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Өмнөговь аймгийнхантайгаа тогтоосон сайн хөршийн харилцаагаа 
улам батжуулж, Өмнийн говьдоо цөөнгүй бүтээн байгуулалтыг өрнүүллээ. Тухайлбал, Ханбогд сумд 840 
хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, Ханбогд сум, Оюу Толгойг холбосон хатуу хучилттай 35 км авто 
замыг ашиглалтад оруулаад байна. Мөн “Оюу Толгой”-н санхүүжилттэй “Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
гаас орон нутгийн захиргаатай хамтран боловсрол, дэд бүтэц, соёл, аялал жуулчлалын цөөнгүй төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлсэн. Ханбогд сумын засаг захиргааны байнгын дэмжлэг, малчдын төлөөллийн  тууштай шаргуу 
ажиллагаа, “Оюу толгой” компанийн тасралтгүй дэмжлэг зүтгэлийн ачаар Гурван талт зөвлөл үр дүнтэй 
ажиллаж чадсаныг мөн цохон тэмдэглэе. 

2019 онд та бүхний урагшлах зам улам өөдөө, амжилт бүтээл нь өргөн дэлгэр байх болтугай. 
Шинэ оны мэнд дэвшүүлье!

Ш.БАЙГАЛМАА 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер
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“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН” ӨВӨЛЖИЛТИЙН 
БЭЛТГЭЛД ЗОРИУЛЖ 250 САЯ ТӨГРӨГ ХАНДИВЛАВ

Холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагууд 2017 оны зун 
харьцангуй халуун, хур бороо 
багатай байснаас Монгол Улсын 
нийт нутаг дэвсгэрийн 60-70 хувь 
нь гантай гэсэн дүгнэлтийг гангийн 
зэрэглэл тогтоохдоо гаргасан байдаг. 
Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн 
60 гаруй хувь нь гантай байснаас 
бэлчээрийн гарц тааруу, өвөлжилт, 
хаваржилт хүндрэх төлөвтэй байна. 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас энэ 
байдлыг харгалзан “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-д аймгийнхаа 
ХАА-н салбарын өвөлжилтийн 

бэлтгэл хангахад зориулж, хандив 
хүссэний дагуу тус сангийн Удирдах 
зөвлөлийн шийдвэрээр малчдад 
өвс тэжээлийн нөөц бүрүүлэхэд нь 
зориулж, 250 сая төгрөгийн хандив 
олгохоор шийдвэрлэсэн билээ. 
Энэхүү шийдвэрийн дагуу “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Хандив 
тусламжийн сангаас 250 сая төгрөгийг 
Өмнөговь аймгийн холбогдох 
байгууллагад шилжүүлэн олгосныг 
аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
сум бүрт хүртээмжтэй хуваарилан, 
тухайн олгосон санхүүжилтэд багтаан 
өвс тэжээл татан авах үүргийг сумдын 

удирдлагад өгч, уг ажлыг зохион 
байгуулсан байна. Тухайн суманд 
өвөлжих малын тооноос хамааран 
Өмнөговь аймгийн бүх суманд тус бүр 
7-14 сая төгрөг хуваарилан олгосны 
дагуу өвс тэжээл худалдан авчээ. Сумд 
Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Төв зэрэг 
хадлан тэжээл бэлтгэн нийлүүлдэг 
аймаг болон Улаанбаатар хотоос 
өвс тэжээл худалдан авч, нөөцөлсөн 
тухай тайлан мэдээгээ аймгийн Хүнс, 
хөдөө аж ахуйн газраас “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-д ирүүлсэн 
байна. Олгосон хандивын 150 сая 
төгрөгийг сумдад хуваарилан үлдсэн 
100 сая төгрөгөөр аймгийн нөөцөд өвс 
тэжээл татан авч нөөцөлжээ. Жишээ 
нь, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
гаас өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхээр 

олгосон санхүүжилтээс аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн дагуу Ханбогд 
суманд 12 сая төгрөг хуваарилсныг 
сумын ЗДТГ холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулан 
Сүхбаатар аймгаас 1714 боодол өвс 
худалдан авчээ. Ийнхүү “Оюу толгой” 
компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
гаас малчин түмэндээ мал сүргээ онд 
мэнд оруулахад зориулан олгосон 
санхүүжилтийг зохих журмын дагуу 
зарцуулж, зорилтот эздэдээ хүрэх 
боломж бүрдлээ. Их говийн зоригтон 
малчин түмэндээ мал сүрэг мэнд 
тарган тавтай, өнтэй өвөлжихийн 
ерөөл дэвшүүлье.

2018 оны нэг, хоёрдугаар сарын онцлох мэдээ
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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 (1,418,032,984)-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. Энэхүү төв нь шинжлэх 
ухааны судалгаа, шинжилгээн дээр үндэслэн мал 
эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах, малын чанар, 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүний хяналтын лабораторийн үйлчилгээний 
тогтолцоог бүс нутгийн хэмжээнд бий болгож байгаа 
нь мал аж ахуйн салбарын урт хугацааны тогтвортой 
хөгжлийн үндэс болох аж. Мал аж ахуйн салбарын 

бүхий л үйлчилгээг төвлөрүүлсэн, бүсийн хэмжээнд 
үйл ажиллагаа явуулах хүчин чадалтай энэ төв 
шинэлэг, анхдагч үйлчилгээ болж байгаа гэнэ. 2017 
онд баталсан Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, 
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
үндсэн бүтэц болж байгаагаараа ч ихээхэн ач 
холбогдолтой юм байна. Тус төв дараах үндсэн 
дөрвөн чиглэлээр стандартын дагуу үйл ажиллагаа 
явуулна. Үүнд: 1. Мал сүргийн эрүүл мэндийг 
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эмчилгээ үйлчилгээ 
2. Малын удмын санг хамгаалах, үүлдэрлэг байдал, 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх 3. Эрдэм шинжилгээний 

туршилт судалгаа явуулах, шинжлэх ухааны ололтыг 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 4. Мал аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйг сайжруулах, улмаар 
хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, малаас хүнд 
халдварладаг өвчнөөс сэргийлэх, хянах шинжилгээ. 
Төв нь 436 ам метр талбай бүхий үзлэг шинжилгээний 
барилга, дөрвөн айлын орон сууц, дөрвөн машины 
гарааш, малын хашаа саравч зэрэг цогцолбороос 
бүрдэж байна.
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 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 T/-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. 
Энэхүү төв нь шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээн 
дээр үндэслэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах, 
малын чанар, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж 
ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний хяналтын лабораторийн 
үйлчилгээний тогтолцоог бүс нутгийн хэмжээнд бий 
болгож байгаа нь мал аж ахуйн салбарын урт хугацааны 
тогтвортой хөгжлийн үндэс болох аж. Мал аж ахуйн 
салбарын бүхий л үйлчилгээг төвлөрүүлсэн, бүсийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах хүчин чадалтай энэ төв  
шинэлэг, анхдагч үйлчилгээ болж байгаа гэнэ. 2017 онд 
баталсан Мал,  амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Малын 
генетик нөөцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн бүтэц 
болж  байгаагаараа ч ихээхэн ач холбогдолтой юм байна. 
Тус төв дараах үндсэн дөрвөн чиглэлээр стандартын дагуу 
үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд: 

1. Мал сүргийн  эрүүл мэндийг хамгаалах,  урьдчилан 
сэргийлэх, эмчилгээ үйлчилгээ

2. Малын удмын санг хамгаалах, үүлдэрлэг байдал, 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх

3. Эрдэм шинжилгээний туршилт судалгаа явуулах, 
шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

4. Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл 
ахуйг сайжруулах, улмаар хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдал, малаас хүнд халдварладаг өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах шинжилгээ.  

