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ХАНБОГДЧУУД, ОЮУ ТОЛГОЙЧУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА НЭГ ШАТ АХИВ 

Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
малчдын гаргасан гомдлыг барагдуулах гэрээний 
хэрэгжилт хангалттай байна хэмээн талууд 
дүгнэсний дагуу гомдлуудыг хааж, цаашид орон 
нутгийн удирдлага, иргэд, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
хооронд үүсэх аливаа зөрчил, гомдлыг хөндлөнгийн, 
олон улсын байгууллагын хяналт, туслалцаагүйгээр 
бие даан шийдэж байхаар болжээ. “Оюу толгой” ХХК, 
Ханбогд сумын засаг захиргаа, нутгийн малчдын 
тэнцүү эрх бүхий төлөөллөөс бүрдсэн Гурван талт 
зөвлөл (ГТЗ) энэ ажлыг удирдан зохион байгуулах 
аж. 

Малчдын Дэлхийн Банкны Группийн Эрх зүйн 
хяналт, нийцэл, зөвлөгөө, омбудсмэний газар 
(Омбудсмэний газар)-т гаргасан гомдлуудыг хаах 

болсон нь уул уурхайн компани, орон нутгийн засаг 
захиргаа болон нутгийн малчид нягт хамтран 
ажиллаж, асуудлыг зөвшилцлийн арга замаар 
амжилттай шийдвэрлэх итгэлцэл үүсэж, хамтын 
ажиллагааны тогтвортой механизмтай болсны 
үр дүн юм. Маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг 
2012 оноос хойш эвлэрүүлэн зуучилж ажилласан 
Омбудсмэний газрын оролцоог дуусгавар болгох 
шийдвэрийг 2018 оны 11 дүгээр сард гаргасан. Орон 
нутгийн иргэдийн гомдлыг зөвшилцлийн замаар 
амжилттай шийдэж чадсан нь Монголын төдийгүй 
олон улсын уул уурхайн компаниудад жишиг, 
туршлага болохуйц үйл явдал юм. 

2012 оны 10 дугаар сар, 2013 оны 2 дугаар сард 
Оюу толгойн ойролцоо амьдардаг хэсэг малчид 
“Оюу толгойн хяналт”, “Говийн газар шороо” ТББ-

уудын дэмжлэгтэйгээр Омбудсмэний газарт гомдол 
мэдүүлснээр олон улсын эвлэрүүлэн зуучлагчид 
малчдын гомдол шийдвэрлэх үйл явцад хяналт 
тавьж, эвлэрүүлэн зуучлах болсон билээ. Энэ 
дагуу 2017 оны 5 дугаар сард Малчдын гомдол 
барагдуулах хоёр гэрээ байгуулахын зэрэгцээ дээр 
дурдсан Гурван талт зөвлөлийг байгуулсан юм. 
ГТЗ нь Омбудсмэний газарт гаргасан гомдлуудад 
дурдсан бүхий л асуудлыг хэлэлцэх, шийдвэрлэх, 
тэдгээрийн талаар мэдээлэл солилцох, санал, 
зөвлөмж гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх, зохих эрх 
бүхий байгууллагуудад уламжлах үүрэгтэй.

Малчид уул уурхайн компани нутаг орных 
нь газар, усыг ашигласнаар малчдын нүүдлийн 
амьдрал ахуйг тасалдуулан, уламжлалт соёл, 
уугуул иргэдийн амьжиргаанд эрсдэл тулгарч 
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байна хэмээн гомдол гаргасан юм. Түүнчлэн 
“Оюу толгой” компанийн 2004 оны нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө болон 2011 оны эдийн 
засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн олговрын 
хөтөлбөр хангалттай бус, зохих ёсоор хэрэгжээгүй, 
Ундай голын голдрилыг өөрчлөх нь малчдын 
амьдралд сөргөөр нөлөөлнө гэж үзэж буйгаа 
илэрхийлсэн.  

Малчдын гомдол барагдуулах 2 гэрээг 
байгуулснаас хойш амжилттай хэрэгжсэн 
ажлуудаас дурдвал:
- Нүүлгэн шилжүүлэлтэд орсон нэхэмжлэлийн 

шалгуур хангасан 129 нэхэмжлэлд 2.6 тэрбум 
төгрөг,

- Малчин өрхийн 38 хүүхдэд 126 сая төгрөгийн 
оюутны сургалтын тэтгэлэг,

- Малчдын 10 худагт нарны эрчим хүчээр 
ажилладаг ус өргүүрийн төхөөрөмж 
суурилуулах ажлыг 150 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлсэн.   

Малчдын гомдлыг барагдуулах гэрээнд тохирсон 
тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөрүүдийг ГТЗ-
ийн хяналт дор үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болно. 
Үүнд, малчны зах байгуулах буюу малын гаралтай 
түүхий эдийг үйлдвэрлэгчдэд ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээг бий болгох, мал нядалгааны шугам барих, 
байнгын ажиллагаатай болгох, малчдад хүрэх эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл, Ханбогд 

сумын харилцаа холбооны сүлжээг өргөжүүлэх, 
залуу малчдад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх “Залуу 
малчин” төсөл хэрэгжүүлэх, бэлчээр, усны нөөцийн 
цогц судалгаа хийж тэдгээрт үндэслэн бэлчээр 
ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх 
зэрэг ажил багтаж байна. 

