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ОРОН НУТГИЙН СОНИНЫ АРВАН ЖИЛИЙН ОЙН МЭНД ХҮРГЭЕ

“Оюу толгой” компанийн түншлэгч сумдын иргэд олон 
нийт та бүхэнтэйгээ Орон нутгийн сонины тусгай дугаараар 
мэндчилж байгаадаа баяртай байна. 

Одоогоос арван жилийн өмнө 2009 онд бид хөрш зэргэлдээ 
орон нутгийн иргэдтэйгээ байнгын холбоо харилцаатай байж, 
хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх үүднээс Орон нутгийн 
сонинг эрхлэн гаргаж байсан билээ. Энэ цагаас эхлэн Орон 
нутгийн сонин бол “Оюу толгой” компанийн үйл ажиллагааны 
мэдээллийг тогтмол хүргэх, орон нутагтай хамтран 
хэрэгжүүлж буй олон талын үйл ажиллагаандаа хүрсэн 
амжилтаа хуваалцахаас  гадна орон нутгийн иргэд хамт олны 
ололт амжилтыг Өмнөговь аймгийн өргөн олон нийтэд хүргэх 
мэдээллийн чухал талбар болоод байна. 

Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд орон нутгийн болон 
“Оюу толгой” компанийн бүхий л мэдээ, мэдээллийг энэхүү 
сониноороо дамжуулан олон нийтэд хүргэжээ. Энэ бүх мэдээ 
мэдээлэл бидний хамтын ажиллагааны хөгжлийн түүх болон 
үлдэж байгааг эргэн харахад таатай байна. Энэхүү тусгай 
дугаартаа бид “Оюу толгой” компанийн зүгээс түншлэгч 

дөрвөн сумын тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн 
ажлуудаасаа онцлон орууллаа. Тухайлбал Даланзадгад, 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо суманд хэрэгжүүлсэн онцлох 
төслүүдийг тоймлон хүргэж байна. Эдгээр ажлуудыг “Оюу 
толгой” компани Монголын говьд эрдэм мэдлэг, ур чадварын 
уурхай босгож, эрдэс баялгаас үнэт зүйл  бүтээн, нийгэм эдийн 
засгийн хөгжилд хувь нэмэх оруулах эрхэм зорилгынхоо 
хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн билээ. 

Бидний хамтын ажиллагааны цар хүрээ өргөжин тэлэхийн 
хирээр Орон нутгийн сониноороо дамжуулан хуваалцах, 
мэдээлэх мэдээ мэдээлэл  дундрахгүй гэдэгт итгэлтэй байна. 
Амжилт бүтээлийн түүхээ хамтдаа бүтээж буй та бүхэндээ гүн 
талархал дэвшүүлье. 

“Итгэлцэлд суурилсан сайхан ирээдүйг Өмнөговьд бид 
хамтдаа бүтээнэ”

Г.Сугар
Орон нутгийн харилцааны ахлах менежер
“Оюу толгой” ХХК
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“Оюу Толгой” компани Монголын ажиллах хүчин бэлтгэх хамгийн том сургалтын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн Монгол Улсын хэмжээнд техник технологийн гурван 
жишиг сургууль шинээр барьж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн дөрвөн 
төвийг иж бүрэн сайжруулсан бөгөөд үүний нэг нь Ханбогд сум дахь “Оюу толгой” 
компанийн Техникийн сургалтын төв юм.  Энэ төв нь техник, тоног төхөөрөмжөөр 
иж бүрэн тоноглогдсон 60 хүний сургалтын хоёр байр, номын сан, цайны газар 
сургалт, дадлагын танхимтай. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг нийт 3,6 орчим тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлсэн юм. Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь “Оюу 
толгой” компанитай хамтарч захиалгат сургалтыг явуулдаг ба Австрали улсын 
Холмесглен институт сургуулийн сургалтын хөтөлбөрөөр сургалтаа явуулж хоёр 
орны мэргэжлийн үнэмлэх, сертификат олгодгоороо онцлогтой. Цахилгаанчин, 
үйлдвэрийн механик, гагнуурчин гэсэн  мэргэжлүүдээр элсэлт авч суралцагчиддаа 
сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж дээр дадлага хийлгэж, дараагийн 
шатны сургалтад зуучлан ажлын байраар хангадаг. 

БИДНИЙ ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН  ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
2013 ОН ХАНБОГД СУМЫН ЭРЧИМ ХҮЧ2012 ОН ТЕХНИК СУРГАЛТЫН ТӨВ

“Оюу Толгой” компани Монголын ажиллах хүчин бэлтгэх хамгийн том сургалтын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн Монгол Улсын хэмжээнд техник технологийн гурван жишиг 
сургууль шинээр барьж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн дөрвөн төвийг иж бүрэн 
сайжруулсан бөгөөд үүний нэг нь Ханбогд сум дахь “Оюу толгой” компанийн Техникийн 
сургалтын төв юм.  Энэ төв нь техник, тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон 60 
хүний сургалтын хоёр байр, номын сан, цайны газар сургалт, дадлагын танхимтай. 
Энэхүү бүтээн байгуулалтыг нийт 3,6 орчим тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсэн 
юм. Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь “Оюу толгой” компанитай хамтарч 
захиалгат сургалтыг явуулдаг ба Австрали улсын Холмесглен институт сургуулийн 
сургалтын хөтөлбөрөөр сургалтаа явуулж хоёр орны мэргэжлийн үнэмлэх, 
сертификат олгодгоороо онцлогтой. Цахилгаанчин, үйлдвэрийн механик, гагнуурчин 
гэсэн  мэргэжлүүдээр элсэлт авч суралцагчиддаа сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник, 
тоног төхөөрөмж дээр дадлага хийлгэж, дараагийн шатны сургалтад зуучлан ажлын 
байраар хангадаг. 
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2014 ОН ХАНБОГД СУМ ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Иргэдийн хөгжлийн төв нь орон нутгийн иргэд, төр болон төрийн бус байгууллага, 

аж ахуйн нэгжүүд, хоршоод болон “Оюу толгой” компани олон нийтийг хамарсан 
арга хэмжээ, уулзалт, хурал зөвлөгөөн, сургалтыг тав тухтай, тохилог орчинд зохион 
байгуулах бололцоог бүрдүүллээ. Уг төвийг “Оюу толгой” компани санхүүжүүлж 
байгуулан, өмчлөх эрхийг орон нутгийн байгууллагад шилжүүлсэн юм.  Төв нь 100 
хүний суудалтай хурлын танхим, орчин үеийн технологиор хангагдсан мэдээллийн 
өрөөгөөр тоноглогдсон.

2014 ОН “ГАЛБА” ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ 
“Оюу толгой” компани нь Ханбогд сумын 90 жилийн ойд зориулж, сумын иргэд, 

удирдлагуудын санаачилгыг дэмжиж “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн болон хүүхдийн 
тоглоомын талбайг барьж байгуулсан.  Цэцэрлэгт хүрээлэнг Ханбогд сумын түүхэн 
нэршлээр “Галба” хэмээн хүндэтгэн нэрлэжээ. Таван га талбай бүхий тус цэцэрлэгт 
хүрээлэн нь усан оргилуур, ногоон бүс, 300 машины зогсоол, ариун цэврийн 
байгууламж, гэрэлтүүлэг, хүүхдийн тоглоомын талбай бүхий олон нийтийн тав 
тухыг хангасан цогцолбор газар бөгөөд 2014 оны Өмнөговь аймгийн шилдэг бүтээн 
байгуулалтаар шалгарсан билээ.