  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, 

МОНГОЛЫН МАЛЫН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
АНХНЫ ТОМ 
ЦОГЦОЛБОР 
ХАНБОГД СУМАНД 
АШИГЛАЛТАД ОРОВ

МОНГОЛЫН МАЛЫН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
АНХНЫ ТОМ 
ЦОГЦОЛБОР ХАНБОГД 
СУМАНД АШИГЛАЛТАД 
ОРОВ
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МАНЛАЙ НУТГИЙНХАН ШИНЭ ГАЛ ГОЛОМТОО ХҮЛЭЭН АВЛАА

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. 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 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 
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ӨМНӨГОВЬ ШИЛДЭГ АЙМГААР ШАЛГАРЛАА

ДАЛАНЗАДГАДЫН ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮС “ҮНДЭСНИЙ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТЫН ДЭЭД ШАГНАЛ ТӨРИЙН ГЭРЭГЭ” ШАГНАЛ ХҮРТЭВ

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” ХХКийн 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.

Засгийн газрын 2016-2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Монгол Улсын эдийн 
засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, 
хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлт, шилэн данс, хэрэглэгчийн үнэлгээ зэрэг 
11 үзүүлэлтээр яам, аймгуудын үйл ажиллагааны үр дүнг 

үнэлж, бусдаасаа өндөр үнэлгээ авсан гурван яам, таван 
аймгийг Засгийн газраас шагнаж урамшууллаа. Улаанбаатар 
хот, Өмнөговь, Дархан-Уул, Орхон, Дорнод аймаг, ХЗДХЯ, ХНХЯ, 
Сангийн яам Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого, 
засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлэн 2017 онд нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээрээ 
тэргүүлж шилдгээр шалгарсан юм. Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар батламж гардсаныхаа дараа “Манай аймаг 
өнгөрсөн онд 73.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын ажил хийлээ. 2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил 
болгон зарлаж, 103.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж 
байна. Иргэд рүүгээ чиглэсэн 17 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 
эрүүл мэнд, боловсрол, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, ахмад настанд 
чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг ажмлттай хэрэгжүүлж байна. Мөн 
хил, боомтынхоо үйл ажиллагааг сайжруулах ажил хийж байна. 
Мал сүргээ өсгөх, мал аж ахуй, газар тариаланг эрчимжүүлэхээр 
ажиллаж байна” гэж ярьсан юм.

Монгол Улсын 2017 оны шилдэг 
бүтээн байгуулалтаар Өмнөговь аймгийн 
төв Даланзадгад сумын шинэ суурьшлын 
бүсийн бүтээн байгуулалт, МУИС-ийн 
номын сан, “Эрэл” компанийн байшин 
үйлдвэрлэх комбинат шалгарчээ. 
Энэхүү шагналыг төрийн байгууллага, 
мэргэжлийн холбоо, шинжлэх ухааны 
байгууллага, эрдэмтэн судлаач, иргэд 
олон нийтийн төлөөллөөс бүрдсэн 
ажлын хэсэг нягтлан судалж, сонгон 
шалгаруулсны эцэст Ерөнхийлөгчийн 
зарлигаар олгодог юм. Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга тавдугаар сарын 2-нд Төрийн 
ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд 2017 оны 

шилдэг бүтээн байгуулалтаар шалгарсан 
дээрх төсөл, хөтөлбөрүүдийг гүйцэтгэсэн 
байгууллага, эздэд “Үндэсний бүтээн 
байгуулалтын дээд шагналТөрийн 
гэрэгэ”-г гардууллаа. Өмнөговь аймгийн 
Засаг дарга Н.Наранбаатар хэлэхдээ 
“Даланзадгад сумын шинэ суурьшлын 
бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2010 
онд баталж, бүтээн байгуулалтыг 
өрнүүлсэн юм. Өнөөдрийн байдлаар 
тэнд 192 айлын нийтийн орон сууцны 
барилга, 125 айлын амины орон сууц, 
1200 хүүхдийн цэцэрлэг, 200 хүүхдийн 
сургууль барьсан. Зам, гэрэлтүүлэг, 
дулаан, цэвэр бохир зэрэг бүхий л дэд 

бүтцийг нь шийдвэрлэсэн. Цаашлаад 
850 хүний суудалтай театр, дэлхийн 
стандартад нийцсэн музейн барилга гээд 
маш олон бүтээн байгуулалт хийхээр 
төлөвлөж байгаа. Эдгээрт нийтдээ 48 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хийгээд байна. Энэ жил 20-иод тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. 
Шинэ суурьшлын бүс маань хотынхоо 
зүүн хойд захад учраас агаар, орчны 
хувьд цэвэрхэн. Орон нутгийн 100 хувийн 
хөрөнгөөр босч буй бүтээн байгуулалт 
юм. Даланзадгадын 25 мянган хүн энэ 
бүтээн байгуулалтад ам сайтай байгаа” 
гэлээ.

2018 оны тавдугаар сарын онцлох мэдээ
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“ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 29 ТӨГСӨГЧ 
БАТЛАМЖАА ГАРДЛАА

“Оюу толгой” компаниас нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлдэг олон хөтөлбөрийн нэг 
нь “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр” юм. 
Дөрвөн жилийн өмнөөс эхэлсэн уг 
хөтөлбөрт эдүгээ 944 залуус хамрагдаад 
байна. Энэхүү хөтөлбөрийн 2018 оны 
төгсөгч 29 оюутан зургадугаар сарын 
15-нд Улаанбаатар хотын “Корпорэйт” 
зочид буудалд батламжаа гардлаа. 
Энэхүү ёслолд “Оюу толгой” компанийн 
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Лаура 
Томас, Орон нутгийн харилцааны 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, 
Хангамжийн ахлах менежер Эван Хилл, 
Хөдөлмөрийн харилцааны менежер 
Ж.Эрдэнэбилэг, Хүний нөөцийн дэмжлэг, 
үйлчилгээ хариуцсан менежер У.Баярхүү, 
Авьяас, ур чадвар хариуцсан ерөнхий 
зөвлөх Ц.Бүжин, “Сумитомо” корпорацын 

Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын 
тэргүүн Т.Накагава нар оролцов. Лаура 
Томас төгсөгчдөд баяр хүргэж үг 
хэлэхдээ “Та бүхэн “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”- ийг амжилттай дүүргэлээ. 
2010 оноос эхэлсэн дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт 260 оюутан хамрагдсан 
бол дөрвөн жилийн өмнөөс эхэлсэн 
“Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг өнөө 
жил 29 охид, хөвгүүд төгсч байна. “Оюу 
толгой” компани Монгол Улсад ирээдүйн 
залуу боловсон хүчин бэлтгэхэд ийнхүү 
хувь нэмрээ оруулж байна. Бидэнтэй 
хамтран ажилласан “Сумитомо” 
корпорацынханд талархлаа илэрхийлье. 
Боловсролыг дэмжих нь ирээдүй 
хойч үедээ оруулж буй оюуны хөрөнгө 
оруулалт юм. Та нар бол Монголын 
ирээдүй шүү. Би та нараар маш их 
бахархаж байна” гэв.

