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ХӨТӨЛБӨРТ

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: 

118 202

“Оюу толгой” компани 2005 оноос 
эхлэн Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус хөтөлбөр 
нь Өмнөговь аймагт эрэлттэй байгаа 
мэргэжлээр суралцаж буй манлайлагч, 
шилдэг оюутнуудад санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлдэг юм. “Говийн оюу” хөгжлийг 
дэмжих сан нь энэ жилээс эхлэн энэхүү 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж 
байгаа билээ. Говийн оюу тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийг жил бүрийн 8-р сарын 
сүүлчээр зарладаг.

113
Бусад 

27
Хөдөө аж 
ахуйн их 
сургууль 

48
Монгол Улсын 
их сургууль 

63
МУ-н Шинжлэх 
ухаан технологийн 
их сургууль 

31
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

38
Монгол Улсын 
Боловсролын 
их сургууль 

Эрүүл мэндийн 
шинжлэх ухаан

56

Боловсрол

53

Мэдээллийн 
технологи

13

Байгалийн 
ухаан

12

Урлаг

1

Инженер 
болон 
технологи

28

Нийгмийн 
ухаан

112

Уул уурхай

29

Барилга

16

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2017 ОНЫ ЗУРГАДУГААР САР

“ТОГТВОРТОЙ 
БАЙДЛЫН САНАЛ 
СОЛИЛЦОО-2017” 
ОЛОН УЛСЫН БАГА 
ХУРАЛД ОРОЛЦЛОО
13-р нүүрт

ДАЛАНЗАДГАД 
СУМЫН АХМАДУУД 
ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙТАЙ 
ТАНИЛЦЛАА
2-р нүүрт

“БАЙГАЛИЙН 
КАПИТАЛ” ТӨСЛИЙН 
БАГ “ТОГТВОРТОЙ 
НООЛУУР” ТӨСӨЛД 
ОРОЛЦОЖ  БАЙНА
10-р нүүрт

4-р нүүрт

“Оюу толгой” 
компани 
боловсролын 
салбарыг 
хэрхэн 
дэмждэг вэ



ОРОН НУТГИЙН СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН

ТӨРТ ЁСОО ДЭЭДЛЭН ТҮМЭН ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ!

Өмнийн говийн эзэд зон олон та бүхэн тарган тавтай сайхан зусацгааж байна уу. Дэлгэр 
зуны нар, хур тэгширч, хүн малын зоо тэнийсэн энэ баярт мөчид “Орон нутгийн сонин”-оороо 
дамжуулан та нартайгаа мэндчилж байгаадаа нэн таатай байна. Тулгар төрийн 2226, 
Их Монгол Улсын 811, Ардын хувьсгалын 96, Өмнөговь аймаг байгуулагдсаны 86 жилийн 
түүхт их ойн баяр наадмын халуун мэндийг дэвшүүлж, юу санасан есөн цагаан хүсэл тань 
сэтгэлчлэн бүтэхийн өлзийт ерөөлийг өргөн барья.

Мэндчилгээ

Хүлэг морьд тань шандастай
Хүчит бөхчүүд тань эрэмгий
Харваач мэргэд тань цэцтэй
Хийморь дүүрэн сайхан наадаарай.

Галсангийн Батсүх
ТУЗ-ийн дарга

Армандо Торрес
Гүйцэтгэх захирал

Марко Пирэс
Гүний уурхайн төслийн захирал

"Оюу толгой" ХХК-ийн
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  Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
сумын ахмадуудын төлөөлөл Оюу 
толгойн уурхайд саяхан зочилж, 
үйл ажиллагаатай нь танилцлаа.  
Монголын ахмадын чөлөөт холбооны 
Өмнөговь аймаг дахь салбар, Өмнөговь 
аймгийн ахмадын холбоо болон  Оюу 
толгойн уурхайд ажиллаж байгаа 
зарим ажилтны аав ээж, эмээ өвөө 
нарын төлөөлөл болох 37 ахмад уг 
аялалд оролцлоо. Ахмадууд уурхайн 
ажилтнуудыг тээвэрлэдэг онгоцоор 
уурхайд ирж, музей, ил уурхай, 
баяжуулах үйлдвэрийн савлах цех, 
зоогийн газар, ёс заншлын өргөөтэй 
танилцлаа. Тэд аяллынхаа төгсгөлд Оюу 
толгойн уурхайн удирдлагад талархал 
илэрхийлж өргөмжлөл гардууллаа. 
Дэлхийн хэмжээний баялаг ордыг 
нүдээр үзэж, сэтгэл баяссан ахмадууд 
уурхайн хотхоноос “Ханбумбат” нисэх 
онгоцны буудал хүртэл дуулж явав. 
“Аэро Монголиа” компанийн “Фоккер 50” 

загварын онгоцоор Даланзадгад руугаа 
буцсанаар ахмадуудын аялал өндөрлөв. 
Энэ үеэр зарим ахмадтай уулзаж 
сэтгэгдлийг нь сонссон юм.

Ж.Баатархүү: 
Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад сумын 
ахмадууд “Оюу 
толгой” компанийн 
захирлын урилгаар 
Оюу толгойн уурхайн 

бүтээн байгуулалтыг үзлээ. Маш их 
баяртай байна. “Мянга сонсохоор нэг 
удаа үз” гэдэг. “Нүд чих хоёрын хооронд 
дөрвөн хуруу зай бий” ч гэдэг. Нүдээр 
үзлээ, сайхан байна. Олон сайхан 
залуучууд ажилладаг юм байна. Монгол 
улсынхаа бүтээн байгуулалтад хувь 
нэмэр оруулж байгаа гялалзсан сайхан 
залуучуудыг харахад бахархалтай 
байлаа. “Оюу толгой” компанийн 
удирдлагууд бидэнд маш хүндэтгэлтэй 
хандаж байгаа нь баярламаар сайхан 

байлаа. “Оюу толгой” компанийн 
Даланзадгад дахь төлөөлөгчийн 
газрын хамт олонд маш их баярласнаа 
илэрхийлье. 

Т.Наранцэцэг: 
“Оюу толгой” 
компанийнхан 
Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад 
сумын ахмадуудын 
төлөөлөл болсон 

биднийг Оюу толгойн уурхайн үйл 
ажиллагаатай танилцуулсанд  маш 
их баяртай байна. Энд үзсэн харсан 
зүйлээ  аймгийн төвийн  ахмадууддаа 
танилцуулж мэдээлэх болно. Энэ үйл 
ажиллагааг зохион байгуулсан “Оюу 
толгой” компанийн захирал болон хамт 
олонд ажлын өндөр амжилт хүсье.

Ш.Тэрбиш: Юуны 
өмнө ийм сайхан 
боломж олгож, 
дэлхийд нэртэй энэ 
үйлдвэрийг үзэх 
боломж олгосон 
“Оюу толгой” 

компанийн удирдлага, хамт олонд энд 
аялж байгаа  хүмүүсийнхээ өмнөөс 
халуун мэндчилгээ дэвшүүлж, ажлын 
өндөр амжилт хүсье. Дэлхийд алдартай 
энэ сайхан уурхайг үзэх боломж олдсон 
нь үнэхээр завшаантай явдал гэж бодож 

байна. Газрын доорх гайхамшигтай 
баялгийг нээн илрүүлж, уурхайг ашиглах 
боломжийг олгосон эрдэмтэд, энд 
ажиллаж байгаа хүмүүст сайн сайхныг 
хүсье. 