2015 ОН ЗАЛУУЧУУД ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
“Оюу толгой” компани нь 2015 оноос эхлэн НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 

Ханбогд суманд “Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр” хэрэгжүүлж байна. Энэ 
хөтөлбөрийн хүрээнд Залуучуудын хөгжлийн төвийг Ханбогд суманд байгуулж 
Иргэдийн хөгжлийн төвд гурван орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ төв 
нь Ханбогдын залуучуудад амьдралд нь хэрэгтэй ур чадварын сургалтаар хангах, 
ажил эрхлэлтэд шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд, боловсрол, харилцаа, сэтгэл зүйн чиглэлээр зөвлөгөө өгч 
ажилладаг.  Энэхүү хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд хүүхэд залуучууд маш идэвхтэй 
хамрагдаж байна. 

2017 ОН ХАНБОГДЫН ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ЦОГЦОЛБОР
Цэвэр усан хангамжийн байгууламжийг “Оюу толгой” компанийн санхүүжилтээр 

байгуулсан. Энэ бол Өмнөговь аймаг, Ханбогд суманд төдийгүй Монгол улсад 
барьж байгуулсан ийм төрлийн анхны байгууламж юм. Тус цогцолбор гүний хоёр 
худаг, усан сан, ус цэвэршүүлэх байгууламж, ил өртөө, усны чанарын хяналтын 
лаборатори зэрэг олон төрлийн байгууламжаас бүрдсэн, автомат технологитой, 
иж бүрэн цогцолбор юм. Уг цогцолборыг барьж байгуулахад “Оюу толгой” компани 
6.9 сая ам.доллар буюу 17 тэрбум гаруй төгрөг зарцуулсан. Энэнхүү байгууламж 
одоогоор 13 мянган хүний усны хэрэгцээг хангах хүчин чадалтай, цаашдаа 35 
мянган хүний унд усны хэрэгцээг хангахуйц болгож өргөтгөх боломжтой  юм.
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2015 ОН ХАНБОГДЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ 
2012-2013 онд Ханбогд сумын малчдын гаргасан 

гомдлыг барагдуулах ажлын хүрээнд Ханбогд сумын 
Засаг захиргааны төлөөлөл, Малчдын төлөөлөл, 
“Оюу толгой” компанийн төлөөлөл бүхий Гурван талт 
зөвлөлийг (ГТЗ) 2015 онд үүсгэн байгуулсан. ГТЗ нь  2017 
оны 5 дугаар сарын 9-нд “Малчдын гомдол барагдуулах 
гэрээ”-г байгуулан урт, богино хугацаанд тодорхой 
ажлууд төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Энэ гэрээ нь зөвхөн 
малчдын гомдлыг барагдуулах төдийгүй, сум, орон 
нутгийн хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангах, 
уул уурхайн үр өгөөжийг тогтвортой хөгжилд шингээж 
үлдээх их ажлын томоохон хэсэг болсон юм. Зөвлөлийн 
үйл ажиллагаа талуудын итгэлцэл дээр суурилан, бие 
даан хамтран ажиллах ур чадварыг бэхжүүлж, олон улсад 
жишээ болохуйц байдлаар  малчид иргэдийн идэвхтэй 
оролцоо дэмжлэгтэйгээр малчдын гомдол барагдуулах 
гэрээнд тусгасан ажил нэг бүрийг хэрэгжүүлэхийг зорин 
ажиллаж байна. 

2018 ОН МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУМ ДУНДЫН 
НЭГДСЭН ТӨВ

Ханбогд суманд “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалтаар 
“Малын эрүүл мэндийн сум дундын нэгдсэн төв”-ийг барьж, 
байгуулан 2018 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  Энэхүү төв нь 
мал аж ахуйн салбарын бүх үйлчилгээг төвлөрүүлсэн, бүсийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах хүчин чадалтай гэдгээрээ 
шинэлэг, анхдагч үйлчилгээ болж байгаа юм.  Мөн 2017 онд 
шинээр батлагдсан “Мал,  амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль” 
болон “Малын генетик нөөцийн тухай хууль”-уудын хэрэгжих 
үндсэн бүтэц болж байна. Уг төв нь иж бүрэн, орчин үеийн тоног 
төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон бөгөөд шинжлэх ухааны 
судалгаа, шинжилгээн дээр үндэслэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг 
сайжруулах, малын чанар ашиг шимийг нэмэгдүүлэх болон ХАА 
гаралтай бүтээгдэхүүний хяналтын лабораторийн үйлчилгээний 
тогтолцоог бий болгож байгаа нь мал аж ахуйн салбарын урт 
хугацааны тогтвортой хөгжлийн үндэс болох юм. 
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2018 ОН “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ, НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН 
CАН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАНГАХЫН ТӨЛӨӨ ХАМТРАН 
АЖИЛЛАНА

2018 ОН МӨНХ НОГООН ГАЛБА ТББ

2019 ОН ХАНБОГД СУМЫН II СУРГУУЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 

2018 ОН МАЛЧДЫН ХУДАГТ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ 
ХҮЧНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ

“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. 

“Оюу толгой” компани өөрийн түншлэгч сумдад хүүхдийн эрхийн 
хэрэгжилтийг хангахад бүх чиглэлээр хичээн ажиллах болно гэж 
мэдэгдэв. Мөн 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.

Анх 2010 оноос нутгийн иргэдийн санаачилга, “Оюу толгой” компанийн 
дэмжлэгтэйгээр сайн дурын үндсэн дээр эхлүүлж байсан хамтын оролцоотой 
байгаль орчны хяналтын хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцогч малчид 
зохион байгуулалтад орж 2017 оны 11 сард Мөнх ногоон Галба төрийн бус 
байгууллага байгуулсан юм. Ингэснээр байгаль орчны мэдээлэл цуглуулах, 
үр дүнг боловсруулж тайлан боловсруулах, эргээд нутгийн иргэдэд мэдээлэл 

түгээж зөвлөлдөх үйл ажиллагааг бие даан гүйцэтгэх боломжтой болсон юм. Уг ТББ нь ус, ургамал-
бэлчээр, зэрлэг амьтад, агаарын чанар, уул уурхай, дэд бүтцийн хөгжлийн нөлөөллийн хяналт 
шинжилгээ, экологийн боловсрол зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм. 

Өнгөрсөн арванхоёрдугаар сард нээгдсэн Ханбогд сумын II сургууль олон улсын хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэгч Улаанбаатар хотын “Шинэ эрин” сургуультай менежментийн гэрээгээр хамтран 
ажиллаж байгаа билээ. Аймгийн Засаг дарга, “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”, II сургуулийн 
гурвалсан гэрээний хүрээнд “Багшлахуйн ур чадварыг сайжруулах” хамтарсан сургалтуудыг зохион 
байгуулна.  