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 
САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН МАНДАЛ-ОВОО СУМАНД ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ТӨВИЙН ШИНЭ БАРИЛГА БАРИНА

“Оюу толгой” ХХК нь өөрийн 
эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд 2015 оны 04 сарын 22-ны 
өдөр Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумтай 
“Хамтын ажиллагааны гэрээ”-г 
байгуулж, гэрээний хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор “Говийн Оюу 
хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ыг мөн 
оныхоо 9 сард байгуулсан. “Хамтын 
ажиллагааны гэрээ”-ний дагуу “Оюу 
толгой” компанийн зүгээс жил бүр 5 
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 

санхүүжүүлэх замаар зарцуулж 
байгаа бөгөөд энэ хугацаанд сангаас 
нийт 36.7 тэрбум төгрөгөөр Хамтын 
ажиллагааны сэдэвчилсэн хавсралтууд 
болох Усны менежмент, байгаль 
орчны менежмент, уламжлалт мал 
аж ахуй, бэлчээрийн менежмент, 
үндэсний түүх соёл ба аялал жуулчлал, 
нийгмийн суурь үйлчилгээ /эрүүл 
мэнд, боловсрол, сургалт/, нийгмийн 
дэд бүтэц ба хөрөнгө оруулалт гэсэн 
чиглэлээ нийт 78 төсөл, хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэн ажиллаж байна. 2018 
оны хувьд Сангаас Өмнөговь аймагт 
100 хүүхдийн цэцэрлэг, аймгийн музей 
зэрэг нийгмийн томоохон төслүүдийг 
санхүүжүүлэхээр болсны дотор 

2018 оны зургаадугаар сарын онцлох мэдээ 2018 оны долоодугаар сарын онцлох мэдээ



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

8  |  ot.mn

Мандал-овоо сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгыг 
шинээр барих ажлыг санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн 
юм. Тус сумын хүн эмнэлэгийн одоогийн барилга 
нь ашиглалтын хугацаа дууссан, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага хангахаа 
байсан зэргээс үүдэн сумын ЗДТГ-ын хүсэлт, аймгийн 
ЗДТГ-ын санаачилсан төслийн дагуу сангийн Удирдах 
зөвлөлөөс энэхүү төсөл дэмжигдэн батлагдсаны дагуу 
Захиалагч тал болох аймгийн ЗДТГ гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж, орон нутгийн “Хос бор морь” 
ХХК энэхүү барилгыг барих төслийн гүйцэтгэгчээр 
шалгарчээ. Ийнхүү 2018 оны 08 сарын 25 ны өдөр 
буюу Өмнөговь аймгийн Мандал-овоо сумын Эрүүл 
мэндийн байгуулагын 80 жилийн ойн босгон дээр 
“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН хөрөнгө оруулалттай 
“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-гийн 1.2 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр баригдах “Мандал-
Овоо сумын 10 ортой эмнэлгийн барилга” -ын шав 
тавих ёслол тус суманд болж хөрөнгө оруулагч Оюу 
толгой ХХК, аймгийн ЗДТГ, Эрүүл мэндийн газар, 
сумын удирдлага иргэд, эрүүл мэндийн салбарын 
үе үеийн төлөөлөл оролцлоо. “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас энэхүү эмнэлэгийн барилгыг 
санхүүжүүлээд зогсохгүй эмнэлэгийн 80 жилийн ойн 
үйл ажиллагаа, иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн 
сургалт арга хэмжээнд зориулан таван сая төгрөгийн 
хандив олгосон байна.

БАЯН-ОВООГИЙН ТАРИАЛАНЧИД ХӨРГҮҮРТЭЙ 
МАШИН, ХҮЛЭМЖЭЭ ГАРДАН АВЛАА

“Оюу толгой” ХХКийн нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд Өмнөговь аймаг болон түнш сумдын хамтын 
ажиллагааг өргөтгөн бэхжүүлэх зорилгоор Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих санг байгуулан хамтран 
ажиллаж эхлээд 3 жил болжээ. 2018 оноос эхлэн 
түнш сумдууд болон Өмнөговь аймгийн уул уурхайгүй 
сумдуудтай хамтран ажиллах хөрөнгө оруулалтын 
гэрээг байгуулан ажиллаж байна. Энэхүү хамтран 
ажиллах хөрөнгө оруулалтын хүрээнд Баян-Овоо 
сум орон нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, орон 
нутагтаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйлчилгээг 
хөгжүүлэх төслүүдийг дэмжин ажиллах чиглэл 
гаргаж, анхлан “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалтаар байгуулсан жишиг газар тариалангийн 

талбайн тариаланчдаа дэмжин, тариалсан ногоогоо 
тээвэрлэх автомашин, ахин шинээр хүлэмж 
нэмэгдүүлэх ажлуудыг санхүүжүүлэн дэмжиж 
ажиллаж байна. Орон нутагт тариалан ургуулсан 
хүнсний ногоогоо хэрэглэгчдэдээ чанартай 
тээвэрлэн хүргэх хүнс тээвэрлэх зориулалтын 
хөргүүртэй автомашин болон хүлэмжээ өнөөдөр 
газар тариалан эрхлэгч иргэддээ хүлээлгэн өглөө. 
Мөн энэ жил Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн 
хөрөнгөөр Баян-Овоо суманд газар тариалангийн 
талбайруугаа 108 сая төгрөгөөр цахилгаан эрчим 
хүч татах төслийг хийхээр болж энэ өдөр гүйцэтгэгч 
компани сумтай ажлын гэрээгээ байгуулж 10 дугаар 
сарын 10-нд хүлээлгэн өгөхөөр үзэглэлээ.

2018 оны наймдугаар сарын онцлох мэдээ
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ДАЛАНЗАДГАДАД ”ГОВИЙН ОЮУ 
ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ААС 
САНХҮҮЖҮҮЛСЭН 100 ХҮҮХДИЙН 
ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАНД ОРЛОО

ЖИЖИГ, ДУНД БИЗНЕСИЙГ 
ЧАДАВХИЖУУЛАХ ТӨВИЙН НЭЭЛТ 
БОЛЛОО

“Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” 
Өмнөговь аймагт барьсан гурав дахь цэцэрлэгээ хүлээлгэн өглөө. Энэхүү улсын 
тэргүүний 11-р цэцэрлэг нь 24 цагаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд 100 хүүхдийн 
багтаамжтай юм. Даланзадгад дахь цэцэрлэгийн нээлтийн ажиллагаанд Өмнөговь 
аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар, “Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн харилцаа 
хариуцсан Ерөнхий менежер Ш. Байгалмаа болон бусад төлөөлөгчид оролцлоо.

2018 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр “Оюу толгой” компани Германы Олон улсын 
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”, Өмнөговь 
аймгийн Засаг дарга, Олон улсын санхүүгийн корпорацитай “Жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчдийг чадавхижуулах хамтарсан хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх тухай Харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан билээ. Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд 
зориулан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, бизнесийн ёс зүй, 
бизнесийн удирдлага, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага зэрэг бизнесийн 
ур чадвар олгох сургалт явуулах “Чадавхижуулах төв” нь “Ханган нийлүүлэгчдийн 
үзэсгэлэн – 2018” арга хэмжээний үеэр нээгдсэн юм.