Олон улсад жишээ болохуйц маргаан шийдэх 
ажиллагааг чин сэтгэлээсээ хичээл зүтгэл 
гарган, мэргэжлийн өндөр түвшинд чиглүүлсэн 
Омбудсмэний газрын оролцоо амжилттай 
өндөрлөсөн хийгээд малчдын гомдлыг хаасныг 
тохиолдуулан Гурван талт зөвлөлөөс 3 дугаар сарын 
22-ны өдөр ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа 
зохион байгуулсан юм.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 
ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

“Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын 
газраас улирал тутамд зохион байгуулдаг мэдээллийн 
нээлттэй уулзалт 2019 оны 3 дугаар сарын 12-нд 
Даланзагдад, 13-нд Ханбогд сумдад боллоо. Нийтдээ 
100 гаруй хүн оролцсон энэхүү уулзалтыг “Оюу толгой” 
компанийн Худалдан авалтын газрын Гэрээний 
ахлах ажилтан Б.Ууганбаяр, Ханган нийлүүлэгч 
хөгжүүлэлтийн  мэргэжилтэн Г.Баттөр нар удирдан 
явуулсан бөгөөд Худалдан авалтын газрын менежер 
Г.Батбаатар байлцаж, иргэд, ханган нийлүүлэгчдийн 
сонирхсон асуултад хариулт өгсөн юм. Мөн “Бизнесийн 
инновацийн хөгжлийн Төв”-ийн хамт олон орон нутагт 
жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хэрхэн дэмжиж ажиллах 
тухай танилцуулга хийлээ. Уулзалтын үеэр:

• “Оюу толгой” компанитай хамтран ажиллах суурь 
зарчим, бодлого журмууд

• Энэ улиралд зарлагдах ОСИХ/тендерийн талаарх 
мэдээлэл

• “Оюу” ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд 
хэрхэн бүртгүүлэх тухай дэлгэрэнгүй заавар, 
зөвлөгөө

• Чадавхижуулах хөтөлбөрийн тухай
• “Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн ханган 

нийлүүлэгчдээс 14 төрлийн 30 нэрийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ авах ажлын явцын танилцуулга

• Цаашид Өмнөговь аймгийн ханган нийлүүлэгчдээс 
авах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл 
зэргийг дэлгэрэнгүй танилцууллаа.

Энэ удаагийн уулзалт хоёр төрлийн онцлогтой 
болж өнгөрлөө. Нэгдүгээрт, Оюу толгойн ханган 
нийлүүлэгч болох хүсэлтэй боловч хаанаас эхлэхээ 
мэдэхгүй байгаа иргэд уулзалтад оролцсоноор 
чиглэл олж авсан. Хоёрдугаарт, Өмнөговийн 
ханган нийлүүлэгчид “Оюу” ханган нийлүүлэгчдийн 
мэдээллийн сангийн талаарх эргэлзээтэй зүйлсээ 
тодруулж, сайжруулах талаар саналаа уламжилсан 
юм. Түүнчлэн зарим иргэд мэдээллийн уулзалтад 
Улаанбаатар хотоос хүртэл зорин очиж оролцсон нь 
уулзалтын нэгэн онцлог боллоо.

Оюу толгой компани, Өмнөговь аймгийн хамтарсан 
ажлын хэсгийн хүрээнд худалдан авалтын талаар 
асуулт, санал, сэтгэгдэл авах, мэдээллээ түгээх 
сувгуудыг байнга ажиллуулдаг бөгөөд цаашид ч өсөн 
нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2019 оны 
2-р улирлын мэдээллийн нээлттэй уулзалт 2019 оны 
4 дүгээр сарын 15-нд Даланзадгад, 16-нд Манлай, 17-
нд, Баян-Овоо, Ханбогд сумдад болох тул сонирхсон 
иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд морилон ирж 
оролцохыг хүсье.
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БАЙГАЛИЙН АМЬТАН 
УРГАМАЛЫГ 
ХАМГААЛАХ ДЭЛХИЙН 
ӨДРИЙГ ХАНБОГД 
СУМЫН МЭРГЭЖЛИЙН 
БАЙГУУЛЛАГУУД 
ТЭМДЭГЛЭН 
ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДРӨӨР

Жил бүрийн гуравдугаар сарын 3-ний өдрийг 
Байгалийн амьтан, ургамалыг хамгаалах өдөр 
хэмээн зарлаж дэлхийн олон улс орнууд тэмдэглэн 
өнгөрүүлдэг. Энэхүү өдрийг Ханбогд сумын ЗДТГ, 
Мөнх ногоон Галба ТББ, Оюу толгой ХХХ, Говийн 
бага ДЦГХЗахиргаа, 1-р сургуулийн Загалайл клуб, 
Говийн угалз клуб  2-р сургуулийн Эко клуб зэрэг 
мэргэжлийн байгууллагууд  хамтран тэмдэглэлээ. 
Үйл ажиллагааны хүрээнд 1-р сургуулийн Загалай, 
Говийн угалз, 2-р сургуулийн 2H, Эко клубын 70 
сурагч Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  яамнаас 
хэрэгжүүлж буй  “НОГООН ПАСПОРТ - МОНГОЛ 
ОРОН ДАЯАР” аянд нэгдэж ногоон паспортын эзэд 
боллоо. Мөн Оюу толгой ХХК-ны мод үржүүлгийн 
талбайтай танилцах явган аялал хийж, Олон 
улсын шувуулахуйн холбооны дэргэдэх Сургууль 
хоорондын харилцааны хөтөлбөрт нэгдсэн Загалай 
Клубын сургалт үйл ажиллагаатай танилцсан юм. 
Энэхүү арга хэмжээнд нийт 37 эрэгтэй, 13 эмэгтэй 
сурагч оролцлоо.

Дэлхий нийтээрээ 3 дугаар сарын 22-нд “Дэлхийн 
усны өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. 
Энэ өдрийн гол зорилго нь цэвэр ус болон усан 
хангамж, усны нөөцийн тогтвортой менежментийн 
асуудалд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах, 
сурталчилан таниулах ач холбогдолтой юм. Анх 1992 
онд Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хүрээлэн буй 
орчин, Хөгжлийн тухай олон улсын хурлын (UNCED) 
үеэр дэлхийн усны тэмдэглэлт өдөртэй болох саналыг 
дэвшүүлсэн байна. Улмаар 1993 оны 3 сарын 22-ны 
өдрийг анх НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас “Дэлхийн 
усны өдөр” болгон зарлан тунхаглажээ. Уг өдрийн 
хүрээнд Оюу Толгой ХХК 2011 оноос хойш жил бүр 
ажилчдын болон иргэдийн yсны талаарх ойлголт, ач 
холбогдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тухайн жилийн 
сэдэвтэй холбоотой ажлуудыг зохион байгуулж ирсэн. 