Ц.Цэенпэл: Өнөөдөр 
Оюу толгойн 
уурхайтай танилцаж, 
эерэг энерги, сайхан 
сэтгэгдэл өвөрлөөд 
буцаж байна. Бүх 
зүйл нь зохион 

байгуулалт сайтай, тохилог, хангалуун 
ийм сайхан газар байдаг юм байна. Их 
ч  өргөжиж байгаа юм байна. Миний 
хүүхдүүд энэ уурхайд ажилладаг. Ийм 
том уурхайд ажилладаг гэж ер бодоогүй. 
Нэг жижигхэн газрын хаа нэгтээ нэг нь 
офист сууж байдаг, нөгөө нь машин 
бариад явж байдаг гэж бодож байсан, 
гэтэл их том газар байна, хүргэнтэйгээ 
ч тааралдсангүй. Ач хүү маань харин 
ирж уулзлаа. Хүүхдүүдийнхээ ажилладаг 
газрыг нүдээр үзсэндээ баяртай байна.  

 “Оюу толгой” компанийн Үйл 
ажиллагаа эрхэлсэн захирал Стив 
Жонсын урилгаар өнгөрсөн тавдугаар 
сард Баян-Овоо, Манлай сумын 
ахмадууд уурхайд зочилсон бол энэ удаа 
Даланзадгад сумын ахмадууд уурхайд  
зочилсон нь энэ. 

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН АХМАДУУД ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦЛАА
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  “Оюу толгой” компани Монгол 
улсын эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, дэд 
бүтэц гээд цөөнгүй салбарт олон тооны 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг билээ. Энэ 
удаа боловсролын салбарт хэрэгжүүлж 
буй зарим хөтөлбөрийн талаар товч 
өгүүлье. 

 “Оюунлаг хүмүүн Монголын 
баялаг” уриатай “Оюу толгой” компани 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яамтай сургалт, боловсролын чиглэлээр 
хамтран ажиллах тухай Харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт 2010 оны 
зургадугаар сард гарын үсэг зурсан 
юм. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд 
таван жилийн хугацаанд Монгол Улсын 
ажиллах хүчийг хөгжүүлэх, мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын тогтолцоог 
шинэчлэн сайжруулахад чиглэсэн 
хөтөлбөрүүдийг “Оюу толгой” компаниас 
126 сая ам.доллараар санхүүжүүлэхээр 
болсон юм. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 
боловсон хүчнийг бэлтгэх таван жилийн 
стратеги төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, 
Даланзадгад хот, нийслэлийн Налайх 
дүүрэгт Уул уурхайн жишиг сургууль, 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 
Техникийн сургалтын төв, Дархан-Уул, 
Говьсүмбэр аймаг дахь Политехник 
коллежийн өргөтгөл, спорт заал, 

оюутны дотуур байр барих, Эрдэнэт, 
Улаанбаатар, Дархан,Чойр хот дахь 
мэргэжлийн боловсролын сургуулиудын 
сургалтын тоног төхөөрөмж, хичээлийн 
хөтөлбөрийг сайжруулахад хөрөнгө 
оруулах, 200 оюутныг дотоодын, 30 
оюутныг гадаадын их, дээд сургуульд 
тэтгэлгээр сургах зэрэг томоохон 
хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтыг 
гүйцэтгэхээр тусгасан юм.  Энэ бүхэн 
бол “Оюу толгой” компани мэргэжлийн 
боловсролын салбарт хөрөнгө оруулж, 
олон улсад өрсөлдөхүйц чадварлаг 
мэргэжилтэн бэлтгэхийг чухалчилдгийн 
бодит жишээ юм. Үүний зэрэгцээ дээд 
боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй 
оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдээрээ 
уул уурхай болон бусад салбарт 
ажиллах өндөр мэдлэг, ур чадвартай 
мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд үнэтэй хувь 
нэмэр оруулж байна. 

 ГОВИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР
“Оюу толгой” компани Өмнөговь 

аймгийн хүний нөөцийн хөгжлийн 
бодлогыг дэмжих үүднээс тус аймагт 
нэн шаардлагатай мэргэжлээр сурч 
буй чадварлаг оюутан, залуусын 
боловсролыг дэмжих, төгсөөд нутагтаа 
ирж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлэх зорилгоор “Говийн 

тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг 2005 оноос  
амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрт 
хамрагдсан оюутнууд 3.2-оос доошгүй 
сурлагын голч дүнтэй суралцвал 
сургуулиа төгсөх хүртэлх хугацаанд 
сургалтын төлбөрийг нь 100 хувь төлөх 
бөгөөд тэд төгсөөд орон нутагтаа эргэн 
ирж ажиллах үүрэг хүлээдэг. “Говийн 
тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхдээ 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 
иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
төлөөлөл бүхий удирдлагын багтай 
хамтран ажиллаж байна. Бид хамтран 
орон нутагт шаардлагатай байгаа 
мэргэжлийн жагсаалтыг жил бүр 
шинэчлэн гаргадаг. Өнгөрсөн 10 жилийн 
хугацаанд уг хөтөлбөрт Өмнөговь 
аймгийн харьяат 272 оюутан хамрагджээ. 
Тэтгэлгийг жил бүрийн наймдугаар 
сарын сүүлчээр зарладаг.

ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР
Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөр нь 

Монголын их, дээд сургуульд уул 
уурхайн чиглэлээр амжилттай суралцаж 
байгаа оюутнуудад санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэхийн зэрэгцээ тэдний сурч хөгжих 
боломжийг дэмжих зорилготой юм. 2010 
оноос хойш 230 оюутанд уг тэтгэлгийг 
олгоод байна. Тэднээс 21 нь “Оюу 
толгой”-н ажилтан болжээ. 

ГАДААДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР
 “Оюу толгой” компанийн гадаадын 

тэтгэлэгт хөтөлбөр нь Монголын 
оюутан, залууст уул уурхайн чиглэлээр 
өрсөлдөхүйц гадаадын нэр хүндтэй 
их, дээд сургуулиудад магистрын 
түвшинд суралцахад нь дэмжлэг үзүүлэх 
зорилготой бөгөөд үүнд сургалтын 
болон дотуур байрны төлбөр, сар 
бүрийн тэтгэлэг, эрүүл мэндийн даатгал, 
сурах бичгийн төлбөр, олон улсын 
нислэгийн зардал багтсанаас гадна тус 
компанид дадлага хийх давуу талтай юм. 
“Оюу толгой” компани 2010-2016 онд 30 
оюутанд энэхүү тэтгэлгийг олгожээ. Уг 
тэтгэлэгт хөтөлбөрт 2.5 сая ам.доллар 
зарцуулсан байна.

2016 оны байдлаар магистрын 
хөтөлбөрөө амжилттай дүүргэн 
эх орондоо буцаж ирсэн эхний 13 
төгсөгчийн  долоо нь “Оюу толгой”-н 
ажилтан болов. Тэдний олонх нь  
Канадын Бритиш Колумбын их сургууль, 
Австралийн Куртиний их сургууль 
болон АНУ, Канадын нэр бүхий их дээд 
сургуулиудад суралцдаг юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫГ 
ХЭРХЭН ДЭМЖДЭГ ВЭ



 2017 оны зургадугаар сар

17

8

7

7
8

Гурвантэс

Сэврэй

6
Ноён

7

3

6

11

27

8
9

182

14

Баяндалай

Хүрмэн

Номгон

Баян-Овоо

Ханбогд

Манлай
Цогтцэций

Даланзадгад

Ханхонгор

Булган

Мандал-Овоо
Цогт-Овоо

ГОВИЙН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: 

118 202

“Оюу толгой” компани 2005 оноос 
эхлэн Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус хөтөлбөр 
нь Өмнөговь аймагт эрэлттэй байгаа 
мэргэжлээр суралцаж буй манлайлагч, 
шилдэг оюутнуудад санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлдэг юм. “Говийн оюу” хөгжлийг 
дэмжих сан нь энэ жилээс эхлэн энэхүү 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж 
байгаа билээ. Говийн оюу тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийг жил бүрийн 8-р сарын 
сүүлчээр зарладаг.