2018 оны есдүгээр сарын онцлох мэдээ
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“Оюу толгой” компанийн Үйл 
ажиллагаа эрхэлсэн захирал 
Тим Экерсли Ахмадын баярыг 
тохиолдуулан урьсны дагуу Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд, БаянОвоо сумын 
70 орчим ахмад энэ сарын 8, 9-нд 
Оюу толгойн уурхайг үзэж сонирхлоо. 
Зочид маань орон нутагтаа олон жил 
амжилт бүтээлтэй ажилласан, нутаг 
усандаа нэр хүндтэй хүмүүсбайлаа. 
Тэд Оюу толгойн уурхайн музейг 
ихэд сонирхож, ил уурхай, хүдрийн 
туузан дамжуулга, босоо ам, гүний 
уурхайгаас газрын гадарга руу хүдэр 
гаргах налуу ам, баяжуулах үйлдвэрийн 
үйл ажиллагаатай танилцсан юм. 
Захирал Тим Экерсли болон “Оюу 

толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцаа хариуцсан ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа нар ахмадуудыг 
уурхай дахь Ёс заншлын өргөөндөө 
хүндэтгэлтэйгээр угтан авч, ингэний 
хоормог, зуушаар дайлан халуун дотно 
яриа өрнүүлсэн юм. “Өмнийн говийн 
энэ сайхан нутагт үйл ажиллагаа 
явуулдгаараа бид ямагт бахархдаг. 
2013 онд манай уурхай анхны зэсийн 
баяжмалаа гаргаж байлаа. Түүнээс 
хойш дөнгөж таван жил өнгөрч байна. 
Энэ хугацааг хүнээр жишээлбэл, 
уурхай маань дөнгөж хөлд орж байгаа 
хүүхэд л гэсэн үг” хэмээн Тим Экерсли 
онцолсон. Түүнчлэн Оюу толгойн ордын 
нөөцийн 80 хувь нь газрын гүнд байдаг, 

түүнийг олборлохын тулд одоогоор 
1300 метрийн гүнд нэвтрээд байгаа, 
баяжуулах үйлдвэр дэлхийн бусад 
ийм төрлийн уурхайгаас хамгийн бага 
ус ашигладаг, хэрэглэсэн усныхаа 86 
хувийг дахин ашигладаг, “Оюу толгой”-д 
16 мянга гаруй хүн ажилладаг, 94 
хувь нь монголчууд, тэдний 2500 
гаруй нь Өмнөговийн иргэд, далд 
уурхайн бүтээн байгуулалт 5-7 жил 
үргэлжлэх, Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”- гаар дамжуулан орон 
нутагт жил бүр таван сая ам.долларын 
санхүүжилт олгож байгаа, орон нутгийн 
ханган нийлүүлэлтийг өргөжүүлэх, 
ажлын байр нэмэгдүүлэх, малчдын 

худгуудын ажиллагааг тогтмол хянадаг 
болох зэрэг олон зүйлийн учрыг 
ахмадуудад энгийнээр тайлбарлаж 
өгөв. Зарим ахмадыг Оюу толгойн 
уурхайд ажилладаг үр хүүхэд, 
садан төрлийнхөн нь тосон уулзаж, 
уурхайнхаа болон ажлынхаа талаар 
өгүүлж байлаа. Ахмадууд уурхайтай 
танилцсаныхаа дараа “Үнэхээр агуу 
том бүтээн байгуулалт юм байна. 
Нүдээр үзэж байж л мэдлээ. “Оюу 
толгой” компанийн удирдлагууд бидэнд 
маш хүндэтгэлтэй хандаж байгаа нь 
баярламаар сайхан байна” хэмээн 
сэтгэгдлээ ярилаа.

ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО СУМЫН АХМАДУУД ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙД ЗОЧЛОВ
2018 оны аравдугаар сарын онцлох мэдээ
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Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас 
санаачилсан төслийн дагуу “Оюу 
толгой” компани санхүүжүүлэн 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд 
640 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, 
200 хүүхдийн цэцэрлэг бариулж, иж 
бүрэн тохижуулан хүлээлгэн өглөө. 
Ханбогдын ерөнхий боловсролын II 
сургууль болж буй тус сургууль олон 
улсын жишиг менежментээр хичээлээ 
явуулна. Олон улсын менежментийг 
нутагшуулахад Улаанбаатар хотын 
“Шинэ эрин” сургуулийн баг дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж, Кэмбрижийн 
сургалтын жишигт нийцсэн, олон улсын 
сургалтын арга барил, хөтөлбөрийг 
шинэ сургуульд ажиллах багш нарт 
заан танилцуулах юм. Энэ нь үндэсний 
хөтөлбөрийг олон улсын менежментэд 

тулгуурлан хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм. 
Менежментийн зардлыг “Оюу толгой”-н 
санхүүжилттэй “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан” бүрэн даана. Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сум болон “Оюу 
толгой” ХХК-ийн хооронд байгуулсан 
Хамтын ажиллагааны гэрээний 
хэрэгжилтийг хангах үүднээс “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ыг 2015 
оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр үүсгэн 
байгуулсан. Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу “Оюу толгой” компани 
жил бүр таван сая ам.доллартай 
тэнцэх төгрөгийг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаар дамжуулан 
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжил, 
иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
санхүүжүүлэхэд зарцуулдаг юм. 

Энэхүү сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолбор ашиглалтад орсноор 
800 гаруй хүүхдийн боловсролын 
асуудал бүрэн шийдэгдэж байна. 
Тус сургуульд суралцах 640 хүүхэд 
ээлжээр хичээллэх шаардлагагүй 
тул хичээлийн бус цагаар өөрийгөө 
хөгжүүлэх нэмэлт сургалтуудад 
хамрагдах, тайван хичээлээ давтах 
боломжтой болж буй. Хичээлийн 
29 ангитай сургууль, 8 ангитай 
цэцэрлэгт орчин үеийн стандарт 
шаардлагад бүрэн нийцсэн, хичээл 
сургалтаа явуулахад шаардлагатай 
бүхий л тоног төхөөрөмж, тавилга 
хэрэгслүүдийг байршуулж, иж бүрэн 
тохижуулсан. Тус цогцолборыг барьж, 
тохижуулж, олон улсын сургалтын 
менежментийг нутагшуулахад нийт 
7.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан юм. 
Үүнд: цогцолборын барилгыг барьж 
гүйцэтгэх өртөг 6.1 тэрбум, тоног 
төхөөрөмж, менежментийн зардал 1.1 
тэрбум төгрөг багтаж байна. Сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбор ашиглалтад 
орсноор 100 орчим ажлын байр бий 
болж буй. Энэ бол өнгөрсөн нэг жилд 
Монголд хийсэн боловсролын хамгийн 
том хөрөнгө оруулалт юм. “Оюу толгой” 
ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес ‘“Оюу толгой”-н амжилтын 
салшгүй хэсэг болсон Ханбогд 
сум хөгжлийн хурдаараа хөдөө 
орон нутагтаа тэргүүлж байна. Бид 
Ханбогдыг эрчим хүч, усан хангамж, 
зам гэхчлэн дэд бүтэц, эрүүл мэнд, 

байгаль орчин, боловсрол зэрэг 
бүхий л шаардлагатай зүйлсээр бүрэн 
хангагдсан, бие даасан хот болгоход 
хувь нэмрээ оруулан ажиллах болно. 
Энэ цогцолбор нээгдсэнээр тэрхүү 
алсын харааг ажил хэрэг болгох, 
ханбогдчуудын хүүхэд, залуус хаанахын 
ч хүүхдүүдээс дутахгүй боловсрол 
эзэмшдэг болоход нэг алхам ойртож 
байна” хэмээн онцоллоо. Байгалийн 
ухааны тэргүүн сургуулиудын нэг болох 
алсын хараатай тус сургуулийн багш 
нар олон улсын “Шинэ эрин” сургуулийн 
мэргэжилтнүүдтэй гурван жилийн 
турш хамтран ажиллаж, шаардлагатай 
бүх ур чадварыг эзэмшиж авна. Энэ 
хугацаанд олон улсын зэрэглэл авах 
шаардлагыг биелүүлэхүйц түвшинд 
хүрч ажиллаж чадвал олон улсын 
сургууль болох боломжтой. Шинэ 
сургуулийн бүх багш нар олон улсын 
менежментийн туршлагатай багш 
нарын удирдлага дор ажиллаж, 
онлайнаар болон танхимаар тогтмол 
сургалтад хамрагдаж байх юм. Энэ 
оны байдлаар Ханбогд сумын 640 
хүүхдийн багтаамжтай I бүрэн дунд 
сургуульд 1100 хүүхэд суралцсан 
бөгөөд 200 гаруй хүүхэд цэцэрлэггүй 
байв. Сургууль, цэцэрлэг хүртээмжгүй 
байдлыг харгалзан Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ-аас “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-д шинэ сургууль, цэцэрлэг 
барих төсөл оруулж, сангийн Удирдах 
зөвлөлд дэмжигдсэнээр тус цогцолбор 
баригдах болсон түүхтэй.