Энэ жилийн Дэлхийн усны өдөр нь “Цэнгэг ус 
– Тэгш хүртээмж” уриан дор зохион байгуулагдаж 
байна. Манай компанийн Байгаль Орчны хэлтэс 
дэлхийн усны өдрийг угтаж Өмнөговь аймгийн БОАЖГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ, “Говийн бага дархан цаазат 
газрын хамгаалалтын захиргаа”, “Мөнх ногоон галба” 
ТББ-уудтай хамтран  дараах үйл ажиллагааг зохион 
байгууллаа.
• Ханбогд сумын иргэдийн чөлөөт цагаа өнгөрөөх 

дуртай газрууд болох Их булаг болон Далайн 
булгуудын ойр орчмын хогийг цэвэрлэж, байгаль 
дэлхийгээ хайрлан хамгаалахыг уриаллаа.  

• Энэ жилийн үйл ажиллагаанд “Мөнх ногоон 
галба” ТББ-тай Ханбогд сумын ЕБС-ийн  “Загалай” 
эко клубийн сурагчдад усны чанарын хяналт, 
шинжилгээг хэрхэн хийх аргачлалыг танилцуулж, 
Их булаг дээр усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлох дадлага ажлыг зохион байгуулалцсан.  

• Ханбогд сумын ЗДТГ-тай хамтран ЕБС-ийн 
сурагчдын дунд илтгэл, гар зургийн уралдаан 
зохион байгуулж усны зөв зүйтэй хэрэглээг хүүхэд 

багачуудад сурталчлан таниулсан юм.  
• Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газар, Алтайн өвөр говийн сав газрын 
захиргаа хамтран Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн 
сумдын дунд “Цэнгэг ус – Тэгш хүртээмж” уриан 
дор зохион байгуулагдсан “Дэвжээ” тэмцээнийг 
ивээн тэтгэж ажилласны зэрэгцээ тэмцээний 
багийн бүрэлдэхүүнд Оюу толгой компанийн 
төлөөлөл оролцож шагналт гуравдугаар байранд 
шалгарсан юм. 
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“Оюу толгой” компани улс орны ирээдүй болсон 
хүүхэд залуусын боловсролд хөрөнгө оруулж цөөнгүй 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлдгийн нэг нь “Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөр” бөгөөд 2013 оноос  санаачлан 
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. Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээс хойш Өмнөговь аймаг болон Улаанбаатар 
хотын хэмжээнд нийт 1000 гаруй оюутан, сурагчид 
уг хөтөлбөрт хамрагдаад байна. 2018-2019 оны 
хичээлийн жилд манай “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-т хамрагдсан ЕБС-ийн төгсөх ангийн 50 
сурагч хамрагдаж, амжилттай суралцсан бөгөөд 
батламж гардуулах ёслолын арга хэмжээг 3 сарын 
14-нд зохион байгуулж, батламжаа гардан авлаа. 
Өөрийгөө нээн хөгжүүлж, мэдлэг чадвар эзэмшихийн 
төлөө чармайн суралцсан мундаг сурагчдадаа 
баяр хүргэж, цаашдын сурлага хөдөлмөрт нь өндөр 
амжилт хүслээ. “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн 
дараагийн элсэлт есдүгээр сард зарлагдана. Нийгэмд 
өөрийгөө таниулж, мэдлэг чадвараа хөгжүүлэхэд нь 
туслах зорилгоор манай компаниас хэрэгжүүлдэг 
энэхүү хөтөлбөрийг их сургуулийн оюутнууд удирдан 
явуулдгаараа онцлог. 

Хөтөлбөрийн сургагч багш, МУИС-ийн Химийн 
тэнхимийн гуравдугаар курсийн оюутан Ш.Ариунзаяа

“Би урьд нь энэ хөтөлбөрт хамрагдаж 
байсан. Сургагч багш болоод ийм 
санаачилгатай, хүсэл тэмүүлэлтэй хүүхдүүдтэй 
сурсан мэдсэнээ хуваалцаж, хамтдаа зөндөө 
шинэ зүйлсийг сурч мэдэж байгаадаа баяртай 
байна. Юу ч ярьдаггүй байсан хүүхдүүд үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, бие биеийнхээ 
санаа бодлыг анхааралтай сонсож сурч, бүгд 

багийнхаа амжилтын төлөө хамтран хичээж 
байгааг хараад бахдал төрдөг.” 

Төгсөгчид дунд маань төрөл бүрийн мэргэжил 
эзэмших сонирхолтой хүүхдүүд бий ч бүгд 
үе тэнгийнхэн, нийгмээ манлайлан, мэдлэг 
чадвараараа эх орондоо төдийгүй олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн болох хүсэл 
тэмүүллээрээ ижилсэж байлаа. 

Хөтөлбөрийн оролцогч Б.Золбоо 
“Олон улсын харилцааны чиглэлээр 

суралцах сонирхолтой. Монгол минь өндөр 
хөгжилтэй орны чинээнд хүрч хөгжөөсэй гэж 
хүсдэг. Мэдээж үүний тулд өөр олон улстай 
хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тийм ч учраас 

сонгосон мэргэжлээрээ дамжуулан хувь 
нэмрээ оруулж чадна гэж бодож байна.” 