Энэ удаад “Шинэ эрин”-ийн захирал Б.Амартүвшингээр ахлуулсан  багш нарын баг Ханбогдод 
хүрэлцэн ирж 2 дахь удаагийн хамтарсан сургалтыг эрхлэн явуулж байгаа юм. Мэргэжлийн багш 
нар хамтарч хичээл бэлтгэн зохион байгуулах, багш нарт арга зүйн зөвлөгөө өгөх, нэмэлт хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх туршлага солилцох зэргээр багш нарыг чадваржуулж байна. Энэ ажил нь багшийн арга 
барил, хандлагыг өөрчлөх, хичээлийн чанарыг сайжруулахад чухал нөлөөтэй юм.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн 
шийдвэрээр малчдын гүн өрмийн худагт инженерийн шийдэл 
бүхий нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийн төхөөрөмж 
суурилуулах ажлыг амжилттай гүйцэтгэж  орон нутагт хүлээлгэн 
өгсөн. Энэхүү төхөөрөмж нь  байгальд ээлтэй, ашиглалтын зардал 
багатай сүүлийн үеийн технологи бөгөөд усыг 34-өөс 80 метрийн 
гүнээс татах бөгөөд  дунджаар 1 секундэд 1 литр ус гаргана 
гэсэн үзүүлэлттэй. Энэ нь малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, 
бэлчээрийн усан хангамжийг нөхцөлийг сайжруулах, эдийн 
засгийн хэмнэлт зэрэг хэд хэдэн давуу талыг бүрдүүлж байгаа 
юм. Энэхүү ажлыг Гурван талт зөвлөлөөр хэлэлцэж тохирсон мал 
аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих ажлын хүрээнд Орон Нутгийн 
Хэлтэсээс зохион байгуулсан бөгөөд төслийг “Тийсс хишиг арвин 
жейви” ХХК-ийн санхүүжилтээр хамтран хэрэгжүүлсэн. 
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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 өнгөрсөн онд хүлээлгэн өгсөн 
юм. Ханбогдын ерөнхий боловсролын II сургууль болсон тус сургууль олон улсын 
жишиг менежментээр хичээлээ явуулдагаараа онцлог. 

Энэхүү сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор ашиглалтад орсноор 800 гаруй хүүхдийн 
боловсролын асуудал бүрэн шийдэгдэж байна. Хот, хөдөөгийн амьдралын нөхцөл 
боломж, тэр дундаа сургалтын чанар эрс ялгаатай, дутагдалтай байдгийг шийдсэн 
томоохон жишээ энэ болж байна.

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 болсон төдийгүй 2018 онд Монголд хийсэн боловсролын хамгийн том хөрөнгө 
оруулалт юм.

2018 ОН 640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ, 200 ХҮҮХДИЙН 
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  ЦОГЦОЛБОР

2019 ОН ХАНБОГД ОЮУ ТОЛГОЙ ЧИГЛЭЛИЙН 35.1 КМ 
ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ

Ханбогд сумыг Оюу толгойн уурхайтай холбох энэхүү авто замыг барихад “Оюу 
толгой” компани 46 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулсан.  Замын урт нь 35.1 км, 
өргөн нь найман метр, хучилтын зузаан нь долоон см,  ус дамжуулах 51 хоолой, 
малын 15 гарц, хоёр бетон гүүртэй, чанарын өндөр түвшиний гүйцэтгэлтэй хийгдсэн. 
Энэ зам ашиглалтад орсноор Оюу толгойн уурхайд ажилладаг Өмнөговийн иргэд 
ажилдаа явах, гэртээ харихдаа аюулгүй, тав тухтай зорчиж байна. Зам барихдаа 
байгаль орчны нөлөөллийг сайтар харгалзан археологи, палеонтологийн нарийн 
шинжилгээ хийн түүх, соёлын үнэт зүйлс хөндөхөөс сэргийллээ. Түүнчлэн зургаан 
төрөл зүйлийн нийт 10 мянга гаруй ховор ургамлыг Ханбогд сумын мод үржүүлгийн 
газарт шилжүүлэн суулгаж хамгаалсныг онцлууштай юм.
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2019 ОН УНДАЙН ГОЛЫН 
УЛАМЖЛАЛТ ӨВ СОЁЛ 

2019 ОН  УУЛ УУРХАЙН ДЭРГЭДЭХ ХОТ, СУУРИН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖИЛ 

Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутаг Ундайн гол 
дагуух малчин өрхийн ахмадуудын дунд хэрэгжүүлэх 
“Уламжлалт мал аж ахуйн өв, мэдлэгээ залуучуудад 
уламжлуулах” төсөл хэрэгжихээр боллоо. 

Энэхүү төсөл нь нэг жилийн хугацаанд хэрэгжих 
бөгөөд  нийт сургагч 40 ахмад настангууд  говь нутгийн 
уламжлалт мал аж ахуйтай холбоотой өв мэдлэгээ 
залуучууд хойч үедээ зааж сургах юм. 

Уг төсөл нь Ханбогд сумын, Засаг захиргаа, 
малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компанийн 
төлөөллөөс бүрдэн 2017 оны  тавдугаар сарын 9-ний 
өдөр байгуулсан Гурван талт зөвлөлийн Малчдын 
гомдлыг барагдуулах гэрээний 13.2 зүйл заалтын 
дагуу хэрэгжиж байгаа юм. 

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас санаачилсан “Уурхайн дэргэдэх хот суурин газруудын хөгжлийн асуудлууд” 
сэдэвт олон талт хэлэлцүүлгийг Үндэсний статистикийн хороо, Үндэсний хөгжлийн газар, “Оюу толгой” компани 
хамтран 2019 оны тавдугаар сарын 7-ны өдөр Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгууллаа. 

Уг хэлэлцүүлэгт 2018 онд хийгдсэн Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаанаас танилцуулж, 
Говийн бүсийн хөгжилд сумдын хувь нэмэр үүрэг оролцоо, Ханбогд сумын хөгжлийн Стратеги төлөвлөлт ба 
Ерөнхий төлөвлөгөөний уялдаа, үүнд талуудын үүрэг оролцоо сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнөсөн. Хэлэлцүүлгийн дүнд 
талууд нэгдсэн нэг ойлголттой болж, нэг зорилго, чиглэлд харж, сайн жишээг харилцан нэгэндээ хуваалцаж, хот, 
суурин газрын хөгжлийн төлөөх саналаа нэгтгэхэд хэлэлцүүлгийн зорилго чиглэсэн юм.

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн зарим 
сумтай 2015 онд байгуулсан “Хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-ний хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий хэд 
хэдэн ажлын хэсэг байгуулсны нэг болох Өмнөговь 
аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн 
2019 оны хоёрдугаар улирлын ээлжит уулзалт энэ 
сарын 22-нд амжилттай болж өнгөрлөө. 