840 ХҮҮХДИЙН БАГТААМЖТАЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО
2018 оны аравнэгдугаар сарын онцлох мэдээ
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Улсын комисс 12 дугаар сарын 24-ний өдөр Ханбогд-
Оюу толгой чиглэлийн хатуу хучилттай замыг хүлээн авлаа. 
Ингэснээр Ханбогдоос Оюу толгой, Оюу толгойгоос Ханбогд 
чиглэлд аюулгүй, тухтай, түргэн зорчих боломжтой болж 
байгаа юм. Уг замаар нутгийн иргэд болон манай Ханбогдын 
1600 гаруй ажилтан байнга зорчих билээ. Алтан шар зам 
өлзийтэй байг!

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ барилга, 
дэд бүтцийн салбарын хөгжил дэвшилд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулж, салбараа 
манлайлан үр бүтээлтэй ажилласан 
хэмээн “Оюу толгой” ХХК-ийг “Шилдэг 
хөрөнгө оруулагч” -аар шалгарууллаа. 
Шагналыг Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын орлогч Х.Батболд гардуулан 
өгч, ажлын өндөр амжилтыг хүслээ. 

ХАНБОГД-ОЮУ ТОЛГОЙ 
ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ 
ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ 
ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИ ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
ШИЛДЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧААР ШАЛГАРЛАА
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2018 оноос уул уурхайгүй сумдад “Говийн Оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаас тодорхой хувь тогтоож 
санхүүжилт олгож эхэлсэн. Энэ дагуу Баян-Овоо 
суманд 50,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр 
дөрөвдүгээр сард хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан 
бөгөөд 12 дугаар сарын 20-ны өдөр уг санхүүжилтээр 
хийсэн ажлуудыг хүлээлгэн өглөө. “Говийн Оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хөрөнгө оруулалтаар 
Баян-Овоо сумын төвөөс тариалангийн талбай хүртэл 
3 км цахилгааны шугам татаж ногооны талбайн 
тог цахилгааны асуудлыг бүрэн шийдсэн байна. 
Мөн тариаланчдад нэн хэрэгцээтэй хөргүүр бүхий 
автомашин, малчид хөдөлмөрчдөд шаардлагатай 
мал ариутгал угаалгын 3 ширхэг хашаа зэргийг 
шийджээ. 

Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Ханбогд сум болон 
“Оюутолгой” ХХК-ийн хооронд байгуулсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээний дагуу үүсгэн байгуулагдсан 
“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан” нь “Оюутолгой” 
компаниас Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг 

дэмжих зорилгоор олгодог санхүүжилтээр төрөл 
бүрийн төсөл хэрэгжүүлдэг. Одоогийн байдлаар 
нийт 78 төсөл хөтөлбөрийг 36,7 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлэн хэрэгжүүлээд байна. Үүнээс 2018 
онд таван чиглэлийн 14 төсөл хөтөлбөрийг  10,6 
тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр сангийн Удирдах 
зөвлөлөөс баталсан юм. Эдгээр төсөл хөтөлбөр 
амжилттай хэрэгжиж байна. 

Өмнөговь аймгийн музейн барилга, Мандал-
овоо сумын 10 ортой хүн эмнэлгийн барилга, 
Даланзадгадын 100 хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг 
нийгмийн дэд бүтцийн томоохон төслөөс гадна эрүүл 
мэнд, боловсрол, байгаль орчны чиглэлээр олон 
төсөл хөтөлбөр амжилттай хэрэгжүүллээ. Мөн өмнөх 
онуудад санхүүжилт нь батлагдан хэрэгжиж байсан 
төслүүд амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайлбал, 
Ханбогд сумын сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборыг 
барьж, бүрэн тохижуулж хүлээлгэн өглөө. Энэхүү 
цогцолбор нь Өмнөговь аймагт төдийгүй улсын 
хэмжээнд боловсролын салбарт оруулсан хамгийн 
том хөрөнгө оруулалт юм. Нийт 4 блок барилгаас 
бүрдэх тус цогцолбор 640 хүүхдийн сургууль, 200 
хүүхдийн цэцэрлэг бөгөөд дотроо спорт заал, 
хоолны заал, урлагийн заал зэрэг хүүхдийг сурган 
хүмүүжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л хэрэгсэл, 
орчныг бүрэн бүрдүүлсэн, стандартын өндөр 
шаардлага хангасан барилга болсон. Бид зөвхөн 
барилга бариад зогсохгүй тоног төхөөрөмж техник 
хэрэгслийг бүгдийг цогц шийдвэрлэсэн. Ханбогд 
сумын шинэ сургууль буюу II сургуулийг Улаанбаатар 
хотын “Шинэ-Эрин” сургуулийн менежментийн багаар 
удирдуулахаар болсон нь орон нутгийн боловсролын 
тогтолцоонд шинэ хуудас нээсэн үйл явдал байлаа.  
Олон улсын сургалтын хөтөлбөрөөр сургалтаа 
явуулж, лобаратори сургуулийн сургалтын технологи 

арга зүйг орон нутагт суурьшуулах боломжийг 
бүрдүүлж тус сургуультай менежментийн гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна.

Эдгээр төсөл хөтөлбөрийг орон нутгийн 
санал санаачилга, хэрэгцээнд тулгуурлаж сонгон 
шийдвэрлэдэг тул өмнөговьчуудад нэн тулгамдаж 
буй асуудлыг шийдвэрлэх гарц болж чаддаг. Жишээ 
нь Өмнөговь аймгийн Бүсийн эмчилгээ оношлогооны 
төвийг мэс заслын болон яаралтай тусламжийн 
тоног төхөөрөмжөөр хангах, шүдний кабинетийг 
тоног төхөөрөмжөөр хангах нэн шаардлагатай 
байсныг бид орон нутагтайгаа хамтран шийвэрлэж 
чадлаа. Музейн барилгын төсөл гэхэд Өмнөговь 
аймаг, орон нутагт төдийгүй Монгол Улсад байхгүй 
зориулалтын, орчин үеийн дизайн шийдэл бүхий 
бүтээн байгуулалт явагдаж байна.

2018 оны хувьд гадаад, дотоодын хандивлагч 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах бас нэг шинэ 
алхам хийсэн жил байлаа. НҮБ ын Хүн амын сан 
зэрэг олон улсын байгууллагууд, Австралийн элчин 
сайдтай хамтран Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, 
залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн 
хөтөлбөрийг гурван жилийн хугацаанд хамтран 
санхүүжүүлж хэрэгжүүлж эхэллээ.