Т.Баярмаа 
“Молекул биологийн чиглэлээр суралцах 

хүсэлтэй. Монголын шинжлэх ухаан, 
үйлдвэрлэлийн салбар жил өнгөрөх тусам улам 
сайжрах байх. Тийм болохоор нарийн мэргэжил 
эзэмшээд, эх орондоо хэрэгтэй, чадварлаг 
мэргэжилтэн болохыг хүсэж байна.” гэв.

 “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг төгсөгчид, залуу 
багш нартаа сурлага хөдөлмөрийн өндөр амжилт 
хүсье! 

ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
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“ШИНЭ ТӨГСӨГЧИД” ХАНБОГД СУМАНД ӨДӨРЛӨГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Оюу толгой” ХХК  2011 оноос “Шинэ төгсөгчийн 
хөтөлбөр” хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд одоогоор 
нийт 114 шинэ төгсөгч оюутнууд уг хөтөлбөрт 
хамрагдаж ажилтнаар ажилласан байна. “Шинэ 
төгсөгчийн хөтөлбөр” нь их сургуулиа төгсөөд 
удаагүй байгаа шинэхэн төгсөгчдөд ажлын 
туршлага олгож, тэднийг сорих, хөгжүүлэх, 
туршлагатай зөвлөхүүдтэй холбож дадлагажуулах 
замаар үндэсний шилдэг техникийн мэдлэг бүхий 
боловсон хүчнийг бэлтгэхэд чиглэсэн хөтөлбөр 

юм. Эдгээр шинэ төгсөгчдийн 66 нь “Оюу толгой” 
ХХК-ийн үндсэн ажлын байран дээр сонгогдон 
ажиллаж байна.

 Манай “Шинэ төгсөгч” хөтөлбөрийн залуус 
санаачлан Ханбогд сумын I сургуулийн ахлах 
ангийн сурагчдад Мэргэжил сонголтын өдөрлөг 
зохион байгууллаа. Тус сургуулийн 9-11 дүгээр 
ангийн 100 гаруй сурагч өдөрлөгт оролцож 
мэргэжил сонголтын талаар манай инженер 
залуусаас мэдээлэл, зөвлөгөө авсан юм. Мөн 

“Оюу толгой”-н дэмжлэгтэйгээр Монфэмнэт 
үндэсний сүлжээ ТББ-аас тус сургуульд 
хэрэгжүүлж буй “Аюулгүй сургууль” төслийн 
ээлжит сургалтыг энэ үеэр зохион байгуулав. 
Уг төслийн хүрээнд сургалтын орчныг аюулгүй 
байлгахын тулд юуг мэдэх ёстой, ямар хандлага, 
ур чадвартай байх хэрэгтэй талаар зааж зөвлөдөг 
билээ. 
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ОЮУТНЫ ДАДЛАГЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАР

“Оюу толгой”-н ажиллах хүчний 94-аас илүү 
хувь нь монгол ажилтнууд бөгөөд компанийн 
стратегийн гол чиглэл нь ажиллагсдынхаа 
чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршдог 
билээ. Бид өндөр чадвартай боловсон хүчнийг 
өөрсдөдөө татахыг зорьдог. Ингэснээр бид 
хамтдаа Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь 
нэмэр оруулах, аюулгүй, дэлхийд өрсөлдөхүйц 
зэсийн үйлдвэрлэлийг бий болгож чадах юм.

"Оюу толгой" ХХК нь –дараах чиглэлээр 
суралцдаг оюутнуудад 1-3 сарын хугацаатай 
Уурхайн талбар дээр дадлага хийх боломжийг 
олгож байна .
• Геологи – 1
• Геотехникийн инженер – 2
• Хаягдлын сангийн инженер – 2
• Уурхайн инженер – 2
• Маркшейдер – 1 
• Боловсруулалтын инженер ( металлурги, 

баяжуулалт) – 2
• Химич, Химийн инженер -2 

• Мэдээлэл технологи - 2
“Оюу толгой” ХХК-ийн Ирээдүйн 

мэргэжилтэн бэлтгэх багц хөтөлбөрийн 
нэг болох Оюутны дадлагын хөтөлбөр нь 
нэг талаас оюутанд өөрийн суралцаж буй 
мэргэжлийн чиглэлээрээ бодит туршлага 
хуримтлуулах боломж олгох нөгөө талаас 
компанид авьяас, ур чадвар бүхий оюутнуудыг 
хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг.

Тавигдах шаардлага
• Монгол улсын иргэн
• Дараах чиглэлээр гадаад, дотоодын 

магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 
сургуулийн өдрийн ангид суралцаж байгаа 
дөрөвдүгээр дамжааны оюутан эсвэл 
Магистрын ангийн оуютан байх

• Сурлагын голч үнэлгээ 3  ба түүнээс дээш 
байх (4.0 хүртэлх томьёоллоор)

• Англи хэлний бичгийн болон ярианы зохих 
мэдлэгтэй байх

• Аюулгүй ажиллагааны талаар зохих 
мэдлэгтэй байх

• Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах 
чадвартай байх

Өргөдлийн маягтыг 2019 оны 4 сарын 19-ны 
өдрийн 17:30 цагаас өмнө www.ot.mn цахим 
хуудасны ажлын зар хэсгээс холбогдох ажлын 
байрыг сонгож, зарын доорх хэсэг дэх холбоос 
дээр дарж цахимаар өргөдөл бөглөнө үү.

• Өргөдлийн маягтыг цахимаар бөглөхдөө 
доорх материалыг файл хэлбэрээр 
хавсаргана уу.
- Товч намтар (англи, монгол хэлээр)
- Дадлагажуулах хөтөлбөрт хамрагдахыг 

хүссэн өргөдөл захиа (англи, монгол 
хэлээр)

- Суралцсан хугацааны дүнгийн баталгаат 
хуулбар
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НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР 

АЖЛЫН БАЙР
“Оюу толгой” ХХК – Санхүү, бизнес – Эрсдэл, 
эрхзүйн зохицуулалтын хэлтэст Улаанбаатар 
хотод ажиллах нэг (1) Баталгаажуулалт 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ажлын байранд 
ажилтан шалгаруулж авна.