“Чадвартай, ажилтай, хариуцлагатай өмнөговьчууд” 
алсын хараан дор нэгдэж буй ажлын хэсгийн энэ 
удаагийн хуралдааны үеэр 2019 онд хийгдсэн 
Өмнөговь аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, 
нийлүүлэлтийн судалгааны үр дүнтэй танилцаж, 
цаашид зорьж ажиллах чиглэлийг тодорхойлсон юм. 

Орон нутгийн хөгжил зөвхөн уул уурхайгаар 
хэмжигдэхгүй бөгөөд цаашид аялал жуулчлал, 
мал аж ахуйгаа түшиглэн хөгжиж, өөрөө өөрийгөө 
санхүүжүүлэх чадавх, эдийн засгийн боломжтой 
давуу байдал Өмнөговьчуудад байгааг талууд онцолж, 
уул уурхайн дэргэдэх хот, суурин газрын хөгжлийн 
асуудлаарх ойлголтуудаа нэгтгэлээ.

2019 ОН  ОРОН НУТГИЙН ХӨДӨЛМӨР 
ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСЭГ
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2019 ОН ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ХОРШОО, НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА ТОГТВОРЖИЖ БАЙНА

2019 ОН ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

“Оюу толгой” компаниас 2013 онд түншлэгч сумдад хэрэгжүүлсэн Газар тариалан 
хөгжүүлэх хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд  анх өрхийн тариалан хэлбэрээр төмс, хүнсний 
ногоо тариалж эхэлсэн бол өдгөө хоршоо, нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд орж, 
үйл ажиллагаагаа өрөгжүүлэн, тариалах хүнсний ногооны төрөл зүйлээ нэмэгдүүлэн, 
бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлэж байна. 

Ханбогд сумын “Үүртийн ногоон хошуу” хоршоо, “Галбын өгөөж” хоршоо,  
“Энергийн ундрага” хоршоо, Манлай сумын “Манлайн тариалан” нөхөрлөл, Баян-
Овоо сумын “Ногоон төгөл” нөхөрлөлүүд бүтээгдэхүүнээ  орон нутагт худалдлан 
борлуулахаас гадна жил бүр “Оюу толгой” компанийн уурхайн хэрэглээнд тогтвортой 
ханган нийлүүлж байна. 

“Оюу толгой” компани, НҮБ-ын Хүн амын сангийн хамтарсан санхүүжилтээр 
“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг 5 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байгаа 
билээ. Хөтөлбөрөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хамтран 
ажиллагч  байгууллагуудтай хэлэлцэн батласан. 

Тус хөтөлбөрөөр Ханбогдын Сум дундын эмнэлгийн Өсвөр үеийн кабинетын 
үйлчилгээ, үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх (тусгайлсан эмч 
ажиллуулах, судалгаа хийх, хүрч очих үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөр үеийн зөвлөлийг 
ажиллуулах), нөхцөл байдлыг нь сайтар судлан өсвөр үеийн жирэмслэлтэд нөлөөлж 
буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, зорилтот бүлгийн залуучуудын асуудлаар оролцоонд 
суурилсан судалгаа хийх, шийдвэр гаргах үйл явцад оролцохыг нь хөхиүлэн 
дэмжих, оролцох механизмыг нь бүрдүүлэх, залуучууд, ялангуяа зорилтот бүлгийн 
залуучуудад эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлт, БЗДХ, ЖСХ, зам тээврийн осол гэмтлийн 
асуудлаар мэдлэг олгох  үйл ажиллагаа зохион байгуулах, “Startup weekend” арга 
хэмжээ, хурдасгуур хөтөлбөр, гарааны санхүүжилт олгох замаар залуучуудын орон 
нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлж, Ханбогд сумын сургуулиудад 
Эрүүл мэндийн боловсролын жишиг кабинет байгуулах, Эрүүл мэндийн хичээлийн 
бэлгийн боловсролын агуулгаар багш, эцэг эх, сурагчдад зориулсан хэрэглэгдэхүүн, 
гарын авлага боловсруулах, түгээх зэрэг олон ажлуудыг хэлэлцэж баталлаа.
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2019 ОН ХАНБОГД РОБО ОЛОН УЛСЫН ТЭМЦЭЭН  

Ханбогд сумын сургуулийн сурагчид 2020 оны 1 сард БНСУ-ын сөүл хотноо зохион 
байгуулагдах ОУ-ын роботын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор бэлтгэл 
хангаж байна. Эдгээр сурагчид өнгөрөгч долоодугаар сард Ханбогд суманд зохион 
байгуулагдсан “Ханбогд робо-2019” тэмцээнд оролцож инженер сэтгэлгээ мэдлэг 
ухаанаа уралдуулж түрүүлсэн юм.  БНСУ-ын роботын нийгэмлэг, монголын роботын 
боловсролын нийгэмлэг хамтран 9 дэх жилдээ лего роботын сургалтыг анх удаа 
хөдөө суманд зохион байгуулсан бөгөөд тэмцээнд БНСУ-аас 26 сурагч, монгол улсаас 
9 сургуулийн 78 сурагчид оролцжээ. Тэмцээнд ирж оролцсон зочиддоо зориулж говь 
нутгийн  үндэсний соёл шингэсэн соёлын арга хэмжээ, Оюу толгой уурхайтай танилцах 
аялал зэргийг зохион байгуулсан юм. 

2019 ОН “ОРОН НУТГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИЗНЕСИЙН ХӨГЖИЛД 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бизнес хөгжүүлэлтийн үндэсний зөвлөх байгууллага Хөгжлийн Шийдэл 
ТББ нь 2019 оны дөрөвдүгээр сараас Ханбогдод үйл ажиллагаагаа явуулж 
эхэллээ. 

Хөгжлийн Шийдэл ТББ нь 2008 оноос хойш УБ хот болон орон нутгийн 
салбаруудаар дамжуулан орон нутгийн иргэд, малчин өрхүүдийн амьжиргааг 
дээшлүүлэх, жижиг, дунд бизнес эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөх 
үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж ирсэн ба үйлчилгээндээ олон улсын 
чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн 
анхдагч  төрийн бус байгууллага юм. Мөн бизнес хөгжлийн чиглэлийн олон 
улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, гишүүнчлэлтэй бөгөөд эдгээр 
байгууллагын аргачлал, стандартыг үйл ажиллагаагаандаа хэрэгжүүлж 
ирсэн. 

Тус байгууллагийн шинэ салбар болох Ханбогд Хөгжлийн Шийдэл ТББ нь 
Оюу толгой ХХК-ны санаачилсан буй “Орон Нутгийн Хөдөө аж ахуйн бизнес 
хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд арга зүйн зөвөлгөө 
үзүүлэн, хамтран ажиллахаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. 

Уг хөтөлбөрийн хүрээнд дараах чиглэлүүдэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана. 
Үүнд: 

1) Мал аж ахуйн салбарын бизнес хөгжлийн санаачилгыг дэмжих зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх. 

2) Орон нутагт мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний боловсруулах 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх. 

3) Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэмүү өртөгийг шингээх, үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн санаачилгад дэмжих, зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх. 

4) Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээлийг хөгжүүлэх, 
борлуулалтын сүлжээг бий болгоход дэмжих, зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлнэ. 
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2016 ОН ДАЛАНЗАДГАДЫН ГУРВАН ЦЭЦЭРЛЭГ 
 “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн нийт дөрвөн тэрбум гаруй төгрөгөөр 

тус бүр 200 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай энэхүү хоёр цэцэрлэгийн барилгыг 
барьж, шинээр ажлын байрууд бий болсон. Хоёр цэцэрлэг хоёулаа нэгэн зэрэг 
2016 онд ашиглалтад оруулсан. “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн удирдах 
зөвлөлийн анхны хурлаар 2015 онд “Оюу толгой” компанийн санхүүжилтээр дээрх 
хоёр цэцэрлэгийг барихаар шийдвэрлэжээ.

Мөн “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” Өмнөговь аймагт 1.4 тэрбум төгрөгөөр, 
санхүүжүүлсэн явган хүний зам, хашаа, тоглоомын талбай бүхий гурав дахь 
цэцэрлэгийг хүлээлгэн өгсөн. Энэхүү улсын тэргүүний 11 дүгээр цэцэрлэгийн  нь 
ашиглалтад орсон барилга нь 100 хүүхдийн багтаамжтай.

2015 ОН ПОЛИТЕХНИКИЙН КОЛЛЕЖИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРНЫ 
ӨРГӨТГӨЛ, ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙР

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг дахь Политехникийн коллежийн 
хичээлийн байрны өргөтгөл, дотуур байрыг шинээр барьж,  ашиглалтад хүлээлгэн 
өгөв. Энэхүү байгууламж нь хийн шингэн, цахилгаан, гагнуур, хүнд машин механизм, 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын иж бүрэн тоног төхөөрөмж бүхий 
180 оюутан хичээллэх анги, дадлагын хоёр танхимтай, хоёр давхар хичээлийн 
байр, 108 оюутны дотуур байр, цахилгаан хангамжийн дэд өртөөний барилгаас 
бүрдэж буй юм. “Оюу толгой” компани 2010 онд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яамтай Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаарх харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг байгуулсан билээ. “Оюу толгой” компани энэхүү үүргийнхээ дагуу Налайхад 
Техник, технологийн жишиг сургууль байгуулж, Даланзадгад, Чойр, Дархан хот дахь 
МСҮТ-ийг өргөтгөн шинэчилсэн юм. Үүний зэрэгцээ орон нутгийн зарим МСҮТ-ийг 
сургалтын төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан.
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2017 ОН ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ТӨВИЙН АВТО 
ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Даланзадгад сумын төвийн 
хэсэгт автозамын гадаргуугийн ус 
зайлуулах 6.5 км шугамыг  2,5 тэрбум 
төгрөгөөр байгуулсан. /АЗДТГ-аас 1,2 
тэрбум ₮, ГОХДС-1,3 тэрбум ₮/  

Зам, талбайн үерийн ус зайлуулах 
шугам сүлжээг байгуулснаар 
Даланзадгад сумын 2, 3, 4, 7, 6 дугаар 
багийн ард иргэдийг хаврын шар ус, 
зуны хур борооны үерийн усны хор 
хөнөөлөөс хамгаалах, эрүүл аюулгүй 
орчинд амьдруулах, их хэмжээний 
хөрөнгө оруулалтаар боссон 
иргэдийн үл хөдлөх хөрөнгө, гудамж, 
авто болон явган зам, хүүхдийн 
тоглоомын талбай, бетон талбайг 
хамгаална. 

2016 ОН “ЭРДМИЙН ГЭГЭЭ” СУРГУУЛИЙН 
СПОРТЫН ШИНЭ ТАНХИМ

Даланзадгад сумын улсын тэргүүний “Эрдмийн гэгээ” сургууль 1971 онд 
байгуулагдсан бөгөөд  45 жилийнхээ ойн босгон дээр спортын шинэ танхимтай 
болсон юм. Уг санаачилгыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар гаргаж, “Оюу 
толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн 
796.9 сая төгрөгийн санхүүжилтээр орон нутгийн “Говийн өгөөж” компани орчин 
үеийн технологиор гуравхан сарын дотор барьсан юм. 

2017 ОН СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ КАБИНЕТ

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан”-гийн санхүүжилтээр Өмнөговь аймгийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний 
төвд Сэргээн засах үйлчилгээний кабинет байгуулав. Сэргээн засах үйлчилгээний 
чиглэлээр Монголдоо анх удаа орон нутгийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний 
төвийн их эмч, сувилагчийг улсын чанартай эмнэлгүүдэд цогц сургалтад хамруулж, 
үйлчилгээнд шаардлагатай орчин үеийн стандартад нийцсэн сүүлийн үеийн тоног 
төхөөрөмжийг суурилуулсан юм. Шинээр үүд хаалгаа нээсэн кабинетад эмчилгээ 
сувилгаанд шаардлагатай олон тоног төхөөрөмж суурилагдсанаас зарим нь АНУ, 
Швейцарь зэрэг өндөр хөгжилтэй орнуудаас оруулж ирсэн Монгол улсад анх удаа 
эмчилгээнд нэвтэрч байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглаж байна. 
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2018 ОН “БАГШИЙН ХӨГЖИЛ-УР ЧАДВАР” ХӨТӨЛБӨР

2018 ОН ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МУЗЕЙ 

Өмнөговь аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллагын төлөөлөл 160 багшид зориулан “Багшийн хөгжил-Ур 
чадвар” тусгай хөтөлбөр сургалт зохион байгуулав. Хоёр дахь жилдээ хэрэгжсэн 
энэхүү хөтөлбөрийг “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” 2017 онд 150,0 сая төгрөг, 
2018 онд 158,9 төгрөгөөр тус тус санхүүжүүлэв

Говь нутгийн хүүхэд багачуудад эрдэм ном заадаг багш нар маань сургалтад 
хамрагдаж мэргэжлийн ур чадвар, арга зүйгээ сайжруулж, туршлага солилцох 
боломж бүрдүүлсэн хөтөлбөр амжилттай хэрэгжлээ.

Монгол Улсын музейн 
стандарт, шаардлагад 
нийцсэн дөрвөн давхар 
цогц музейн барилга 5.8 тэр 
бум төгрөгөөр баригдаж 
байна. Энэхүү төслийн гол 
зорилго нь Стандартын 
шаардлага хангасан, барилга 
архитекторын өвөрмөц 
шийдэл бүхий музейн 
барилга барьж ашиглалтад 
оруулахаар түр болон 
байнгын ажлын байрууд бий 

болно. Ингэснээр Монголын говь нутгийн соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, хойч 
үедээ өвлүүлэн уламжлуулах, оюуны хөрөнгө оруулалт, танин мэдэхүйн боловсрол 
олгох, гадаад дотоодын аялагч жуулчдад Монголын говь нутгийг сурталчлан таниулах 
баян үзмэртэй жишиг музей болж улмаар аймгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулах 
боломжтой болно.

2018 ОН АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ЗАЛУУЧУУДЫН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”, НҮБ-ын ХАС, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ДЭМБ, 
Австралийн Засгийн газар, Монголын Засгийн газар, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-
тай хамтран зургаан зорилтын хүрээнд эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг 
дэмжих хөтөлбөрийг 12,1 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна. 

Аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудад чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
сайжруулж орон нутгийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулж сумдын эрүүл мэндийн 
төвүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлж байна. Мөн жендерт суурилсан 
хүчирхийллийг багасгах зорилт тавин ажиллаж байна. 
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2018 ОН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ТӨВ 
“Оюу толгой” компани, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, 

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”, Өмнөговь аймаг, Олон улсын санхүүгийн 
корпорацтай хамтран орон нутгийн бизнесийг дэмжих  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
тухай харилцан ойлголцлын санамж бичигт Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурсан. 
Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд Оюу толгойн ханган нийлүүлэгч болох хүсэлтэй 
орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд сургалт явуулах, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн чиг 
үүрэгтэй Бизнес хөгжлийн төвийг байгуулсан.

Бизнес хөгжлийн төвийн барилгын ажилд  “Оюу толгой” компанийн зүгээс 
700,000 ам.доллар зарцуулахаас гадна уг хөтөлбөрийг гурван жил буюу 2018-2020 
хүртэл 2.2 сая ам.доллароор санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх юм.

2018 ОН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын  Тамгын газрын санаачилгаар, “Оюу толгой” 
компанийн хөрөнгө оруулалттай  “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн 396 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Даланзадгад сумын нийтийн тээврийн үйлчилгээг 
сайжруулах төслийн хүрээнд найман эко цахилгаан автобусыг хандивласан. Энэхүү 
эко цахилгаан автобусыг Номинхолдингийн салбар “Экологбус” ХХК-ийн хамт олон 
үйлдвэрлэсэн юм.

2018 ОН “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН 
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ БОДЛОГО 

“Оюу толгой” компани байгаль 
хамгаалах бодлогынхоо хүрээнд Өмнийн 
говийн биологийн олон янз байдлыг 
хадгалахыг хичээн ажилласаар ирсэн 
билээ. Уурхайн үйл ажиллагаанаас 
үүдсэн ховор зүйл амьтдын нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөнийг хамгийн бага 
түвшинд байлгахад чиглэсэн төрөл 
бүрийн судалгаа хийж байна. Тэр дундаа 
хулан, хар сүүлт, махчин шувуудын 
судалгаанд онцгой ач холбогдол өгдөг. 

Тэрхүү судалгааны дүнд суурилан амьтдыг хамгаалах олон арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлдэг юм.

 “Оюу толгой” компани байгаль хамгаалах бодлогынхоо дагуу  сэтгүүл зүйн 
салбарын Балдоржийн шагналт “Хүрээлэн” төсөлтэй хамтран “Хүрээлэн– Амьд 
ертөнцийн цуврал”-ын дөрвөн дугаар бэлтгэж байгаа билээ. Дэлхий дахинаа 
“Монголын хулан” хэмээн танигдсан, Говийн эрдэнэ болсон хулангийн талаар 
толилуулах эхний дугаарыг Өмнийн говьд хийсэн юм. 

2019 ОН ХАМТАРСАН ЯВУУЛЫН ҮЗЛЭГ
“Оюу толгой” ХХК, Говийн оюу 

Хөгжлийг дэмжих сан, НҮБ-ын Хүн 
амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ДЭМБ, 
Австралийн Элчин сайдын яам, Аймгийн 
ЗДТГ-ын хамтарсан Өмнөговь аймгийн 
“Эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл 
мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд явуулын үзлэг нээлтээ хийж 
Гурван тэс, Ханбогд суманд ажиллаа. 
Явуулын үзлэгээр эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн үзлэг, 

бэлгийн замаар дамжих халдварын үзлэг, оношилгоо, дотор, дотоод шүүрлийн үзлэг 
болон эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн дүрс оношилгоо чиглэлээр үзлэг, оношилгоо, 
эмчилгээ, эрүү нүүр, шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ хийгдсэн юм. Энэхүү үзлэг 
нь 2020 онд бусад 11 сумын иргэд хамрагдах боломж бүрдэх юм. 
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2019 ОН ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГ БАЙГАЛЬ 
ОРЧНЫ  СУУРЬ СУДАЛГАА ХИЙГДЛЭЭ

“Оюу толгой” компани, Үндэсний статистикийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сан 
болон Өмнөговь аймагтай хамтран 2018 оны Өмнөговь аймгийн Нийгэм эдийн 
засаг байгаль орчны  суурь судалгааг хийлээ. Энэ судалгаа нь  Оюу толгой уурхайн 
ажиллаж буй Өмнөговь аймгийн нөхцөл байдлыг судлах, улмаар орон нутагт 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжилтэнд тусгаж ажиллах 
зорилготой хийгдсэн. Анхны суурь судалгааг 2008 онд олон талын оролцоотойгоор 
хэрэгжүүлсэн байдаг. 

Энэ судалгаанд Өмнөговь аймгийн хүн ам, ахуй амьжиргаа, эдийн засгийн 
амьдрал, төрөл, нас баралт, амьдралын чанар, наслалт, өрхийн зарлагын бүтэц, 
жендерийн харилцаа, гэр бүлийн харилцаа гээд нийгмийн амьдралын олон 
талын асуудлыг хамрууллаа. энэ судалгаа нь өмнө 2008 онд хийсэн судалгаандаа 
үндэслээд Өмнөговь аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг 2018 оны 
тоо баримт мэдээлэлтэй харьцуулж хийснээрээ онцлог болж байна. Үүгээр бид 
өнгөрсөн арван жилд гарсан гол гол өөрчлөлтийг харах боломжтой юм. 

Суурь судалгааны тайлан олон нийтэд нээлттэй бөгөөд  хэвлэмэл болон цахим 
байдлаар түгээгдэнэ.  

Судалгааны танилцуулгыг Өмнөговь аймагт энэ оны 10 дугаар сарын 23-25-
ны өдрүүдэд Даланзадгад, Ханбогд суманд зохион байгуулна. Судалгааны ажлыг 
хамтран амжилттай хэрэгжүүлсэн Үндэсний статистикийн газар, Өмнөговь аймаг 
болон НҮБ-ын Хүн амын сангийн хамт олондоо талархал илэрхийлье. 

2018 ОН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ, ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЙН КАБИНЕТ
М а н л а й 

сумын Ерөнхий 
б о л о в с р о л ы н 
сургуулийн хамт 
олны санаачилсан 
Дизайн технологи 
болон мэдээлэл 
т е х н о л о г и й н 
к а б и н е т ы г 
санхүүжүүллээ. 
Энэ кабинетыг 
36 нэр төрлийн 
270 ширхэг тоног 
тө х ө ө р ө м ж ө ө р 
хангасан ба 
м э д э э л э л 
т е х н о л о г и й н 

кабинетад шаардлагатай компьютер, принтер, ширээ сандал зэрэг 79 нэр төрлийн 
тоног төхөөрөмжийг 36.5 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. Ингэснээр сургуулийн 
сурагчид онолын түвшинд судалсан хичээлээ бодит багаж хэрэгсэл дээр турших 
боломжоор хангагдсан юм.