113
Бусад 

27
Хөдөө аж 
ахуйн их 
сургууль 

48
Монгол Улсын 
их сургууль 

63
МУ-н Шинжлэх 
ухаан технологийн 
их сургууль 

31
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

38
Монгол Улсын 
Боловсролын 
их сургууль 

Эрүүл мэндийн 
шинжлэх ухаан

56

Боловсрол

53

Мэдээллийн 
технологи

13

Байгалийн 
ухаан

12

Урлаг

1

Инженер 
болон 
технологи

28

Нийгмийн 
ухаан

112

Уул уурхай

29

Барилга

16

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:
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ДОТООДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

“Оюу толгой” компанийн 
Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр 
нь Монголын их, дээд сургуульд уул 
уурхайн чиглэлээр амжилттай 
суралцаж байгаа оюутан сурагчдад 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд 
зогсохгүй тэдний сурч хөгжих 
боломжийг дэмжих зорилготой юм. 
2010 оноос хойш 230 оюутанд уг 
тэтгэлгийг олгоод байна. 

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

161
МУ-н Шинжлэх ухаан 
технологийн их сургууль 

49
Монгол Улсын их 
сургууль 

6
Хөдөө аж ахуйн их 
сургууль 

4
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

10
Бусад

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

149 81

22
Цахилгааны 
инженер 

23
Геологи, геотехникийн 
инженер 

54
Уул уурхайн 
инженер 

19
Байгаль орчны 
инженер 

26
Уул уурхайн 
ашиглалтын технологи 

10
Механик 
инженер 

43
Барилгын 
инженер 

18
Химийн инженер  

15
Бусад 

ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ 
ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУДААС:

ДАДЛАГА 
ХИЙСЭН71 ГАДААДЫН 

ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
ШИНЭ 
ТӨГСӨГЧИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
“ОЮУ 
ТОЛГОЙ”-Н 
АЖИЛТАН 
БОЛСОН 

21
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ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

“Оюу Толгой” компани 
2010-2016 онд 30 
оюутанд гадаадын 
тэтгэлэг олголоо. 
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
2.5 сая ам доллар 
зарцуулаад байна.

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

1
Колорадогийн 
уул уурхайн 
сургууль 

1
Иллинойсийн 
технологийн 
хүрээлэн

1
Висконсин 
Мадисоны 
их сургууль 

1
Иллинойсийн 
их сургууль 

1
Калифорнийн 
Бэрклэй их 
сургууль 

18
Бритиш 
Колумбын 
их сургууль 

1
Торонтогийн 
их сургууль 

1
МакГиллийн 
их сургууль 

Канад АНУ

Кортины 
их 
сургууль 

3
Квинсландын 
их сургууль 

1
Аделейдийн 
их сургууль 

1

Австрали

20 10

1
Цахилгааны 
инженер

4
Геологи, геотехникийн 
шинжлэх ухаан

15
Уул уурхайн 
инженер

4
Байгаль орчин

Улаанбаатар 
22 8

Орон нутаг 

13 Сургуулиа 
төгссөн 

10 Суралцаж 
байгаа 

7
“Оюу толгой”-н 
ажилтан 
болсон Дархан-Уул

Улаанбаатар
ОрхонЗавхан

Увс
Сэлэнгэ

Төв

2
Эрүүл 
ахуй

1
Механик 
инженер

1
Барилгын 
инженер

2
Мэдээллийн 
технологи

ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 
ШАЛГАРСАН 
ОЮУТНУУД МОНГОЛ 
ОРНЫ ОЛОН АЙМАГ 
СУМААС ШАЛГАРСАН.
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  “Оюу толгой” компаниас хэрэгжүүлдэг 
“Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн 
2016-2017 оны төгсөлтийн ёслол энэ 
сарын 12-нд болсон юм. “Оюу толгой” ХХК-
ийн Хүний нөөц, бүтэц зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Майкл 
Гавин ёслолыг нээж хэлэхдээ “Манай 
компани 2010 оноос хойш 230 оюутанд 
дотоодын тэтгэлэг олгосон юм.Та бүхэн 
ч тэдний нэг хэсэг юм. Энэ тоо цаашид ч 
өснө гэдэгт итгэлтэй байна.  “Залуучуудын 
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг санаачлан 
хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш гурван жил 
өнгөрчээ. Энэ хөтөлбөр маань зөвхөн 
“Оюу толгой “компани ирээдүйн ажиллах 
хүчнээ бэлтгэх суурь болохын зэрэгцээ 
Монголын шилдэг залуу удирдагчдыг 
бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлж байгаа. Бид 
хөтөлбөрүүдээ улам сайжруулах талаар 
ихээхэн анхааран ажиллаж байгаа бөгөөд 

үүний нэг жишээ нь үйлдвэрлэлийн 
судалгааны ажил юм. Уул уурхайн асар 
том бүтээн байгуулалт, Монгол улсын 
эдийн засагт үзүүлж байгаа “Оюу толгой” 
компанийн үр өгөөжөөс гадна бидний 
бас нэг чухал зорилго бол-БОЛОВСРОЛ 
гэдгийг хэлэхэд таатай сайхан байна. 
Өнөөдөр амжилтаа тэмдэглэхээр энд 
хуран цугласан та нараар би бахархаж 
байна шүү. Та нар бол Монголын 
ирээдүйн манлайлагчид” гэв. Тэрээр 
дараа нь хөтөлбөрийн төгсөгчдөд 
батламж гардуулсан юм. Уг батламжид 
“Оюу толгой” ХХК-ийн зохион байгуулсан 
“Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр”-т 
амжилттай оролцсонд баяр хүргэж, энэхүү 
батламжийг олгов. 2017.VI.12” гэжээ. Энэхүү 
ёслолын үеэр уг хөтөлбөрт хамрагдаж 
амжилттай дүүргэсэн Өмнөговь аймгийн 
харьяат хоёр залуутай уулзсан юм.  

НОРОВЫН БАТНАРАН

Даланзадгад хотын уугуул. Төрөлх 
хотынхоо нэгдүгээр дунд суруулийг 
2003 онд төгсөөд Оюу толгойн уурхайн 
түнш “Бамбай” хамгаалалтын алба, 
Улаанбаатарын сантехник угсралтын 
“Сэнк” компанид угсралтын слесарьчээр 
ажиллаж байжээ. Тэрээр Улаанбаатар 
хотын Техник, технологийн дээд 
сургуулийг сантехникийн инженер 
мэргэжлээр өнөө жил төгсчээ. 
Н.Батнаран үйлдвэрлэлийн дадлагаа 
энэ хавар Ханбогд сумын Цэвэр 
ус хангамжийн цогцолборт хоёр 