Энэхүү ажил үүргийн зорилго нь системтэй, дэг 
журамтай арга барил бий болгох замаар “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Үйл ажиллагаа болон Гүний 
уурхайн төслийн хяналтын орчинд үнэ цэнэ нэмж, 
сайжруулах, компанийн бодлого, журмын дагуу 
дотоод хяналт, засаглал, эрсдэлийн удирдлагын 
үйл явцын үр дүнг үнэлж, сайжруулах, алба 
хэлтсүүдэд багийн зорилт төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хөндлөнгийн, бодитой 
баталгаажуулалт хийх, зөвлөгөө өгөхөд оршино.

Үүрэг даалгавар
• Стандартын өндөр шаардлага, 

баталгаажилтын чанарыг баталгаажилтын 
төслийг гүйцэтгэж, төсөвт хугацааг баримтлах, 
өгөгдлийн шинжилгээ, задлан шинжилгээ 
ашиглах зэргээр баталгаажилтын аргачлалаас 
суралцан хэрэглэх, баталгаажилтын дүгнэлт, 
зөвлөмж, холбогдох баримт бичгийг 
хангалттай түвшин ба хэмжээнд, чанартай 
бэлтгэх болон хугацаа хойшлох тохиолдолд 
баталгаажилт хариуцсан менежерт мэдэгдэх 
байдлаар хангах 

• Хяналтын мониторингийн тасралтгүй 

хөтөлбөрийг хариуцан, сайжруулан хөгжүүлэх 
(Ж: Хангамжийн) 

• Дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөөг 
төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр (ТУЗ) батлуулан 
цаг хугацаанд нь, төсөвт нь багтаан 
гаргуулахын тулд дотоод аудитын үйлчилгээ 
гүйцэтгэгч гадны байгууллага (KPMG/Делойт), 
“Оюу толгой” компани хоёрыг холбон ажиллах 

• Аудитын тайланг бүрэн гүйцэд, мэргэжлийн 
түвшинд гаргахын тулд тайлангийн төслийг 
нягтлан хянах 

• Бизнесийн тал бүрт дотоод хяналтын үр 
дүнтэй тогтолцоог хэрэгжүүлэхийн тулд 
удирдлагуудтай хамтран ажиллах 

• Үйл ажиллагаа болон Гүний уурхайн төслийн 
баталгаажилтын жилийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, компанийн дотно гаднын бусад 
баталгаажилт гүйцэтгэгч, аудиторууд зэрэг гол 
оролцогч талуудтай хамтран уг төлөвлөгөөг 
боловсруулахад тус дэмжлэг болох 

• Баталгаажилтын менежерт Эрсдэл, хууль 
дүрмийн хэрэгжилт, дотоод аудитын хэлтсийн 
үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх 
толилуулга бэлтгэхэд туслан “Оюу толгой” ХХК-
ийн Санхүү, Аудит ба Хангамжийн хорооны 
хуралд оролцоход нь дэмжлэг үзүүлэх

• “Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагааг хянах 
үйл явцтай холбоотой чухал асуудлуудын 
талаар тайлагнаж, уг тайланд тус үйл явцуудыг 
сайжруулах боломжийн талаар тусган, тухайн 
асуудлуудын талаарх мэдээллийг тодорхой 

шийдвэрт тусган өгөх 
• Өөрийн удирддаг ажилтнуудын үйл ажиллагаа, 

гүйцэтгэл ба зан авирын жишиг хэмжээ, 
сургалт, хөгжлийг хянан удирдах 

• Баталгаажилтын ажилд оролцож буй хамтран 
ажиллагч, ажилтнуудтай тодорхой бөгөөд шууд 
харилцаж, асуудлыг тайлбарлан, тодорхой 
зөвлөгөө өгөх. Үүнд засаглал, баталгаажилтын 
үүргийг хамгаалалтын гурван шугамын 
хүрээнд тайлбарлах чадвартай байх 

Тавигдах шаардлага
• Баталгаажилт, аудитын мэргэжлийн чиглэлээр 

бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй 
• 5-аас доошгүй жилийн холбогдох чиглэлийн 

ажлын туршлагатай байх 
• Өгөгдлийн задлан шинжилгээний мэдээллийн 

самбар хөтлөх болон хяналтын үнэлгээ хийх 
чадвартай бол давуу талтай 

• Няглан бодох бүртгэлийн томоохон 4 фирмд 
баталгаажуулалтын чиглэлээр ажиллаж байсан 
туршлагатай бол давуу талтай 

• Үр дүнтэй харилцаа тогтоох болон харилцааны 
өндөр ур чадвартай байх 

• Англи хэлний бичгийн болон ярианы өндөр 
мэдлэгтэй байх 

• MS оффисийн хэрэглээний программууд дээр 
ажиллах чадвартай байх

Сонирхож буй хүмүүс дараах бичигт баримтыг 
2019 оны 4 сарын 18 өдрийн 17:30 цагаас өмнө 
бүрдүүлж өгнө үү.