Мөн сангийн хөрөнгө оруулалтыг Өмнөговь 
аймгийн сумдад тэгш хүртээх,  иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс түншлэгч 
болон уул уурхайгүй сумдтай санхүүжилтийн квотын 
гэрээ байгуулан ажиллалаа. Нийт 9 суманд 30-70 
мянган доллартай тэнцэх төгрөгийн санхүүжилтийн 
квот олгож, тухайн сумын иргэд сумандаа хэрэгтэй 
байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлан өөрсдөө 
сонгон шалгаруулж сангаас санхүүжилт аван 
хэрэгжүүлж нийт 35  төсөл амжилттай хэрэгжлээ.

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙСЭН 
АЖЛУУДЫГ АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭН АВЛАА 
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“Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, 
өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор 
Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай 
стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг 
стратегийн хүрээнд дор дурдсан нэр төрлийн бараа, 
бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх 
оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт нээлттэйгээр 
зарлагдаад байна. 
• Ханбогд суман дахь метал хийцийн үйлдвэрлэл 

болон гагнуурын үйлчилгээ
• Төрөл бүрийн хуванцар пластик бүтээгдэхүүнийг 

Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2-р багц 
тендер

• Төрөл бүрийн шүүлтүүр Монголд үйлдвэрлэн 
нийлүүлэх тухай

Эдгээр “Монголд үйлдвэрлэв” стратегийн 
хүрээнд зарлагдсан тендерүүдээс гадна “Оюу 
толгой” компани дараах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
үзүүлэх бололцоотой байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдийг нээн илрүүлэх Оролцох сонирхлоо 
илэрхийлэх хүсэлтүүдийг зарлаад байна.
• Аюулгүй ажиллагааны сургалтад зориулсан 

“Виртуал бодит байдал (virtual reality)” технологийг 
нийлүүлэх тухай

• Оюу толгойн зэс, алтны уурхайн техник эдийн 
засгийн үндэслэлийг орчуулах болон түүнийг 
мэргэжлийн журмын дагуу хөрвүүлэх, Эрдэс 
Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөлд хэлэлцүүлэхэд 
бэлтгэх үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай

• Тээвэр зуучийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх 
тухай

• “Олборлолтын мөрөн дэх ажлын зохицуулалт” 

зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай
• Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжуудын 

ашиглалт, засварын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх 
тухай

• Хөнгөн тэрэгний сэлбэг, хэрэгсэл ханган 
нийлүүлэх тухай
Дээрх зарлагдсан оролцох сонирхлоо илэрхийлэх 

хүсэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг сонирхсон аж 
ахуйн нэгж, байгууллагууд манай компанийн www.
ot.mn цахим хуудаснаас авах боломжтой. Оролцох 
сонирхлоо илэрхийлэхийг урьсан заруудын зорилго 
нь бидний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой 
одоогоор зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
болон ирээдүйд бий болох үйлдвэрлэгчдийг нээн 
илрүүлэхэд оршино.

2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРД ЗАРЛАГДСАН ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
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Үүсэн байгуулагдаад 20 жил болж байгаа 
Бамбай секьюрити сервис ХХК нь “Оюу толгой” 
ХХКомпанитай олон жилийн турш хамтран гэрээт 
харуул хамгаалалтын  ханган нийлүүлэгч компаниар 
сонгогдон аюулгүй байдал, хамгаалалтын үйлчилгээ 
үзүүлэн ажиллаж байгаа юм. Аймгийн Эрүүл 
мэндийн төв, ХНХҮ Газартай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Өмнөговь 
аймгийн харьяат 386 хүнийг ажлын байраар ханган 
ажилласан бөгөөд үүний 315 нь “Оюу толгой” 
кэмпийн харуул хамгаалалт болон бусад ханган 
нийлүүлэгч байгууллагуудад амжилттай ажиллаж 
байна.

Орон нутгийг дэмжих бодлогын хүрээнд  2016 
онд ЭМНДШ болон бусад татварт 15,558,043 төгрөг,  

2017 онд  43,146,272  төгрөг, 2018 онд  80,931,970 
төгрөг тус тус орон нутгийн орлогод төвлөрүүлснээс 
гадна Өмнөговь аймгаас  “Оюу толгой” ХХКомпанийн 
харуул хамгаалалтын албанд тогтвортой ажилласан 
давхардсан тоогоор 186 ажилтны ар гэрт 
урамшуулал болгон 67,000,000  төгрөгийн цахилгаан 
барааны урамшуулал  9,600,000 төгрөгийн хүнсний 
эд материалын туслалцаа үзүүлж, 12 ажилтныг 
байгууллагын зардлаар  гадаад оронд аялуулсан 
байна. 2018 онд шинээр 128 хүнийг ажлын байраар 
хангаж нийгмийн хариуцлага, орон нутгийг дэмжих 
хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад сумын 5-р багийн 
иргэн Пүрэвийн Баямбацогтод  5 ханатай иж бүрэн 
гэр зарим тавилга, хүнсний эд зүйл, түлш зэрэг 6 сая 
төгрөгийн тусламж үзүүлж, Даланзадгад сумын 1-р 

цэцэрлэгийн камержуулалтыг сайжруулах төсөлд 
2 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж суурилуулан, 1 
жилээс дээш тогтвортой ажилласан 3 ажилтныг 
байгууллагын зардлаар гадаадад амарч, аялуулах, 
9 ажилтанд  мөнгөн урамшуулал олгосон сайхан 
амжилтаар шинэ онтойгоо золголоо. 2019 онд 
аймгийн Гэмт Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Ажлыг 
Зохицуулах Зөвлөлтэй хамтран аймгийн бүх сумдын  
эрхэлсэн ажилгүй иргэдийг бүртгэн анхан шатны 
сургалт явуулан гэрээт харуул хамгаалалтын ажлын 
байраар хангах, “Харуул хамгаалалтын албан хаагч, 
манаач, жижүүр, сахиулын эрх зүйн сургалт” зохион 
байгуулах гэх мэт олон ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж 
байна.

БАМБАЙ СЕКЬЮРИТИ СЕРВИС ХХК ӨНГӨРСӨН 
ЖИЛИЙН АЖЛАА ДҮГНЭЛЭЭ
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2019 оны 01 сарын 2-ний өдөр Оюу толгой уурхай 
Ундайн голын голдирол өөрчлөх төслийн хүрээнд 
Бор овоогийн задгайг шилжүүлэн шинэ газарт 
байгуулсан.  Энэ шинээр байгуулсан Бор овоогийн 
задгай хажууд дурсгалын хөшөөг босголоо. Нээлтэд 
Гурван талт зөвлөлийн төлөөлөгчид болон Бор 
овоогийн задгай ойролцоо амьдардаг нутгийн 
малчдаас гадна Ханбогд сумын Ахмадын хорооны 
дарга Х.Нойноо, Х.Амбаа нар оролцсон юм. Нээлтийн 
үйл ажиллагаа х.Билэгсайхан лам газар ус, лус 
савдагаа аргадаж ном айлдаснаар эхэлж, морин 
хуурч х.Одбаатар хуурын ая тоглож үргэлжлэв. 

Гурван талт зөвлөлийн дарга малчдын төлөөлөл 
болох Л.Батцэнгэл “Гурван талт зөвлөл болон 

Малчдын гомдол барагдуулах гэрээний хэрэгжилт 
ахицтай байгаагийн нэг тод илрэл нь та бидний 
оролцож буй энэ үйл ажиллагаа юм.  “Гурван талт 
зөвлөл”-ийн санаачилгаар энэ дурсгалын хөшөөг 
босгож байгаадаа баяртай байна. Шинэ Бор овоогийн 
булагийн дэргэд хөшөө босгосноор энэ төсөлтэй 
холбоотой мэдээллийг залуу хойч үедээ уламжуулан 
дамжуулан,  үнэн зөв  ойлголтыг өгөх юм.. Бидний 
цаашдын хамтын ажиллагаа байгаль дэлхий, хүн 
ард руугаа чиглэсэн үзэл баримтлал дээр нэгдэж 
урт удаан хугацаанд илтгэлцэлээр бэхжиж хамтран 
ажиллана гэдэгт итгэж байна” гэж хэлэв. 