сарын хугацаанд хийжээ. Энэхүү 
цогцолборыг “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилтээр байгуулсан бөгөөд 
өнгөрсөн дөрөвдүгээр сарын 18-нд 
нээсэн билээ. Н.Батнаран уг цогцолборт 
дадлага хийсэн туршлагадаа тулгуурлан 
“Ханбогдын ус хангамжийн цогцолборын 
төлөвлөлт, ус цэвэрлэгээ” сэдвээр 
дипломын ажлаа амжилттай хамгаалсан 
байна. Тэднийх ам бүл гурвуул. Эхнэр 
О.Отгонжаргал нь мөн л “Оюу толгой”-
той амьдралаа холбосон нэгэн. Тэр 
“Оюу толгой”-н ханган нийлүүлэгч-SSM 
компани, бүр тодруулбал, уурхайн 
спорт цогцолборт угтагчаар /ресепшн/ 
ажилладаг аж. Хүү Ухаант нь цэцэрлэгт 
явдаг. Дипломоо гардах баярт мөчийг 
хүлээж буй будаг нь ханхалсан шинэ 
инженер маань ажлын байр хайж 
байгаа аж. Өнөөх дадлага хийсэн Цэвэр 
ус хангамжийн цогцолбор нь ажлын 
байр зарласныг үзээд ажиллах хүсэлтээ 
өгчихөөд хариугаа хүлээж буй гэв. “Би 
говийн тэтгэлгийг 2015 оноос эхлэн 
авсан. Ийм сайхан боломжийг ашиглая 
гэж үнэхээр их хичээсэн шүү. “Тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт тэнцлээ” гэдэг хариугаа 
дуулаад жигтэйхэн их баярласан. 
Өөрийгөө би их азтай хүн гэж боддог. 
Надад ийм сайхан боломж олгосон “Оюу 
толгой”-нхондоо баярлаж байна” гэж 
тэрээр өгүүлэв. 

“ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТӨГСӨЛТ БОЛОВ
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  “НҮБ-аас зарласан “Цөлжилттэй 
тэмцэх дэлхийн өдөр”-зургадугаар 
сарын 17-нд Ханбогд сумын Засаг 
даргын тамгын газар, Галба-Өөш 
Долоодын говийн сав газрын захиргаа, 
Говийн бага дархан цаазат газрын 
хамгаалалтын захиргаа, “Оюу толгой” 
компани хамтран цөлжилтийн шалтгаан 
нөхцөл, үр дагаврын тухай ойлголтыг 
олон нийтэд хүргэх, цөлжилттэй 
тэмцэхэд хүмүүсийн оролцоо чухал 
болохыг тайлбарлах зорилготой 
бүтэн өдрийн үйл ажиллагааг Ханбогд 
суманд зохион байгууллаа. Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба, “Оюу толгой” компанийн 
Ус, хаягдлын асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн  С.Амаржаргал нар энэхүү 
үйл ажиллагааг нээж үг хэлэв. Тэд 
Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдрийг 
жилд зөвхөн нэг өдөр тэмдэглээд 
өнгөрөх бус, тухайн жилийн сэдэв, 
урианд нийцүүлсэн үйл ажиллагаа, 
санаачилгыг иргэд, албан байгууллагууд 
бүтэн жилийн турш хэрэгжүүлж, 
тайлагнадаг байх нь зүйтэйг онцолж 
байсан юм.Энэ өдрийн үйл ажиллагаанд 
Ханбогд сумын албан байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, иргэдийн төлөөлөл 
бүхий 12 байгууллагын 40 орчим хүн 
идэвхтэй оролцсон бөгөөд “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Байгаль орчны ажилтан 
Д.Батаа “Цөлжилт ба биологийн 
олон янз байдлын хомсдол”, Ханбогд 

сумын Байгаль орчны хяналтын улсын 
байцаагч Б.Алтангэрэл “Ханбогд сумын 
газар ашиглалт, цөлжилтөд нөлөөлж 
буй хүчин зүйлс” сэдвээр танилцуулга 
хийснээр оролцогчид цөлжилт, 
түүний шалтгаан, сөрөг үр дагаврууд, 
Өмнөговь аймаг, ялангуяа Ханбогд 
сумын нутагт цөлжилтийн өнөөгийн 
байдал, цөлжилтийн нөлөөллийн 
талаарх зарим сонирхолтой судалгааны 
үр дүн зэрэг олон талын мэдээлэл 
бүхий илтгэлүүдийг сонсч, цөлжилтийн 
талаарх мэдлэг, мэдээллийн хүрээгээ 
өргөжүүлэв. Мөн бэлчээрийг сэлгэн 
ашиглах нь цөлжилтийг даамжруулахгүй 
байх ач холбогдолтойг өгүүлсэн 
баримтат кино болон энэ жилийн 
Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдрийг 
тохиолдуулан бэлтгэсэн “Оюу толгой” 
компанийн газрын менежментийн 
талаарх  видео танилцуулгыг үзэж 
сонирхсон юм. “Оюу толгой” компанийн 
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газрын 
үйл ажиллагаатай танилцаж, энэхүү 

байгууламж орчмын хоёр га талбайд 
цэвэрлэгээ хийснээр “Бидний газар. 
Бидний гэр. Бидний ирээдүй” уриан дор 
энэ жилийн Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн 
өдрийг тэмдэглэж өнгөрөөлөө.

 “Оюу толгой” компани Цөлжилттэй 
тэмцэх дэлхийн өдрийг долоо дахь 
жилдээ тэмдэглэж байгаа бөгөөд энэ 
жил уурхай дахь ажлын байрны орчноо 
цэвэрлэж, “Зэрэглээ” кино театрт Монгол 
Улсын ШУА-ийн харьяа Цөлжилтийн 
судалгааны төв, Швейцарийн Хөгжлийн 
агентлаг, МҮОНРТ-ийн “Гараг” студийн 
хамтын бүтээл “Цөлжиж буй Монгол” 
баримтат кино үзүүлж, уурхайд ажиллаж 
буй үндсэн болон гэрээт компанийн 
ажилчдад цөлжилтийн талаар 
мэдээлэл олгох зорилгоо үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүллээ. Эдгээр байгууллага энэхүү 
өдрийг тохиолдуулан  зурагт хуудас, 
таниулах материалууд хамтран бэлтгэж, 
Оюу толгойн уурхай болон Ханбогд 
сумын иргэд, байгууллагуудад тарааж 
мэдээлэл түгээлээ. 

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭВУуланд аялах, одон бөмбөг, шатар тоглох 
дуртай энэ залуугийн ирээдүй гэрэл 
гэгээтэй байна. 

САРАНГАРАВЫН МӨНХБАЯР 

Даланзадгад хотод 1998 онд төрсөн 
энэ хүү өнгөрсөн онд төрсөн нутагтаа 
дунд сургууль төгсөөд Олон улсын 
“Улаанбаатар” их сургуульд  элсчээ. 
Тэрээр эрх зүйч мэргэжлээр сурч 
байгаа аж. “Залуучуудын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-т 2015 онд хамрагдаж гурван 
шатыг нь дүүргэжээ. Эхээс хоёулаа, 
дүү Нэмэхжаргал нь өнгөрсөн хавар 
есдүгээр ангиа төгсчээ. Ээж Ц.Сарангарав 
нь Даланзадгаддаа тогоочоор 
ажилладаг. С.Мөнхбаяр “энэ хөтөлбөрт 
хамрагдсанаар өөртөө оюуны хөрөнгө 
оруулалт хийж байна. Хамгийн үнэ 
цэнтэй хөрөнгө оруулалт бол оюуных. 
Дурсамжтай, хүсэл мөрөөдөлтэй 
найзуудтай болж, их зүйлийг мэдлээ, 
өөрийгөө ч жинхэнэ ёсоор нээлээ” 
гэж ярьж байна. С.Мөнхбаяр чамгүй 
авьяастай залуу, сагс сайн тоглодог. 
Даланзадгадын дөрөвдүгээр 
сургуулийнхаа шигшээ багийн тамирчин 
байсан гэнэ. Илтгэх урлаг, мэтгэлцээнээр 
хичээллэдэг, шүлэг зохиол оролддог. 
“Хүрэл тулга” яруу найргийн наадамд 
аймагтаа магнайлж, улсад шалгарч 
байжээ.  
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  Стэнфордын их сургуулийн 
“Байгалийн капитал” төслийн баг 
АНУ-ын Сансар судлалын хүрээлэн 
(NASA)-гээс жил бүр зарладаг 
төслийн уралдаанаас Монгол орны 
говийн бэлчээрийн экосистемийг 
зайнаас тандан судлах аргаар үнэлэх, 
мониторинг хийх зорилго бүхий 
судалгааны ажлын санхүүжилт авчээ. 
Дээрх судалгааны ажил дөрвөн жил 
үргэлжлэх бөгөөд  “Оюу толгой” ХХК-
ийн биологийн олон янз байдлын 
дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийн 
хүрээнд санхүүжүүлэн Байгаль, зэрлэг 
амьтан хамгаалах нийгэмлэг (WCS) –ээр 
дамжуулан Өмнөговь аймгийн Номгон 