“Оюу толгой”-н ажиллах хүчний 94-аас илүү хувь нь монгол ажилтнууд бөгөөд компанийн стратегийн гол чиглэл нь ажиллагсдынхаа чадварыг 
тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршдог билээ. Бид өндөр чадвартай боловсон хүчнийг өөрсдөдөө татахыг зорьдог. Ингэснээр бид хамтдаа Монгол Улсын 
хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах, аюулгүй, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг бий болгож чадах юм. 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

10  |  ot.mn

“Оюу толгой” ХХК-ийн ажилд бүртгүүлэх өргөдлийн 
маягтыг www.ot.mn цахим хуудасны ажлын зар хэсгээс 
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холбоос дээр дарж цахимаар өргөдөл бөглөнө үү. 
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- Товч намтар (англи, монгол хэлээр)
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Монгол улс, Улаанбаатар 14240
Чингисийн өргөн чөлөө-15, Сүхбаатар дүүрэг
Моннис Цамхаг, 1 давхар 
Утас: +(976) - 7010-3604
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шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг 
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МЭДЭГДЭЛ

НҮБ Хөгжлийн хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан 
“Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээ” 
хуралд “Оюу толгой” компанийн байгаль орчны хэлтсийн 
мэргэжилтнүүд оролцож туршлага солилцлоо. Тус 
хурал нь байгаль орчны тулгамдсан асуудлыг төр, орон 
нутгийн байгууллага, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын оролцоотойгоор шийдвэрлэх боломж, 
арга замыг эрэлхийлэх зорилготой юм.  Оюу Толгой 
компани Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Хамтын 
оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрийг 2011 оноос 
хойш хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд оролцогч малчид 
үүсгэн байгуулсан Мөнх ногоон Галба ТББ хариуцан 
ажиллаж байна. Энэхүү семинарт компанийн төлөөлөл, 
сумын ЗДТГ байгаль хамгаалагч, иргэний нийгмийн 
төлөөлөл, малчдын хамтаар оролцож Монгол улс 
болоод олон улсад хэрэгжүүлж буй тэргүүн туршлагыг 
харилцан солилцож оролцов.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 
БОЛЛОО
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2019 оны 2 дугаар сар 28

Компани Ажилчидын тоо
Oyu Tolgoi LLC 389
Monadelphous Mongolia LLC 47
Bambai Security Service LLC 29
Buyant Galba LLC 40
Dayan Contract Mining LLC 363
Monnis International Inc 32
Khanbogd Khurd LLC 206
GCR Mongolia 93
Gobi Gurvan Saikhan LLC 26 Сум жилчидын тоо
Javkhlantgobi Invest LLC 83 Ханбогд 1663
Khaan Shorgoolj LLC 26 Баян-Овоо 95
Khanbogd Khairkhan LLC 39 Даланзадгад 1154
Khanbogd Teever Logistic LLC 80 Манлай 160
Mcs Property LLC 32 Өмнөговь аймгийн бусад сум 159
Maxam Explosives LLC 30
MCS International LLC 38 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Premium Concrete LLC 37 Удирдах ажилтан 22
NBIK LLC 22 Инженер, мэргэжилтэн 28
Specialized Career Consulting LLC 67 Оператор 170
Subutai Mining Svce LLC 37 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 96
Support Svcs Mongolia LLC 1123 Дадлагажигч ажилтан 28
Uguumur Gaviluud LLC 35 Бусад 2887
Umnugovi Teewriin Negdel LLC 92
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 265
Нийт 3231

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

Оюу толгой ХХК-ийн ТҮНШЛЭЛ-2019 нээлттэй өдөрлөг 2019.04.15-ны өдөр Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Батмөнх даян цэцэн хааны 
талбайд болно.

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ
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2823 2842

3213 3231
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Гэрээт компани

"Оюу толгой" ХХК
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17%

32%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох 

хөтөлбөрийг төгсөгчдийн 
ажиллаж буй байдал

Оюу толгой

Гэрээт 
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Бусад

59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 

төгсөгчид

Улаанбаа
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Өмнөговь

73
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32

13

32

23

Эрүүл мэнд ш/у

Байгалийн ухаан

Нийгмийн ухаан 

Боловсрол

Уул уурхай

Мэдээллийн …

Инженер/технологи

Барилга

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2019 оны  2-р сарын 28-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 3231 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 20 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  
мэргэжлээр эрэгтэй 157, эмэгтэй 222 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 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь 
аймгаас 144 залуус хамрагдсаны 68 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.

Өмнөговь, 
20%

Бусад, 80%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 3%

Уурхайн 
үйл 

ажиллагаа4%

Барилга 
3%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%

"Оюу толгой" ХХК-д  ажиллаж буй Өмнөговь  
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“Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн Голлох үйл явдлууд 

2011 
• Санамж бичиг 
• Хамтран 

ажиллах гэрээ 

2012 
• Үйл явцын гэрээ 
• Шинэчилсэн 

Хамтран ажиллах 
гэрээ 

2013 
• Менежментийг төлөвлөгөө 
• Ханбогд сумын 

тохиролцлын гэрээ 

2016 
• Ирээдүй хойч үеийн төлөө сан  
• Шинээр 26 төсөл санхүүжүүлэв 
• 30 оюутанд тэтгэлэг олгов 

2015 
• Хамтын ажиллагааны гэрээ 
• Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан 
• ДЗ 25, 26-р цэцэрлэг санхүүжүүлэв 
• ХДС-ийн ажлын албыг бүрдүүлэв 

2017 
• Шинээр 37 төсөл санхүүжүүлэв 
• ХАГ-ний сэдэвчилсэн хавсралтын дагуу 

баримтлах стратегийг батлав 
• 57 оюутанд тэтгэлэг олгов 

 

2018-2019 
• Шинээр 18 төсөл санхүүжүүлэв 
• 55 оюутанд тэтгэлэг олгов 
• Санхүүжилтийн квот олгож байна 

• Санамж бичиг 
• Хамтран 

ажиллах гэрээ 
• Үйл явцын гэрээ 
• Менежментийн 

төлөвлөгөө 
• Тохиролцлын 

гэрээ 
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“Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай 
 “Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн 
Өмнөговь аймагт оруулсан хөрөнгө оруулалт 

Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан 2015-2019 онд 83 төсөл хөтөлбөрийг 44.3 
тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэв 