Ханбогд сумын Засгын даргын орлогч 
Б.Хуяг“Гурван талт зөвлөлөөс хэрэгжүүлж буй олон 

ажлуудын нэг бол Гурван талт зөвлөлөөс санаачилж 
буй Бор овоогийн задгай голдирол өөрчилөх төслийн 
хүрээнд дурсгалын хөшөө босгож байгаа ажил юм. 
Энэхүү дурсгалын хөшөө маань Ханбогд сумын 
нутгийн чулуугаар хийсэн бөгөөд энэ ажлыг гардан 
зохион байгуулсан бүх хүмүүстээ болон Оюу толгой 
ХХК-даа талархлаа илэрхийлье. Өнөөдрийн нээлт 
дуутай хууртай, лус савдаг, газар усаа аргадсан, 
малчдын халуун сэтгэл шингэсэн сайхан нээлтийн 
арга хэмжээ болж байна. Ингээд Бор овоогийн 
шилжүүлэн байгуулсан задгай нь цаашид олон зуун 
жил хүн ард, ан амьтан, мал амьтныг ундаалсан ийм 
сайхан булаг задгай байх болтугай хэмээн ерөөж 
байна.” 

“ШИНЭ БОР ОВОО”- ГИЙН ЗАДГАЙН ХАЖУУД ДУРСГАЛЫН ХӨШӨӨ БАЙГУУЛАВ
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Оюу толгой ХХК-ний Орон нутгийн 
харилцааны менежер Г.Сугир “Та 
бүхэнтэйгээ шинэ оноод энэ билиг 
дэмбэрэлтэй үйл ажиллагаагаар 
эхрүүлж байгаадаа баяртай байна. 2018 
онд “Гурван талт зөвлөл” -ийн хамтын 
ажиллагаа хөгжлийн нэг шат  ахин 
шинэ шатанд гарсан, Малчдын гомдол 
барагдуулах 2 гэрээний хэрэгжилт 80 
хувьд хүрсэн,  хамтдаа нэг тал болж, 
нэгдсэн нэг сэтгэлээр орон нутгийнхаа 
хөгжилд хувь нэмрээ оруулахын төлөө 
хамтран ажилладаг болсон зэрэг 

бидний амжилтуудыг  өнөөдөр энд 
тэмдэглэн хэлмээр байна.. Ирж буй 
2019 ондоо малчдын санал санаачлага, 
оролцоон дээр тулгуурласан 
тогтвортой амьжиргаанд чиглэсэн 
ажлуудыг хамтран зохион байгуулна. 
Өнөөдрийн энэ нээлтийн үйл 
ажиллагааг бид хамтын оролцоотой 
зохион байгуулж байгаад гол ач 
холбогдол нь оршиж байна. Цаашид 
бид нэг талдаа найдах биш, Гурван талт 
зөвлөлийн аливаа санаачилсан ажлыг 
хариуцлагатай оролцоо, бүтээлчээр 

хамтран ажиллах зарчмаар  зохион 
байгуулах болно. Хамтран ажилласан 
та бүхэндээ баярлалаа хэмээв. 

Энэхүү дурсгалын чулуун хөшөөны 
хэмжээ нь  2 м өндөр, 3 м өргөн,  
хэмжээтэй, жин нь 6 тонн бөгөөд 
нутгийн боржин чулуун дээр “Оюу 
толгой уурхай Ундайн голын голдирол 
өөрчлөх төслийн хүрээнд Бор овоогийн 
задгайг шилжүүлэн энэ газар шинээр 
үүсгэв” гэсэн бичээсийг нутгийн уран 
гарт залуу Х.Төгс сийлсэн болно. 

МҮОНР-ийн “Сэрсэн Говь” 
нэвтрүүлгийн өнгөрсөн дугаарт “Оюу 
толгой” компанийн Стратеги, худалдан 
авалт хариуцсан менежер Г.Батбаатар 
оролцож худалдан авалтын бодлого, 
журам, “Монголд үйлдвэрлэв” 
стратегийн хүрээнд хийх ажлын 
талаар ярьсан билээ. Түүнчлэн “Mon-
golian mining journal” сэтгүүлийн орлогч 
эрхлэгч Н.Ариунтуяа “Оюу толгой” 
компаниас дөрөв дэх жилдээ ивээн 
тэтгэж буй “Орон нутгийн сэтгүүлчдийг 
чадавхижуулах хөтөлбөр”-ийн талаар 
ярьсан юм. Харин ирэх дугаарт “Оюу 
толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга 
Г.Батсүх оролцож өнгөрсөн жил манай 
компаниас хийсэн томоохон ажлууд, 
ирэх жилийн ажлын төлөвлөгөөний 
талаар ярина.

“Сэрсэн говь” нэвтрүүлгийг 
МҮОНРТ-ийн mnb.mn цахим хуудас, 
радиогийн 106, FM-ийн 100,9 
долгионоор сонсох боломжтой.

“ОРОН НУТГИЙН 
СОНИН”-Ы 
УНШИГЧДЫН 
СОНОРТ
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Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн  (ГТЗ)  
болон Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хорооны 
хурал 2018 оны 11 дугаар сарын 28-29-нд 
Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. Хуралд ГТЗ-ийн 
гишүүд болон Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, 
Омбудсмений газрын (ЭЗНХЗОГ эсвэл Омбудсмены 
газар гэх)  чиглүүлэгч Б.Нандинчимэг оролцлоо. 
Мөн Эрдэнэс Оюутолгой компанийн төлөөлөл 
Ц.Баясгалан, малчдын төлөөллийн зөвлөх А.Орхон 
болон малчин М.Нямсүрэн, Ц.Эрдэнэтуяа  нар 
өөрийн хүсэлтээр ажиглагчаар оролцсон. Хурлаар 
хэлэлцсэн гол асуудлууд, хэлэлцүүлгийн үр дүнг 
тоймлон мэдээлж байна.

Гурван талт зөвлөлийн гишүүд энэ хурлаар 

Ханбогд сумын засаг захиргаа, малчид болон 
Оюу толгой компанийн хоорондын харилцаанд 
түүхэн ач холбогдол бүхий томоохон шийдвэрийг 
гаргалаа. Зөвлөлийн гишүүд 2012, 2013 онуудад  
Омбудсмений газарт гаргасан малчдын гомдлыг  
барагдуулах арга хэмжээний хэрэгжилт хангалттай 
явагдаж байна гэж дүгнэсэн учраас гомдол 
шийдэх үйл явцыг хаах шийдвэрийг гаргасан 
бөгөөд дүгнэлтээ Омбудсмений газарт илгээхээр 
тохирсон. Ингэснээр Малчдын гомдол барагдуулах 
хоёр гэрээний хэрэгжилтийг Омбудсмений 
газраас хянах монитоторингийн үе шат хаагдаж, 
Омбудсмений газрын эвлэрүүлэн зуучлах үйл 
ажиллагаа дуусгавар болох юм. Энэ шийдвэр нь 

талуудын хоорондын харилцан итгэлцэл бэхжиж, 
хамтын ажиллагаа шинэ шатанд гарсны  тод илрэл 
гэж гишүүд дүгнэж байна. Цаашид Зөвлөлийн үйл 
ажиллагаа Омбудсмений газрын оролцоогүйгээр 
үргэлжлэх болно.  Зөвлөлийн гишүүд Малчдын 
гомдол барагдуулах Омбудсмений газрын 
эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааг амжилттай 
хэрэгжүүлж, Зөвлөл цаашид бие даан ажиллах ур 
чадварыг бэхжүүлж, олон улсад жишээ болохуйц 
маргаан шийдэх ажиллагааг чин сэтгэлээсээ 
хичээл зүтгэл гаргаж мэргэжлийн өндөр түвшинд 
чиглүүлсэн ЭЗХНЗОГ-ын багт  гүн талархал 
илэрхийлж, амжилт хүслээ. 