сумын “Хөрхийн наран”, Баян-Овоо 
сумын “Шурхан залаа” хоршоодтой 
хамтран хэрэгжүүлж буй  “Тогтвортой 
ноолуур” төслийн нэг хэсэг нь  юм. 
Малын гаралтай түүхий эд, ялангуяа 
ноолуурын өртгийн сүлжээнд малчдын 
оролцоог нэмэгдүүлэх замаар өрхийн 
амьжиргааг дэмжих, цаашлаад мал 
маллагааны арга барилаар дамжуулан 
байгаль хамгаалах зорилготой энэхүү 
төслийн үр дүнд бэлчээр, экосистемд 
гарах өөрчлөлтийг “Байгалийн капитал” 
төслийн судалгааны баг баримтжуулах, 
шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлах 
үүрэгтэй оролцоно.  

  “Байгалийн капитал”-ын захирал, 
доктор Мэри Рэкелхаус, төслийн эрдэм 
шинжилгээний ахлах ажилтан, доктор 
Ребекка Чаплин-Крамер, Программ 
хангамжийн инженер Ричард Шарп нар  
өнгөрсөн мягмар гаригт Зайсан дахь 
Цэвэр усны нөөц, байгаль хамгаалах 
төвд төслийнхөө тухай танилцуулж, олон 
нийтэд зориулсан нээлттэй лекц уншсан 
юм. Үүнээс өмнө тэд Өмнөговьд анх 
удаагаа очиж, нөхцөл байдалтай газар 
дээр нь танилцсан байна. “Байгалийн 
капитал” төслийн үндсэн агуулга нь 
хөгжлийн төлөвлөлтийг хүн, байгальд 
ээлтэйгээр хэрхэн шийдэх вэ гэх асуулт. 
Үүний тулд зөв, үнэн бодит мэдээлэлд 
тулгуурлан хүн, байгальд үр өгөөжтэй 
шийдвэр гаргах учиртай гэнэ. Нэг үгээр 
хэлбэл, хүн, байгалийн харилцан уялдаа, 
зүй тогтлыг зөв илэрхийлнэ гэсэн үг 
аж.  Өмнө нь ийм маягийн төслийг 
Танзани, Колумби, Кени зэрэг оронд 

хэрэгжүүлж, ямар үр дүнд хүрснээ тэд 
жишээ болгон өгүүлж байв. “Байгаль бол 
бидний ээж мэт бүхнийг хүн төрөлхтөнд 
өгдөг ачтан юм” гэж Мэри хэлж байна. 
Тэд “Оюу толгой” компани байгаль 
орчныг дүйцүүлэн хамгаалахын зэрэгцээ 
орон нутгийн малчдын амьжиргааг 
дээшлүүлэхэд ихээхэн анхаарч байгааг 
өндрөөр үнэлж байлаа. “Энэ бол хүний 
төлөө, байгаль орчны төлөө хийж 
буй буянтай үйлс юм” гэж Бэки ярьж 
байна. “Тогтвортой ноолуур” төслийг 
тансаг зэрэглэлийн хувцас хэрэглэл 
үйлдвэрлэгч дэлхийд танигдсан 
нэр хүндтэй томоохон компанитай 
хамтран хэрэгжүүлж, дэлхийн нэр 
хүндтэй их сургуулийн судлаачдыг 
оролцуулж байгаагаараа ихээхэн 
онцлогтой хэмээн төсөл хэрэгжүүлэгчид 
онцоллоо. Цаашдаа бүс нутгийн бусад 
суманд өргөжүүлэн хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөжээ.

СТЭНФОРДЫН ИХ СУРГУУЛИЙН “БАЙГАЛИЙН КАПИТАЛ” ТӨСЛИЙН БАГ ӨМНӨГОВЬД 
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР” ТӨСӨЛД ОРОЛЦОЖ  БАЙНА
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ӨМНӨГОВЬЧУУД 
17-18-НД НААДНА
  Тулгар төрийн 2226, Их Монгол 

улсын 811, Ардын хувьсгалын 96 жил, 
Өмнөговь аймаг байгуулагдсаны түүхт 
86 жилийн ойн баяр наадмыг зохион 
байгуулах ажлын хэсгийг аймгийн 
ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар баталж 
ажилд нь оруулаад байна. Ажлын 
хэсгийнхэн саяхан хуралдаж, аймгийн 
баяр наадмыг долдугаар сарын 17-18-нд 
ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр 
шийдвэрлэжээ. Баяр наадмыг угтаж 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг тохижуулах, 
зүлэгжүүлэх, зарим хэсэгт засвар хийх, 
морь барианы газарт цахилгааны эх 
үүсвэр байрлуулах, наадамчин олны 
аюулгүй байдлыг хангах, сүүдрэвч 
сандлыг засварлах, дээвэрлэх 
шаардлагатай байгаа учир  аймгийн 
баяр наадмыг зохион байгуулах ажлын 
хэсэг газар дээр нь танилцлаа. 

Өнгөрсөн жил засвар тохижилтыг 
хийсэн “Аз билэгтэй” компани энэ жил 
дахин засвар арчилгааг хийх бөгөөд 
зургадугаар сарын 30 гэхэд засварын 
ажлыг бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх юм. 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг зүлэгжүүлэх 
ажлыг Даланзадгад сумын Захирагчийн 
ажлын алба хариуцан өдөр бүр 
өглөөний 7 цагаас оройн 21 цаг хүртэл 
усалгаа арчилгаа хийж байна.

Аймгийн баяр наадмаар үндсэн 
зургаа, эрлийз гурван насны хурдан 
морьдын уралдаан болно. Харин бөхийн 
барилдааныг хаалттай явуулахаар 
болжээ. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн 
Өмнөговь аймгийн гаралтай бөхчүүдийг 
оролцуулсан барилдааныг зохион 
байгуулна гэж аймгийн баяр наадмыг 
зохион байгуулах ажлын хэсгийнхэн 
шийдвэрлэлээ. 