Нийгмийн суурт үйлчилгээ Нийгмийн дэд бүтэц, хөрөнгө 
оруулалтын төсөл 

Байгаль орчны менежмент Усны менежмент Уламжлалт мал аж ахуй, 
бэлчээрийн менежмент 

Үндэсний түүх соёл, аялал 
жуулчлалын менежмент 

Орон нутгийн бизнес хөгжил 

3 төсөл 
944.8 сая ₮ 

10 төсөл 
4.1 тэрбум ₮ 

5 төсөл 
1.2 тэрбум ₮ 

8 төсөл 
970.4 сая ₮ 

33 төсөл 
5.1 тэрбум ₮ 

2 төсөл 
1.8 сая ₮ 

22 төсөл 
30.2 тэрбум ₮ 
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Хандив тусламж болон ирээдүй хойч 
үеийн төлөө сан 

• “Хандив тусламжийн сангийн журам”-д 
заасан зориулалтийн дагуу 2016-2019 онд 
нийт 686.8 сая төгрөгийг олгосон.  

Он Тоо  Дүн  
2016 5 33,000,000  
2017 18 368,125,762  
2018 20 175,412,560  
2019 6 110,288,700  
 Нийт 49 686,827,022  

Төрөл Тоо  Дүн  
Зорилтот сумдын баяр наадам 18 112,000,000  
Олон нийтийг хамарсан сургалт, 
зөвлөгөөн 7 67,441,260  
Онцгой нөхцөл байдлын хор уршгийг 
арилгах 9 115,114,462  
Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 1 250,000,000  
Спорт тэмцээн 3 26,500,000  
Тэмдэглэлт ой 5 46,000,000  
Урлаг соёлын үйл ажиллагаа 4 43,171,300  
Бусад 2 26,600,000  
Нийт 49 686,827,022  

2016-2019 онд олгосон хандивын тоо  

2016-2019 онд олгосон хандивын төрөл 

Санхүүжилтийн квот 

Sport 
hall 

НН 

СЭ 

БД ГТ 

ХM НМ 
БО ХБ 

МЛ ЦЦ 

ЦО 
MO 

БУ 
ХХ 

ДЗ 

Санхүүжилтийн хэмжээ 

Хэмжээ Зорилтот бүлэг 

70,000$ буюу түүнтэй 
тэнцэх хэмжээний 
төгрөг 

Ханбогд сум 

50,000$ буюу түүнтэй 
тэнцэх хэмжээний 
төгрөг 

Түншлэгч сумд /Даланзадгад, 
Баян-Овоо, Манлай/ 

30,000$ буюу түүнтэй 
тэнцэх хэмжээний 
төгрөг 

Уул уурхайгүй сумд 
/Баяндалай, Булган, Номгон, 
Сэврэй, Цогт-Овоо, Мандал-
овоо/ 

2019 онд санхүүжилтийн  квот олгосон сум 

Уул уурхайн олборлолт явагдахгүй байгаа сум 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

16  |  ot.mn

Ирээдүй хойч үеийн төлөө сангийн мэдээлэл 

Говийн оюу – Бизнес боломж хөтөлбөрийг Хаан банкнтай хамтран 
2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 
692,284,298 төгрөгийг бичил зээлийн эх үүсвэрт байршуулсан ба 
зорилтот сумдын бизнес эрхлэгч иргэдийг дэмжиж зээл олгосон. 
Нийт олгосон зээлээс 113 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдсэн 
байна. 

Сум 
Зээлийн 

тоо 
Олгосон зээл Багц 

Даланзадгад 18    380,000,000.00  322,274,080.39  
Ханбогд 9      171,000,000.00  129,762,722.80 
Манлай 4      79,020,000.00  65,042,443.18 

Ханхонгор 1 30,000,000.00 17,085,323.12 
Нийт 32 668,020,000.00     534,164,569.49  

2018 оны зээлийн эх үүсвэрийг байршуулнаар ХААН банк өөрийн 
тооцооны төв, нэгжүүдээр иргэдээс зээлийн материал хүлээн авч 
байна. 

Зээлийн зориулалт Зээлийн тоо 

Хүнсний худалдаа, дэлгүүрийн өргөтгөл 7 

Гутал засвар, оёдол 2 
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 6 
Аялал жуулчлал 1 
Авто засварын үйлчилгээ 1 
Барилгын материалын үйлдвэрлэл 14 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр 1 
Нийт 32 

Говийн Оюу – Оюутны тэтгэлэг хөтөлбөр Говийн Оюу – Бизнес боломж хөнгөлөлттэй зээл 

Сумын нэр 2016 он 2017 он 2018 он 2016-2018 
Баяндалай 0 5 3 8 
Баян-овоо 1 2 3 6 
Булган 0 1 2 3 
Гурвантэс 1 0 2 3 
Даланзадгад 18 33 31 82 
Мандал-овоо 0 1 1 2 
Манлай 1 4 3 8 
Ноён 1 1 0 2 
Номгон 1 1 1 3 
Сэврэй 1 1 0 2 
Ханбогд 3 2 3 8 
Ханхонгор 1 3 3 7 
Хүрмэн 0 0 1 1 
Цогт-овоо 2 2 1 5 
Цогтцэций 0 1 1 2 

 Нийт 30 57 55 142 

2016-2018 онд тэтгэлэг авсан оюутнуудын тоо  

Эрүүл 
мэнд 

Уул 
уурхай 

Боловср
ол 

Инженер
/Техноло

ги 
Барилга ХАА 

Мэдээлэ
л 

технолог
и 

2016 10 1 7 5 6 1

2017 17 4 16 3 7 10 0

2018 16 3 8 3 11 11 3

0
5

10
15
20

Хэ
м

ж
ээ

 Мэргэжлийн чиглэл 

142  
Өм оюутан 

265.2  
Сая ₮ 

7 
Мэргэжлийн 

чиглэл 

Хадгаламж 

Жил бүрийн санхүүжилтийн 2%-ийг Өмнөговь аймгийн ирээдүй хойч 
үеийнхэнд зориулан хадгалж 2016-2019 онд нийт 949.2 сая 
₮/395.4 Ам.долларыг хадгалаад байна. 
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5 