Нэхэмжлэлийн хорооны хурлаар малчдаас 
хөөн хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн бүх нэхэмжлэлийг 
хэлэлцэж шийдвэр гаргалаа.  2017 оны 6 сараас 
эхлэн Нэхэмжлэлийн хороо нийт 174 нэхэмжлэлийг 
хөөн хэлэлцэж шийдсэн байна. Үүнээс шалгуур 
хангасан 114 нэхэмжлэлийн хариуд нөхөх олговор 
олгохоор дэмжиж, 60 нэхэмжлэлийг шалгуур 
хангаагүй шалтгаанаар татгалзахаар шийдвэрлэсэн. 
Хорооны шийдвэрийг нэхэмжлэл гаргагч нарт 
Нэхэмжлэлийн хорооны журамд заасны дагуу 
мэдэгдэх болно.  

Мөн өнгөрсөн нэг жил хагасын хугацаанд хөөн 
хэлэлцүүлэх ажлын тухай мэдээлэл малчид иргэдэд 
хангалттай хүрсэн  гэж Нэхэмжлэлийн хороо 
дүгнэсэн учраас нэхэмжлэл хүлээн авах сүүлийн 
хугацааг 2019 оны 1-р сарын 15-наар тасалбар 
болгохоор шийдвэрлэв. Иймээс хөөн хэлэлцүүлэх 
нэхэмжлэлийг дээр дурдсан хугацаанаас өмнө 
өгөхийг малчин өрхүүдэд мэдээлж байна. 
Улмаар Нэхэмжлэлийн Хороог бүх үндэслэлтэй 
нэхэмжлэлийг хэлэлцэж дууссаны дараа буюу 

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөговь аймаг 2018 оны 11-р сарын 28-29 Ханбогд  сум
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1 Ханбогд сумын Сумын удирдлага, Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу толгой 
компанийн хамтарсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь талуудын маргааныг 
шийдвэрлэх зорилгоор Харилцан ойлголцлын санамж бичигт зурсны дагуу 
2015 оны 6 сарын 8-нд албан ёсоор байгуулагдсан болно. 2017 оны 5 сарын 
9-нд гомдол шийдэхийн тулд хийхээр тохирсон ажлын төлөвлөгөө бүхий 
Малчдын гомдлыг барагдуулах хоёр гэрээг байгуулсан. Эдгээр гэрээний 
хэрэгжилтэнд Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений газраас 
(ЭЗНХЗОГ) мониторинг хийж байна.

  Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газар (ЭЗНХЗОГ) 
бол Дэлхийн Банкны Группын Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (OУСК) 
болон Олон Талын Хөрөнгө Оруулалтын Баталгааны Байгууллагатай 
(ОТХОББ) холбоотой асуудлаар хөндлөнгийн хараат бус хариуцлагын 
механизмын үйлчилгээ үзүүлдэг хараат бус, бие даасан байгууллага болно.

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл, 
Нөхөх олговрын нэхэмжлэлийн хороо

2018 ОНД ОРОН НУТГААС ИРҮҮЛСЭН САНАЛ, 
ГОМДОЛ БОЛОН ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ:
• Гомдол: Энэ хугацаанд орон нутгийн иргэдээс 12 гомдол ирснийг шийдвэрлэсэн байна. 

• Санал: Санал 1 ирсэн. 

• Хүсэлт: Орон нутгийн талуудаас нийт 47 хүсэлт хүлээн авч, 46 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна. 
Хүсэлтүүдийн төрөл, шийдвэрлэсэн байдал:

2019 оны 3-р сарын 30-нд татан буулгахаар тохирлоо. 
Нөхөн олговрын шалгуур хангасан өрхүүдэд нөхөх олговор 
төлж дуусах хүртэлх үйл явцыг Гурван Талт Зөвлөл хянан 
ажиллах болно.  

Омбудсмений газрын эвлэрүүлэн зуучлах үйл 
ажиллагаа дуусгавар болсонтой  холбогдуулан талууд, 
зөвлөлийн гишүүд Зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон 
Малчдын гомдлыг шийдвэрлэх үйл явцын талаар санал 
дүгнэлтээ хуваалцсан. Зөвлөлийн гишүүд Малчдын 
гомдлыг хэлэлцээний аргаар шийдвэрлэх үйл явц их үр 
өгөөжтэй байсныг хүлээн зөвшөөрч, хамтдаа хичээж, 
харилцан зөвшилцөн ажилласнаар ГТЗ “нэг баг” болон 
ажиллаж, харилцан итгэлцсэн орчинд нээлттэй, шударга, 
бүтээлч яриа хэлэлцээ явуулах механизмыг бүрдүүллээ 
гэж дүгнэсэн.  Мөн энэхүү маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа 
нь бүх талуудын идэвхтэй оролцоо түүний дотор Ханбогд 
сумын засаг захиргааны байнгын дэмжлэг туслалцаа, 
малчдын төлөөллийн тууштай шаргуу ажиллагаа, ОТ 
компанийн тасралтгүй дэмжлэг зүтгэлийн үр дүнд бий 
болсон гэдгийг гишүүд санал нэгтэй дүгнэсэн. Цаашид ГТЗ-
ийн байгуулсан гэрээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн 
харилцагч талуудын бий болгосон хамтын ажиллагааг 
өргөн хүрээнд бататгаж, итгэлцэлийг бэхжүүлэхийн төлөө 
анхааран ажиллаж, бүх талууд идэвхтэй оролцох нь чухал 
болохыг онцлон тэмдэглэлээ.
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Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг, 1 
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ХХК-ийн Даланзадгад офис, Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6048)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн 
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7647)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

“Оюу толгой” компани агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
тасралтгүй хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж 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 3 
станцийг уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны агаарын 
чанарт өөрчлөлт, нөлөөллийг үзүүлж байгаа эсэхийг 
хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох салхины доор 
байршлуудад тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” 
ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг Хаягдал 
хадгалах байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 (ХХУТ)-
ыг Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус 
суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 
2018 оны XI сарын 16-аас XII 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 танилцуулж 
байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд хур тунадас 
буугаагүй бөгөөд салхины дундаж хурд 4.3 м/с буюу 
олон жилийн дундаж орчимд байсан. Бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны дундаж агууламж өмнөх сарын дундажтай 
харьцуулахад бага зэрэг өссөн байна. Энэ сарын хувьд 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын 
Станц#1 (ХС)-д 0.014мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.010 мг/
м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.015 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 
0.020 мг/м3  тус тус агууламжтай байв. XI сарын 26 
болон XII сарын 2-нд тохиолдсон шороон шуурганы үеэр 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж зарим станцуудад 
стандартаас давсан тохиолдлууд бүртгэгдсэн. Харин 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж сарын нийт 28 
хоногт нь Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд байв. 
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Хур тунадас Станц#1(ХС) Станц#2(МАС)
Станц#3(ХХУТ) Станц#4(ХХБ) MNS4585:2016
Салхины дундаж хурд Салхины хамгийн өндөр хурд