ДАЛАНЗАДГАД ХОТ 
ДОТОРХ 1.4 КМ ЗАМЫГ 
ЗАСВАРЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ
  Даланзадгад хот доторх хатуу 

хучилттай авто зам эвдэрч, хагарч, 
цуурснаас замын хөдөлгөөнд оролцоход 
нэн бэрхшээлтэй байв. Газрын хэвлийдээ 
баялагтай, гадаад дотоодын оршин 
суугчид олонтой, Монгол Улсын эдийн 
засагт ихээхэн нөлөөтэй хөгжлийн 
хот ийм байх учиргүй. Даланзадгад 
сумын удирдлагуудын санаачилгаар 
“Дардан говь” компани нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд хот доторх 1.4 
км хатуу хучилттай авто замыг 100 орчим 
сая төгрөгийн төсөв хөрөнгөөр засч 
сайжруулах ажлыг  эхэллээ. Энэ сарын 
сүүлч гэхэд зам засварын ажлыг үндсэнд 
нь бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх юм 
байна.

“ХӨГЖЛИЙН ИРЭЭДҮЙ-ОЮУНЛАГ ЗАЛУУЧУУД” 
ХӨТӨЛБӨР ЗАЛУУСЫН ТАЛАРХЛЫГ ХҮЛЭЭЛЭЭ
  Өмнөговь аймгийн ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 
“Хөгжлийн ирээдүй–оюунлаг залуучууд” 
хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн байна. Энэхүү хөтөлбөрийн 
гол зорилго нь залуусын амьдрах 
ухааныг хөгжүүлж, нийгэмд хүлээх эрх 
үүрэг, хариуцлага, оролцоог нэмэгдүүлэн 
хөдөлмөр эрхлэх, бүтээлч сэтгэлгээтэй, 
мэдлэг боловсролтой, эрүүл залуу хүнийг 
төлөвшүүлэхэд чиглэжээ. Батмөнх даян 
хааны талбайд болсон “Хөгжлийн ирээдүй–
оюунлаг залуучууд” хөтөлбөрийн нээлтийн 
ёслолд аймгийн Засаг даргын орлогч 
Х.Батболд, Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 
дарга Ү.Энхцацрал,  ИТХ-ын тэргүүлэгч, 
Даланзадгад сумын Засаг дарга бөгөөд 
хотын захирагч Т.Алтансүх нар оролцон 
үг хэлж, оюутан залуус ая дуугаа өргөж, 
сэтгэгдлээ илэрхийллээ. 

Өмнөговь аймгийн удирдлагууд 778.5 
сая төгрөгийг оюутан залуусаа дэмжсэн 
үйл ажиллагаанд зориулах санаачилга 
шийдвэр гаргажээ. Нээлтийн ёслолд 
оролцсон оюутнууд уг шийдвэрийг нэн 
талархалтай хүлээн авлаа.

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгч, 
Даланзадгад сумын Засаг дарга бөгөөд 
хотын захирагч Т.Алтансүх хэлэхдээ “Бид 
аймаг орон нутагт болон залуусынхаа 
амьдрах ухааныг хөгжүүлж, нийгэмд 
хүлээх эрх үүрэг, хариуцлага оролцоог 
нэмэгдүүлэн мэдлэг боловсролтой, эрүүл 

залуу хүнийг төлөвшүүлэх зорилгоор 
“Хөгжлийн ирээдүй-оюунлаг залуучууд” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болсноо та бүхэнд 
дуулгаж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү 
хөтөлбөрөө  үндсэн таван зорилтын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх юм. Улаанбаатар 
хотод суралцаж байгаа оюутнууд маань 
нутгийн оюутнуудынхаа дунд төрөл 
бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулъя 
гэхээр санхүүжилт дээрээ гацдаг. Тэгээд  
ивээн тэтгэгч хайж олон хүний үүдийг 
сахих хэрэг гардгийг  нуух юун. Тэгвэл 
энэхүү залуучуудын хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлснээр энэ төрлийн арга хэмжээний 
төсвийг ч  баталсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл, 
бид оюутнууд руу чиглэсэн зургаан ажил 
хийхээр төлөвлөж, үүнд 240 орчим сая 
төгрөг зарцуулахаар төсөвлөж байна. 
Нөгөөтэйгүүр бидний олон жил ярьж 
байгаа ажил болох “Оюутны хотхон” 
өнөөдөр бодит ажил хэрэг болж, зураг 
төслийг нь баталсныг дуулгахад таатай 
байна. Олон улсын жишигт нийцсэн 
оюутны хотхонд Өмнөговийн оюутнууд 
хямд төлбөрөөр ая тухтай амьдрах боломж 
тун удахгүй ирнэ гэдгийг итгэл төгс хэлмээр 
байна” гэлээ.

“Аймаг орон нутгийнхаа хөгжлийн 
төлөө ихийг хийж бүтээж, хөгжүүлэхэд 
залуус бидэнд дэмжлэг хэрэгтэй.  
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Тэр дэмжлэг бол “Хөгжлийн ирээдүй-
оюунлаг залуучууд” хөтөлбөр юм” хэмээн 
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн оюутан 
У.Пэрэнлэйжамц сэтгэгдлээ илэрхийлэв. 

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 778.5 сая 
төгрөгийн санхүүжилтээр дараах ажлуудыг 
хийх юм. Үүнд: 

1. “Хотын соёл” цуврал хэлэлцүүлэг, 
илтгэл, хувь хүний хөгжлийн сургалтуудыг 
Даланзадгад сумын найман багийн 4800 
залуучуудыг хамруулан зохион байгуулна. 

2. Залуучуудад эх оронч үзлийг 
төлөвшүүлэх, эр цэргийн албанд уриалах 
сургалтыг жил бүр зохион байгуулна.

3. “Мэдлэг Монголын баялаг” сэдэвт 
орон нутгийн залуучуудад зориулсан 
сургалтад 14 сумын 5600 залууг хамруулна. 

4. “Уурхайчин залуус” нөлөөллийн 
сургалтад уул уурхайд ажилладаг 1200 
залуучуудыг оролцуулна. 

5. Төрийн болон ТББ-д хөдөлмөр 
эрхэлж байгаа 120 залууг дотоодод богино 
хугацааны туршлага судлах, мэргэшүүлэх 
үйл ажиллагаанд хамруулна. 

6. Сумын залуучуудын дунд урлаг, 
спортын их наадмыг жилд нэг удаа хоёр 
үе шаттай зохион байгуулж сум, багийн 
түвшинд залуусын оролцоог хангана. 

7. Өндөр амжилт гаргасан тамирчид 
болон уралдаан тэмцээнд бэлтгэл ханган 
оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ. 

8. “Номын сайн нөхөр” аян зохион 
байгуулна. 

9. “Өмнөговь аймгийн нэвтэрхий толь” 
номыг жил бүр нэгийг бүтээж, 4000 ширхэг 
толь бичигтэй болно. 

10. Салбаруудын гурван үеийн 
уулзалтыг жил бүр зохион байгуулна. 

11. Залуучуудын эрүүл мэндийн мэдлэг, 
ойлголтыг сайжруулах үйл ажиллагааг үе 
тэнгийн залуучуудаар дамжуулан зохион 
байгуулахад 120 залууг сургагч багшаар 
бэлтгэнэ. 

12. “Гэр бүлийн аз жаргал” богино 
хэмжээний кино хийх уралдааныг жил бүр 
зарлана. 

13. Жил бүр залуу эмэгтэйчүүдийн 
манлайлал сургалт, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулна. 

14. Гэр бүлийн хөгжлийн сургалтыг жил 
бүр хоёроос доошгүй хийнэ. 

15. Масс мессеж, тусгай дугаар ашиглан 
залуучуудад чиглэсэн зөвлөгөө үйлчилгээг 
тогтмол үзүүлнэ. 

16. Зорилтот бүлгийн залуучуудад 
суралцахад нь жил бүр дэмжлэг үзүүлнэ. 