2016-2018 онд нийт  
32 бизнес эрхлэгчдэд  
668 сая ₮/278 мян 
ам.долларын зээл олгов 

2016-2018 онд 
нийт 142 оюутанд 
тэтгэлэг олгов 

2015-2018 онд нийт 
383 ажлын байр бий 
болгосон 

Нийт хамтарсан 
санхүүжилт- 20.8 
тэрбум/8.6 сая 
ам.доллар 

2015-2018 онд 
давхардсан тоогоор 
нийт 240.6 мянган 
хүнд үр өгөөж өгөх 
төсөл санхүүжүүлсэн 

2015-2019 онд нийт 83 төсөл 
44.3 тэрбум ₮/ 18.6 сая 
ам.долларын төсөл 
санхүүжүүлэв 

2015-2019 онд 
нийт 686.8 сая ₮/ 
297.7 мян 
ам.долларын 
хандив үзүүлэв 

Нийт 176 хувь хүн, 
байгууллагатай 
хамтран ажиллаж 
байна 

2018-2019 онд 
квотын 
санхүүжилт-1.9 
тэрбум ₮/770 
мянган ам.доллар 
олгов 

Сангийн статистик үзүүлэлт 
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2018 онд Сангаас зорилтот сумдад олгосон санхүүжилтийн квотын мэдээ 

ЗОРИЛГО 

Зорилтот сумдын нийт иргэд, тухайлбал нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийн сайн сайхан байдлыг дэмжихэд чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж, санхүүжилт олгох зорилготой 

ТӨСӨЛ САНААЧЛАГЧ 

· Тухайн сумын иргэд, төрийн бус байгууллага 

Шалгуур үзүүлэлт Дэмжихгүй саналууд 

• Өмнөговь аймагт хэрэгжих, 
• Сумдын иргэд нийтийн хурлаар хэлэлцэж дэмжигдсэн 

байх, 
• Сангийн төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх чиглэлтэй 

уялдсан байх, 
• Иргэдийн амьжиргаанд үр өгөөж авчрах, 
• Зорилтот бүлгийн хэрэгцээ шаардлагыг тусгасах байх, 
• Ашгийн бус, 
• Олон нийтийг хамарсан, 
• Хэрэгжиж буй эсвэл хэрэгжиж дууссан төсөлтэй 

давхцаагүй байх 

• Шашны эсвэл улс төрийн байгууллагыг дэмжих зорилготой 
• Өмнөговь аймгаас гадна хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр 
• Байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг хариуцах 
• Хувь хүний аялал, эмчилгээний болон уралдаан тэмцээнд оролцох 

зардал 
• Энэхүү санхүүжилт олгох журмаас ангид урьдчилан эхлүүлсэн төсөл 
• Алдагдлаа нөхөх болон яаралтай санхүүжүүлэх  төсөл. 
• Ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын санаачилсан төсөл, 

хөтөлбөр 

ҮНДЭСЛЭЛ 

• “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх санхүүжилтийн удирдамж”-ын 4.2-ийн 2 дахь заалт 
• Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын 2019-01-03 ны өдрийн №2-22 албан тоот 
• Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 24-ний №03 тогтоол 
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Сангаас зорилтот сумдад олгож буй санхүүжилтийн квот 2018 

Нийгмийн суурь үйлчилгээ 
(Боловсрол, эрүүл мэнд) 

17 төсөл хөтөлбөр 
285,719,912 ₮  

Усны менемент 

1 төсөл  
6,000,000 ₮  

Үндэсний түүх соёл, 
аялал жуулчлал-8 

6 төсөл хөтөлбөр 
28,008,395 ₮  

Байгаль орчны менежмент 

2 төсөл хөтөлбөр 
36,900,000 ₮  

Уламжлалт мал аж ахуй, 
бэлчээрийн менежмент 

5 төсөл хөтөлбөр 
84,331,500 ₮  

9 төсөл хөтөлбөр 
304,003,465 ₮  

Нийгмийн дэд бүтэц, 
хөрөнгө оруулалт 

2018 онд Квотын 
санхүүжилтээр 9 суманд 

746,605,528 төгрөгийн 40 төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжиж байна 
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Цогт-Овоо 

Ханбогд 

Сэврэй 

Номгон 

Манлай 

Даланзадгад 

Булган  

Баяндалай 

Баян-Овоо 

Сумдад квотын санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслийг Сэдэвчилсэн 
хавсралтаар ангилсан байдал-2018 он 

Нийгмийн дэд бүтэц Байгаль орчны менежмент 

Нийгмийн суурь үйлчилгээ Уламжлалт мал аж ахуй 

Усны менежмент Үндэсний түүх соёл, аялал жуулчлал 
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 
дамжуулан бидэнд илгээгээрэй.
Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-ыг ot.mn цахим 
хуудаснаас унших боломжтой.

“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 төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7647)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

“Оюу толгой” 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 станцыг 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 2019 оны II сарын 16-аас III 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 нэг удаагийн 
тохиолдлоор нийт 0.76мм цас орсон бөгөөд салхины 
дундаж хурд 3.8м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-аас 
бага хурдтай байв. ОЖД-аар II, III саруудад салхины хурд 
5.2-6.0м/с орчимд хэлбэлздэг. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
дундаж агууламж өмнөх сарын дундажтай ойролцоо буюу 
өөрчлөлт бага байв. Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 
0.007мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.013 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) 
-д 0.009 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.007 мг/м3  тус тус 
агууламжтай байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 
нийцэж байв. 

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ