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.

2018 ОН МАНЛАЙ НУТГИЙН ШИНЭ ГАЛ ГОЛОМТ
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2016 ОН СПОРТ ЦОГЦОЛБОР 
Манлай сумын Спорт цогцолбор  нь 250 хүний суудалтай, орчин үеийн иж бүрэн 

тоноглол бүхий байгууламж юм. “Оюу толгой” компани сумын 90 жилийн ойн босгон 
дээр тус суманд шинээр барих спорт цогцолборын шав тавьж, нэг жилийн дараа 
хүлээлгэн өгсөн юм. Уг барилгын ажлыг Монголын үндэсний компани гүйцэтгэсэн. 

2019 ОН 100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ШИНЭ БАРИЛГА
Манлай суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын төсөл хэрэгжүүлж байна.  

Барилгын ажлыг дуусгаж гэрээний дагуу 2019 оны 3 дугаар улиралд хүлээлгэн 
өгч ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Манлай сумын цэцэрлэгийн хуучин 
барилга 1973 онд баригдаж ашиглалтад орсон байсан бөгөөд энэхүү төслийн үр дүнд 
тус сум орчин үеийн стандарт шаардлагыг бүрэн хангасан зураг төслөөр баригдах 
цэцэрлэгийн шинэ барилгатай болж тус сумын сургуулийн өмнөх боловсролд 
хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүд цэцэрлэгт бүрэн хамрагдана. 

2017 ОН ШАР ЦАВЫН СОЁЛЫН ӨВИЙГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛТАЙ 
ХОСЛУУЛАН ХАМГААЛАХ ТӨСӨЛ

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гаас Шар цавын үлэг гүрвэлийн мөрт 
газрыг хамгаалах төслийг 413 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. Уг газарт махан 
болон өвсөн идэшт 4-5 төрлийн үлэг гүрвэлийн 6-69 см урттай 18 мянга гаруй 
мөрийг шинээр олж тогтоосон байна. Шар цавын үлэг гүрвэлийн мөрт газар 
нь мөрний тоо, хэмжээ, төрөл, хадгалалтын түвшин, олон янз байдлаараа 
хамгийн сайн, давтагдашгүйд тооцогддог ажээ. Энэхүү нээлт нь Монгол орны 
цэрдийн галавын эртний амьтдын мөр судлалыг дэлхийн түвшинд хүргэсэн 
юм. Түүнчлэн Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн идэвх 
санаачилгаар 2014 онд ЮНЕСКО-гийн дэлхийн байгалийн өвд бүртгүүлэх 
урьдчилсан жагсаалтад оруулжээ.  “Оюу толгой” компани энэхүү үнэт олдворыг 
хамгаалах зорилгоор 2012 онд уг газрыг тойруулан хашаа барьж, байнгын 
харуул тавьж, гүний худаг гаргаж,  палеонтологийн эрдэмтдээр төлөвлөгөө 
хийлгэснийг аймгийн ИТХ 2015 онд баталж Засгийн газрын 2008 оны 175 тоот 
тогтоолоор улс, аймгийн хамгаалалтад байх түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт 
газрын жагсаалтад оруулсан.
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2016 ОН МАНЛАЙЛАГЧ МУЗЕЙН ЗАСВАР

2018 ОН СУМЫН ЭМНЭЛГИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Манлай сумын манлайлагч музей  нь орон нутаг судлах түүхийн болон байгалийн 
гэсэн хоёр танхимтай. Түүхийн танхимд чулуун зэвсгийн үеийн олдвор, эд өлгийн 
дурсгал, орон нутгаас төрсөн алдар цуутай хүмүүсийн холбогдолтой зүйл бий. 
Байгалийн танхим нь энэ нутагт байдаг ан амьтны чихмэл, эндээс олдсон үлэг 
гүрвэлийн яс, чулуужсан өндөг, ашигт малтмалын дээжис зэрэг байдаг. “Говийн 
Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” 36.3 сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт хийж энэхүү 
музейг засаж сайжруулан баяжуулсан юм.

Манлай сумын Эрүүл 
мэндийн төв нь 1938 онд 
байгуулагдсан бөгөөд 
2018 онд 80 жилийн 
ойтойгоо золгож байгаа. 
Уг эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах, 
үйлчилгээг хүргэх суурь 
нөхцөл болсон эмнэлгийн 
барилга, хүчин чадал, 
орчныг сайжруулах 
хэрэгцээ байгаа. “Говийн 

Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” 2018 онд  Манлай сумын Эрүүл мэндийн төвийн шинэ 
барилгын зураг төсөл хийлгэх ажлыг дэмжиж 33,1 сая төгрөгөөр санхүүжилтийг 
батлав. Ингэснээр сумын хүн ардын эрүүл энхийн төлөө цаг наргүй ажилладаг 
Эрүүл мэндийн төв шинээр бариулах барилгын бэлэн зураг, төсөлтэй боллоо.

2019 ОН МАНЛАЙ СУМЫН ХОЁР ҮЙЛДВЭР 
Оюу толгойн уурхайд баяжмалын уут болон нэг удаагийн хамгаалалтын хувцас 

нийлүүлэх үйлдвэрүүдийн нээлт боллоо. “Их Шанхын Дугант” болон “Ханбогд 
Индастри” компаниуд үйлдвэрээ нээснээр уг суманд нийт 64 ажлын байр бий 
болж байна. Тус компаниуд гурван жилийн гэрээ байгуулснаар Манлай сумаас 
Оюу толгойд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх анхны ханган нийлүүлэгчид болсон юм. “Их 
Шанхын Дугант” компанийн үйлдвэр жилд 60,000 баяжмалын уут, харин “Ханбогд 
Индастри” компанийн үйлдвэр жилд нэг удаагийн 150,000 хамгаалалтын хувцас 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. 
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ЧАНДМАНЬ ЭРДЭНЭ ТӨСӨЛ
Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн 

сумдууд болох Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо болон Цогт-Овоо сумдын 
бэлчээрийн усан хангамжыг 
сайжруулах “Чандмань Эрдэнэ” төслийг 
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-
аас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэж байна. 
Уг төслийн хүрээнд усан хангамж 
дутагдалтай бэлчээрт уст цэг тогтоох 
геофизикийн цэгэн хайгуулийн ажил 

хийж, худаг ус шинээр гаргах, хуучин ашиглагдаж байсан худгуудыг сэргээн 
засварлаж тухайн бүс нутгийн хүн ам, мал сүрэг, ан амьтан, бэлчээрийн усан 
хангамжийн хүртээмтийг дээшлүүлнэ. Эдгээр 4 суманд нийтдээ 9,5 мян га 
бэлчээрийг шинээр, 46,0 мян га бэлчээрийг сэргээн усжуулж, 219 өрхийн 140,0 мал 
найдвартай болон ойрхон усаар хангагдаж байна. 

Уг төслийн үр дүнд Манлай суманд ан амьтанд зориулж ус өргүүр нь нарны 
эрчим хүчээр ажилладаг худаг нэг, инженерийн хийцтэй худаг нэгийг тус тус 
шинээр гаргасан. Мөн үүнээс гадна дахин инженерийн хийцтэй нэг худаг, энгийн 
уурхайн таван худгийг шинээр тус тус гаргасан бол  ардын гар худаг арвыг сэргээн 
засварлаж нийтдээ 18 уст цэгийг шинээр гаргах буюу сэргээн засварласан байна. 

Уг төслийн хүрээнд Манлай сумын ЗДТГ-аас нэр заасан, сумын ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан хоёр га ногоон байгууламжийн талбайд нэгээс гурван 
настай 2600 мод тарих ажлыг тус сумын “Бат цайз” хоршоо 2016-2018 оны хооронд 
хийж гүйцэтгэсэн. Төсөл хэрэгжсэнээр 2600-3000 мод тарьж,  экологийн тэнцвэрийг 
хамгаалах, цөлжилт болон хуурайшилттай тэмцэх ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж 
байна. Түр болон байнгын 20 хүн ажлын байртай болж,  Манлай сумын иргэдийн 
эрүүл мэндэд эерэгээр нөлөөлсөн энэхүү төсөл 129.2 сая төгрөгөөр хэрэгжсэн 
билээ.

2018 ОН СОЁЛ СПОРТЫН ХӨГЖИЛ ТӨСӨЛ
Манлай сумын Соёл спортын цогцолборыг бүрэн ашиглахаар иргэдийн 

аюулгүй орчныг хангаж, гадна талбайг хайсжуулах, үзэгчдийг сандалыг өндөрлөж 
суурилуулах тавцан хийх, соёлын төвийн ханыг дуу шингээгч хавтангаар өнгөлөх, 
спортын төвийн хананд зураг зуруулах, спортын төв болон соёлын төвийн барилгыг 
хашаажуулан аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж урлаг, спортын олон талт арга 
хэмжээг сайжруулахаар Сумын квотоор 58,569,167 төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. 

2018 ОН ГОВИЙН ОЙН ТӨГӨЛ

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо 
сумынхан орчин үеийн спортын шинэ 
заалтай боллоо. Үүний ачаар сумын 
сургууль биеийн тамирын хичээл хийх, 
хүүхдүүд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, 
түүгээр ч барахгүй бүсийн хэмжээний 
биеийн тамир, спортын тэмцээн 
уралдаан зохион байгуулах боломжтой 
болсон. Тус заалыг “Оюу толгой” 
компани сумын Засаг дарга, сургуулийн 
захирлын хүсэлтээр шинээр барьж 
хүлээлгэн өгсөн юм.

2013 ОН ОРЧИН ҮЕИЙН СПОРТЫН ЗААЛ

“Оюу толгой” компани хөрш зэргэлдээ сумдын иргэдийг цахилгаан эрчим 
хүчээр хангах боломж бүрдүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулж ирлээ. Эрчим 
хүчний яамнаас Ханбогд, Баян-Овоо сумын хэрэглэгчдийг төвийн эрчим хүчний 
системээс цахилгаанаар хангах зорилго тавьсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхэд 
нь зориулж Рио Тинто, “Оюу толгой” компаниас 270 сая төгрөгийн нэг удаагийн 
санхүүгийн дэмжлэгийг “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-д үзүүлэв. 
Энэхүү дэмжлэгийг Оюу толгойн уурхайн цахилгааны дэд станц болон Төвийн 
эрчим хүчний дэд станцын хооронд 5.1 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
барихад зарцуулав. Ингэснээр уг хоёр сумын иргэд, хэрэглэгчид Оюу толгойн 
уурхайн цахилгааны үүсвэрээс хамааралгүй болж, төвийн эрчим хүчний системээс 
цахилгаанаар хангагдах болсон.

2014 ОН БАЯН-ОВОО СУМЫН ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СҮЛЖЭЭ
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“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”- гаас 
санхүүжүүлсэн Баян-Овоо сумын эмнэлэг нь 
10 ортой, хоёр давхар эмнэлэг ба нийт 18 эмч, 
сувилагч, асрагч нар ажиллаж байна. Тус эмнэлэг 
нь гарааш болон бусад барилга байгууламжтай,  
400 м.кв. талбайтай шинэ төвлөрсөн цэвэр бохир 
усны шугамтай, халдварт, төрөх, хагалгааны 
өрөөнүүд нь стандартын шаардлага хангасан 
орчин үеийн шинэ эмнэлэг юм. 

Баян-овоо сумын иргэд, сумын удирдлагын хүсэлт, аймгийн ЗДТГ-ын санаачлагын дагуу тус сумын уурын 
зуухыг шинээр барих төслийг “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гаас санхүүжүүлэхээр сангийн Удирдах зөвлөл 
шийдвэрлэсэн. Захиалагч аймгийн ЗДТГ-аас батлагдсан зураг төсвийн дагуу зарласан тендерт орон нутгийн 
“Шүтээн эрдэнэ” ХХК шалгарч уг уурын зуухны барилга, халаалтын тогоо суурилуулах ажлыг 902,0 сая төгрөгөөр 
гүйцэтгэхээр санхүүжүүлэгч байгууллагатай гэрээ байгууллаа. Гэрээний дагуу шинэ уурын зуух 2019 оны 10 дугаар 
сард буюу халаалтын улирал эхлэхтэй зэрэгцэн ашиглалтанд орох юм. 

2017 ОН БАЯН-ОВОО СУМЫН ХҮН ЭМНЭЛЭГ

2019 ОН УУРЫН ЗУУХ

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

“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 (7634)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн 
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7634)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”
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.доллартой 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 163 төсөл, хөтөлбөрийг 45,8 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлээд байна. 2018 оноос сангийн үйл ажиллагаа, санхүүжилтийг уул уурхайгүй 
сумдад тэгш хүртээмжтэй хүргэхийн тулд түншлэгч болон уул уурхайгүй сумдад санхүүжилтийн квот олгохоор 
сангийн Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн юм. Энэхүү шийдвэрийн дагуу Ханбогд суманд 70.000$, түншлэгч 
Даланзадгад, Баян-Овоо, Манлай суманд тус бүр 50.000$, уул уурхайгүй сум буюу аялал жуулчлалын бүс нутгийн 
Булган, Баяндалай, Сэврэй, Цогт-Овоо, Номгон, Мандал-Овоо суманд тус бүр 30.000$-той тэнцэх төгрөгийн 
санхүүжилтийн квот олгохоор болжээ.

Уг квотын санхүүжилтээр сумын иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан 
сум орон нутагтаа хэрэгцээтэй, ашгийн бус, нийтэд хүртээмжтэй төсөл, хөтөлбөрийг удирдлага, иргэдээс бүрдсэн 
эрэмбэлэх болон сонгон шалгаруулах ажлын хэсгээр хэлэлцүүлэн сангийн холбогдох дүрэм, журмын дагуу 
батлуулж хэрэгжүүлсэн. 2018 оноос хойш дээрх түншлэгч болон уул уурхайгүй сумдад санхүүжилтийн квотын 
хүрээнд 77 төсөл хөтөлбөрийг санаачлан, амжилттай хэрэгжүүлж байна.