17. Өрх толгойлсон залуу аав, ээжүүдийг 
жил бүр дэмжинэ. 

18. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
дэмжлэг үзүүлэх хувийн туслах ажилтныг 
жилд 10, нийтдээ 40 хүнийг сургаж 
ажиллуулна. 

19. Даланзадгад суманд залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөдөлмөрийн 
төв бирж байгуулна. 

20. Залуу малчдын зөвлөлгөөнийг хоёр 
жилд нэг удаа зохион байгуулна. 

21. Политехник коллежийг түшиглэн 
инкубатор төв байгуулж тохижуулна. 

22. Залуу бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, 
сурталчлах, туршлага судлуулах ажилд 
жилд тав, нийт 20 бизнес эрхлэгч 

залуучуудыг хамруулна. 
23. Гарааны бизнесийг дэмжих 

үйл ажиллагааг зохион байгуулж 150 
залуучуудыг хамруулж, 12 багт дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

24. Залуу яруу найрагчдыг нээн 
илрүүлж, алдар цуутай зохиолчидтой 
уулзуулж туршлага судлуулна. Жил бүр. 

25. Гэр бүлийн зөвлөлгөөн өдөрлөгийг 
жил бүр зохион байгуулна. 

26. Залуучуудын дунд тодорхой асуудал, 
чиглэлээр мэтгэлцээн зохион байгуулна. /
жилд 50, нийт 200 залууг хамруулна/

27. Залуучуудын дунд эрдэм 
шинжилгээний бага хурал зохион байгуулж 
80 залууг хамруулна. 

28. Өмнөговийн шилдэг оюутан 
шалгаруулах ёслолын арга хэмжээг жил 
бүр зохион байгуулна. 

29. “Говийн хөгжлийн форум” оюутан 
залуусын нэгдсэн чуулга уулзалт зохион 
байгуулж 3000 залууг хамруулна. 

30. Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих 
спортын төрөл бүрийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна. 

31. 16 настны “Андгай” өргөх ёслолын 
ажиллагаанд жил бүр 150 хүүхэд хамруулж, 
дөрвөн жилд нийт 600 хүүхдийг андгай 
өргүүлнэ. 

Ийнхүү Өмнөговь аймгийн удирдлагууд 
оюутан залуус руугаа чиглэсэн 31 төрлийн 
үйл ажиллагааг салбар тус бүрээр нь 
тодорхойлон төлөвлөсөн байна. Нээлтийн 
үеэр оюутан залуус орон нутгийнхаа 
хөгжлийн төлөө хөтөлбөрт оролцоно гэдгээ 
илэрхийлэв. 

АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГААНЫ 
ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ 
БОЛОВ

  “Оюу толгой” компанийн 
санаачилга, ивээн тэтгэлгээр “Гэрээт 
байгууллагын оролцоог дэмжих 
аюулгүй ажиллагааны чуулга” уулзалт 
Оюу толгойн уурхайд амжилттай болж 
өндөрлөв. Зургаа дахь удаагаа зохион 
байгуулж буй уг чуулга уулзалтад “Оюу 
толгой”-н гэрээт 60-аад компанийн 
120 гаруй төлөөлөгч оролцож, аюулгүй 
ажиллагааны талаар хийж буй 
ажлаа танилцуулж, санал солилцож,  
туршлагаа хуваалцсан юм. Чуулга 
уулзалтын үеэр “Терра экспресс”, “Батс-
Өргөө”, “Оч-Наран”, “MCS проперти”, 
“Тийс Хишиг арвин жэйви”, “Даян 
уул уурхайн гэрээрт гүйцэтгэгч”-ийн 
төлөөлөл аюулгүй ажиллагааныхаа 
талаар танилцуулж, хүмүүсийн 
сонирхсон асуултад хариулсан юм. 
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  Ханбогд сумын Гурван талт 
зөвлөлийн  гишүүд Олон улсын 
санхүүгийн корпорац (ОУСК)-аас жил 
бүр зохион байгуулдаг “Тогтвортой 
байдлын санал солилцоо-2017”  олон 
улсын бага хуралд амжилттай оролцоод 
ирлээ. 2017 оны зургадугаар сарын 
7-8-нд Колумб улсад зохион байгуулсан 
уг бага хуралд Гурван талт зөвлөлийг 
төлөөлж, Ханбогд сумын Жавхлант 
багийн малчин Ө.Баттогтох,  тус 
сумын Байгаль орчны улсын байцаагч 
Б.Алтангэрэл, “Оюу толгой” компанийн 
Орон нутгийн харилцаа, түншлэлийн 
менежер О.Цэрэннадмид нар салбар 
хуралдааны гол илтгэгчээр оролцож,  

Эрх зүйн хяналт нийцэл зөвлөгөө 
омбудсмений газар (ЭЗХНЗОГ)-т гаргасан 
гомдлыг барагдуулах үйл явцад асуудлаа 
шийдэхийн тулд хэрхэн хамтарч 
ажилласан туршлага, тулгамдсан 
асуудал, бэрхшээлээсээ хуваалцав. 
Зөвлөлийн гишүүн, “Оюу толгой” 
компанийн Байгаль орчны менежер 
Н.Эрдэнэбаяр тус бага хуралд компанийг 
төлөөлж оролцсон юм.

Олон улсын энэхүү бага хурал  нь зах 
зээлийн хөгжиж буй орнуудын дэд бүтэц, 
байгалийн нөөцийн салбарынханд  
тулгарч буй үйл ажиллагаа, байгаль 
орчны болон нийгмийн асуудлууд, 

тэдгээрийн боломжуудын талаар  
хэлэлцдэг юм. Бизнес болон нийгмийн 
салбарынхны хооронд мэдээлэл 
хуваалцах, илэн далангүй яриа өрнүүлэх, 
санал солилцох зорилготой  олон улсын 
энэхүү уулзалтад 300 орчим удирдах 
ажилтан, мэргэжилтнүүд, компаниуд, 
ТББ, төрийн байгууллага, олон улсын 
хөгжлийн агентлагуудын төлөөлөл 
урилгаар оролцлоо. Энэ жилийн 
хурлаар зах зээлийн өөрчлөлт, өвөрмөц 
шийдлүүд, тэдгээрийг харьцуулан жиших 
яриа хэлэлцүүлэг өрнөсөн байна.  

 Олон улсын бага хуралд Зөвлөлийн 
гишүүдийн илтгэл тавьсан салбар 
хуралдааныг ЭЗХНЗОГ-ын мэргэжилтэн 
омбудсмен Скот Адамс хөтлөн чиглүүлж, 
эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Нандинчимэг, 
Малчдын төлөөлөгчдийн зөвлөх 
Хариуцлагын зөвлөх олон улсын ТББ-ын 
зөвлөх хуульч Кейтлин Даниел, ОУСК-
ын Байгалийн баялаг ашиглалтын 

төслүүдийн дэлхийн портфолио 
хариуцсан менежер Иан Вехубринк нар 
хэлэлцэгчээр оролцсон байна. 

ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ “ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН САНАЛ 
СОЛИЛЦОО-2017” ОЛОН УЛСЫН БАГА ХУРАЛД ОРОЛЦЛОО
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

МАНАЙХАН

  Ганаа маань 1980 онд төрсөн, 
Ханбогдын уугуул.  Төрсөн нутагтаа 
наймдугаар анги төгсч, дараа нь 
Даланзадгад хотын арван жилийн 
нэгдүгээр сургуулийг дүүргэжээ. Дунд 
сургуулиа төгсөөд Улаанбаатар хотын 
Багш нарыг бэлтгэх сургуульд дөрвөн 
жил суралцаж, сурган хүмүүжүүлэгч 
гэдэг буянтай мэргэжил эзэмшиж, 
багш хэмээх эрхэм алдрын эзэн болсон 
юм. Тэрээр тун удалгүй Англи хэлний 
коллежид суралцаж, англи хэлний багш-
орчуулагч болов. 2007 онд коллежээ 
төгсөөд  CAML компанид орчуулагчаар 
ажиллаж, дараа нь Австралийн өрмийн 
AIDD компанид ахлах ажилтны туслах 

болов. Хожим гурван жил орчим 
“Энержи ресурс” компанид захиргааны 
ажилтнаар хүчин зүтгэжээ. Ганаа 
одоогоос таван жилийн тэртээ буюу 2012 
оны зургадугаар сараас “Оюу толгой” 
компанийн Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн 
хэлтэст анх захиргааны ажилтнаар 
ажилд орж байсан бол одоо туслах 
төлөвлөгчөөр ажиллаж буй. Туслах 
төлөвлөгчийн ажил хариуцлагатай. 
Уурхайн дэд бүтэц, ус, дулаан хангамж, 
өндөр нам хүчдэл, нарийн хэмжүүр, 
газар шорооны ажил гээд хэлтсийн 
бүхий л засвар, үйлчилгээний ажлыг 
төлөвлөж, нарийвчилсан хуваарь 
гаргана. Хуваарийн дагуу ажлыг нь 

хуваарилна. Засвар, үйлчилгээний 
ажил хуваарийн дагуу хийгдэж буй 
эсэхэд хяналт тавина, өдөр тутмын 
ажлын гүйцэтгэлийг холбогдох 
хүмүүс, удирдлагад мэдээлнэ. Засвар, 
үйлчилгээний ажилд шаардлагатай 
бараа, материалыг захиалах ажлыг бас 
хариуцна. Төлөвлөлтийн багийнхан 
15-16-уулаа. “Манай багийнхан их хамт 
олонч, бие биедээ байнга тусалдаг, сурч 
мэдсэнээ нөгөөдөө хэлдэг. Ажилдаа чин 
сэтгэлээсээ ханддаг, бие биеэ хүндэлдэг, 
тун гоё баг шүү” гэж Ганаа ярьж байна. 
Тэрээр “Манай “Оюу толгой” компанийн 
удирдлага жирийн ажилчин, ажилтнаа 
анхааран харж үздэг. Мэргэжил, 
боловсролыг нь дээшлүүлэх чиглэлээр 
тогтмол сургалт явуулдаг. Аюулгүй 
ажиллагааг эн түрүүнд тавьдаг. №1 
зүйл бол зөвхөн аюулгүй ажиллагаа. 
Чухам иймээс бид аюулгүй ажиллагааны 
соёлд суралцсан. Хүмүүсийн хоорондын 
харилцаа их сайхан шүү дээ” гэж нэмж 
хэлсэн юм. Ганаа ном унших дуртай. 
Ялангуяа хувь хүний хөгжил, танин 
мэдэхүй, хүүхдийн хүмүүжлийн сэдэвтэй 

номыг сонгон уншдаг гэнэ. Хэлний 
мэдлэг, чадвараа сайжруулахын тулд 
англи хэлээр ном зохиол уншихыг бас 
эрхэмлэдэг. Гоё кино үзэх,  айл гэрийн 
эзэгтэй, хүүхдүүдийнхээ хайртай ээжийн 
хувьд гэр бүлийнхэндээ цаг заваа 
зарцуулахыг хичээдэг гэж тэрээр өгүүлж 
байсан юм.

Ганаагийн маань ээж Ц.Цэцэгдэлгэр 
олон жил Ханбогд сумынхаа хоршоонд 
худалдагчаар ажиллаж байгаад эдүгээ 
тэтгэвэртээ гарчээ. Аав П.Цэвэгмэд нь 
нутаг орондоо хүндтэй мужаан бөгөөд 
нэг хэсэг “Оюу толгой” компанийн ханган 
нийлүүлэгч байсан аж. Дүү охин нь 
төрөлх Ханбогд сумандаа цэцэрлэгийн 
багшаар ажиллаж буй. Ганаа нөхөр, 
хүү, охиныхоо хамт амьдардаг. Түүний 
нөхөр Ү.Дэлгэрбат Даланзадгадын унаган 
хүү. "Оюу толгой"-н гэрээт гүйцэтгэгэч 
”Premium concrete” компанид бетон 
зуурмаг, узелийн операторч. Тэдний 
хүү Д.Ганбат энэ хавар Ханбогдынхоо 
сургуулийн нэгдүгээр ангийг төгссөн 
бол дөрвөн настай охин Д.Ганцэцэг 
цэцэрлэгт явдаг аж. 

МАНАЙ ГАНАА

“Оюу толгой” компанийн халуун ам бүлийн 2000 гаруй нь Өмнөговийн уугуул иргэд. Бүр нэг гэр бүлийн хэд хэдэн хүн хамт ажилладаг 
тохиолдол ч бий. Бид тавдугаар сарынхаа дугаараас эхлэн “Оюу толгой” компанид ажилладаг орон нутгийн унаган иргэдийн тухай 

цувралаар нийтэлж байгаа билээ. Эхний дугаарт “Оюу толгой” компанийн Даланзадгад дахь Төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтэн 
Доржпаламын Эрдэнэтогтохын тухай өгүүлсэн. “Манайхан” цувралын энэ удаагийн зочин бол “Оюу толгой” компанийн Дэд бүтцийн 

хэлтсийн туслах төлөвлөгч Цэвэгмэдийн Гантогтох хэмээх бүсгүй.  Хамт олон нь түүнийг “манай Ганаа” гэх бөлгөө.
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  "Оюу толгой" компанийн Байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
хүрээнд уурхай, түүний ойр орчим, 
"Ханбумбат" нисэх буудал, Гүний хоолойн 
ус татах шугам хоолой, Оюу толгой - 
Гашуун сухайтын замын дагууд тоосны 
хяналт шинжилгээний 43 цэгт хугацааны 
хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар 
агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээг 
хийдэг. 

Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгойн 
уурхай, "Ханбумбат" нисэх буудал 
орчимд, Ханбогд-Оюу толгой-Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай замын 
барилгын ажлын талбайд болон Оюу 
толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн замын 
дагууд 2017 оны V болон VI сард хийсэн 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнг 
танилцуулж байна. Тоосны хэмжилтийг 
Dusttrak DRX8533 багажаар хийж 
гүйцэтгэв. 

Уурхайн орчим, "Ханбумбат" нисэх 
буудлын орчимд болон Ханбогд-Оюу 

толгой-Жавхлант баг чиглэлийн хатуу 
хучилттай замын барилгын ажлын 
талбайд агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж Монгол Улсын агаарын 
чанарын стандартад нийцэж байв. Оюу 
толгой- Гашуун сухайт чиглэлийн замын 
барилгын ажил явагдаж буй хучилтгүй 
сайжруулсан шороон зам бүхий 
хэсгийн Цагаан хад орчимд VI сард, 
Гашуун сухайт орчимд V сард тус тус 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 0.064-0.108мг/
м3 -аap давсан тоосжилт хэмжигдсэн 
байна. Уг замын дагууд үүсэх тоосжилтыг 
бууруулахын тулд тулд сар тутмын 
хуваарьт засвар үйлчилгээ хийдэг бөгөөд 
усалгааг баяжмалын тээврийн цувааны 
өмнө сайтар хийж гүйцэтгэж байна.

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